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СЕКЦІЯ 1 

КОНСЮМЕРСЬКІ ПРОБЛЕМИ РИНКУ ТОВАРІВ 
 

 

Врублевська Інна Михайлівна, студентка, ІІІ курс,  

Комерційний технікум  

Дніпровського державного технічного університету 

(м. Кам`янське) 

Наукові керівники:  

Коновалова О.Б., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; 

Владарчик Ю.А., спеціаліст вищої категорії 

 

МЕХАНІЗМИ МАНІПУЛЮВАННЯ РЕКЛАМОЮ І ЇЇ ВПЛИВ НА 

СВІДОМІСТЬ СПОЖИВАЧІВ 

Реклама у сучасному світі виступає одним із основних рушіїв торгівлі. Вона 

дає можливість споживачам зорієнтуватися в безмежному морі виробництва і 

споживання, дізнатися про нові товари і послуги. Поряд з тим, реклама не лише 

інформує. Фахівці стверджують, що вона – могутній засіб впливу і 

маніпулювання свідомістю людини. Більше того, реклама здатна формувати і 

змінювати світогляд і поведінку людей.  

У сучасній рекламі виявлена постійна залежність між об'єктом уваги, 

інтересом споживача до рекламованого товару і потребою в ньому. Ефективність 

впливу залежить і від інтенсивності уваги, а саме тієї психічної діяльності, яку 

людина робить при сприйнятті реклами. Експериментально встановлено, що 

найбільші витрати нервової енергії відбуваються в тих випадках, коли рекламне 

повідомлення виходить від авторитетної особи. Так, наприклад, участь в 

рекламній телепередачі, присвяченій рекламі йогуртів та сирів, учених з Інституту 

харчування Академії медичних наук дозволяє збільшити об'єм і інтенсивність 

уваги телеглядачів.  

Секрет дії реклами криється у використанні найтонших особливостей 

психології людини. Рекламодавцям необхідно мати ґрунтовне уявлення про 

мотиви потенційних покупців, щоб зрозуміти яка реклама приведе до купівлі.  

Але реклама вже давно втратила статус джерела інформації про товари і 

послуги. Головною метою реклами сьогодні є намагання якнайшвидше і 

найдорожче продати товар. Тому реклама поступово перетворюється на засіб 

маніпулювання свідомістю споживачів, що спонукатиме їх до придбання 

рекламованих товарів чи послуг. В деяких випадках перегляд реклами навіть 

підвищує роздратованість людей, викликає негативні руйнівні емоції, 

виснажуючи нервову систему. Тому споживачеві потрібно навчитись 

«захищатись» від неї, сприймаючи інформацію вибірково, даючи реальну оцінку 

побаченому і почутому. 

Будь-яка маніпуляція свідомістю є взаємодією. Жертвою маніпуляції 

людина може стати лише в тому випадку, якщо вона виступає як її співучасник. 

Маніпуляція відбувається тільки в тому випадку, якщо людина під впливом 
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отриманих сигналів перебудовує свої погляди, думки, настрої, цілі і діє за новою 

програмою. Якщо ж вона сумнівається, наполягає на своєму, захищає свою 

духовну програму, то жертвою не стає. Маніпуляція – це не насильство, а 

спокуса. 

У сучасному світі останнім часом надзвичайна увага приділяється психології 

рекламного впливу, що є складним багатоступеневим процесом. 

Основним психологічним методом впливу є механізм сугестії, або 

навіювання. Сугестія тлумачиться як прямий та неаргументований вплив одного 

суб`єкта на інший, який побудований на некритичному сприйнятті інформації. До 

властивостей особистості, що сприяє сугестивності, належать повільний темп 

психічної діяльності, покірність, боязкість, сором'язливість, довірливість, 

тривожність, підвищена емоційність, вразливість, невпевненість у собі, низька 

самооцінка, відчуття власної неповноцінності.  

Другий, не менш важливий, метод впливу – переконання. Його спрямовують 

на другу сигнальну систему людини і вже через неї – на ті чи інші соматичні 

прояви. Одним з найсильніших прийомів переконання є демонстрація в рекламі 

конкретної унікальної товарної продукції.  

Характерна риса процесу переконання полягає у тому, що він спрямований 

на раціональну сферу свідомості потенційного покупця, при цьому реклама 

звертається до його розуму. Переконати покупця в необхідності купівлі того чи 

іншого товару можна в тому випадку, коли у покупця є певна потреба у ньому або 

якщо товар викликає у нього інтерес. Процес переконання безсильний у випадку 

пропонування того, що споживача абсолютно не цікавить. 

В результаті досліджень властивостей рекламної продукції були виявлені 

оптимальний розмір рекламних оголошень у пресі та кількість їх повторень в 

залежності від аудиторії друкованого видання; психологічні особливості 

сприйняття різних кольорів і типів шрифтів. Фахівці розробили рекомендації 

щодо графіки і тексту для зовнішньої і транспортної реклами, вважаючи, що 

графічний варіант реклами є більш керованим і прогнозованим.  

Іншим маніпуляційним механізмом є використання гіпнозу в рекламі. Стан 

гіпнозу підвищує ефективність такого психологічного методу впливу як 

навіювання (процес впливу на психічну сферу людини, пов'язаний із зниженням 

свідомості і критичності при сприйнятті та реалізації навіюваного змісту, з 

відсутністю цілеспрямованого активного його розуміння, розгорнутого логічного 

аналізу й оцінки).  

У той же час ступінь сугестивності людини може змінюватись ситуативно 

залежно від його психофізичного стану та умов діяльності. При цьому 

багаторазове пред'явлення реклами ефективно, зокрема, внаслідок попадання 

моменту впливу в період найбільш сприятливих для цього умов. 

Основне завдання спеціалістів із розробки реклами: розкривати мотиви і 

спонукати людей здійснювати покупки або реагувати на рекламу якимось певним 

чином. Досліджуючи і застосовуючи в рекламі психологічні механізми залучення 

уваги споживачів, рекламодавці та виробники товарів тим самим домагаються 

своєї першочергової мети – просування і збуту продукції.  
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Таким чином, у передсвяткові дні є можливість підвищити ефективність 

реклами, а саме: 

1. Стежте за роботою своїх ресурсів 

Трафік у святкові дні складно прогнозувати. Стежте, щоб оголошення 

показувалися, коли користувачі шукають ваші товари. Переконайтеся, що ви 

встановили достатній бюджет, якого вистачить, щоб задовольнити високий попит 

у період свят і після них. 

2. Пропонуйте популярні товари 

Почніть рекламувати найпопулярніші товари, щоб залучити більше 

покупців у святковий період. 

3. Будьте конкурентоспроможними 

Докладіть зусиль, щоб залучити максимум клієнтів протягом 

найважливішого періоду в році.  

4. Показуйте свої найкращі товари на перших позиціях 

Товарні оголошення, які показуються на перших позиціях у результатах 

пошуку на мобільних пристроях, мають утричі вищі показники взаємодії.  

Висновки: реклама є необхідним елементом ринку; реклама – це 

прибутковий бізнес; реклама в останні роки виступає як засіб маніпулювання 

свідомістю споживачів; головна мета реклами – швидше продати товар за 

максимальною ціною; реклама має виконувати свою основну функцію – 

інформування споживачів про товар та його властивості; реклама в своєму 

прагненні отримати більший прибуток інколи перетворюється в «терориста» 

споживачів. 
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ОЦІНКА БАГАТОАСПЕКТНОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В 

УМОВАХ РОЗВИТКУ КОНСУМЕРИЗМУ 

Термін «консумеризм» в українських наукових роботах став 

застосовуватися відносно недавно і до цих пір не має єдиного уніфікованого 

тлумачення. Аналіз наукової та періодичної літератури показує, що існують такі 

основні підходи до визначення терміна «консумеризм». 1. «Консумеризм» 

визначається як діяльність громадських об'єднань, націлена на забезпечення 

захисту прав споживачів. 2. «Консумеризм» визначається як «культ споживання». 

З розвитком концепції соціально-етичного маркетингу буде спостерігатися 

об'єднання вище перелічених підходів, що обумовлено тим, що діяльність 

громадських об'єднань буде націлена на забезпечення захисту прав споживачів в 

частині інформаційного супроводу і надання достовірної інформації в процесі 

обслуговування населення, а також в умовах розширення пропозиції товарів і 

посилення конкуренції на ринку. 

Безсумнівно, консумеризм сприятиме підвищенню рівня етики в 

маркетинговій діяльності. Дослідження показують, що з точки зору маркетингу 

при забезпеченні захисту прав споживачів в процесі організації комунікаційного 

процесу між споживачем, виробником і торговими організаціями повинна бути 

врахована багатоаспектність поведінки споживачів. 1. Споживач - «шукач». ». В 

умовах сформованого суспільства споживання потенційний покупець має 

можливість вибирати товари, вироблені декількома виробниками і реалізовані в 

різних торгових об'єктах. Відповідно, має бути сформовано унікальну пропозицію 

для споживача, що володіє для нього цінністю, яке стане вирішальним для клієнта 

при здійсненні вибору. 2. Споживач - «комунікатор». Споживач є центральною 

ланкою процесу комунікації. Розвиток інформаційного суспільства призводить до 

того, що споживач виступає суб'єктом, що представляє інформацію як виробнику, 

так і іншим потенційним покупцям. 3. Споживач - «гедоніст», який одержує 

задоволення від самого процесу здійснення покупки. У зарубіжній літературі 

такого споживача називають «шопоголіком». Саме така поведінка властива 

«суспільству споживання». 4. Споживач - громадянин, що володіє 

конституційним правом на захист своїх інтересів і реалізують свої права. 5. 

Споживач - «активіст» свідомо і активно захищає свої інтереси і інтереси інших 

споживачів, в тому числі шляхом створення та активної участі в роботі 

громадських об'єднань щодо захисту прав споживачів. 6. Споживач - 

«енвайронменталісти». 

Існують чотири основні моделі поведінки споживачів - представників 

енвайронменталізму. 1. Позитивна етична поведінка споживачів, придбання 

товарів зі сприятливими (позитивними) етичними характеристиками, 

виробленими виробниками, які дотримуються принципів соціально-етичного 

маркетингу, у соціально орієнтованих торгових організаціях. 2. Негативна етична 
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поведінка споживачів,- споживачі відмовляються купувати товари, які завдають 

шкоди навколишньому середовища, а також бойкотують виробників і торгові 

організації, які застосовують неетичні методи роботи на ринку. На українському 

ринку дана форма прояву думки споживачів і тиску на виробників і ринок в 

цілому поки що не набула поширення. В зарубіжних країнах споживачі шляхом 

організації бойкотів змушують виробників і торгових організацій дотримуватися 

етичних принципів роботи, і «підштовхують» до переходу до соціально-етичного 

маркетингу. 3. Активне відстоювання власних поглядів, участь в заходах з 

пропаганди захисту навколишнього середовища і забезпечення етичної поведінки 

на ринку. 4. Комплексна модель поведінки, що поєднує в собі три вище перелічені 

моделі поведінки. Четверту модель поведінки можна позначити найвищим 

ступенем прояву етичного консумеризма. 

Виробники і торгові організації при розробці маркетингових та рекламних 

заходів повинні враховувати, до якого типу відносяться споживачі, які цінності та 

інтереси лежать в основі прийняття рішення про здійснення покупки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧАВ УМОВАХ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Традиційна маркетингова модель взаємодії покупця і постачальника досить 

проста: продавець прагне максимізувати свій дохід шляхом пропозиції покупцеві 

товару, найкращим чином відповідним його потребам, і вибудовування 

довгострокових відносин зі своєю аудиторією. 

Однак в сучасних умовах функції покупця ускладнилися, якщо історично 

він приймав рішення про придбання товару шляхом безпосередньої самостійної 

оцінки його споживчих якостей в точці продажу, то в даний час інформація про 

товар відчужена від самого товару, і покупець може прийняти рішення про 

покупку виключно на основі цієї інформації без ознайомлення з власне товаром 

(завдяки саме цього успішно функціонують різноманітні форми дистанційної 

торгівлі). Основними джерелами інформації виступають: сама компанія; 

конкуренти (наприклад, проводячи, при спробі продати свою продукцію даному 

покупцю, порівняння споживчих властивостей свого товару і товару компанії); 

засоби масової інформації; інші споживачі, які купили цей товар раніше. 
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Інформація, поширювана самою компанією, сьогодні з очевидних причин 

викликає у споживачів не так багато довіри, як і інформація, пропонована 

конкурентами з інших, хоча і настільки ж очевидним причин. Відомості, що 

розміщуються в ЗМІ, також сприймаються покупцями зі скепсисом в силу 

сформованого стійкого стереотипу, що публікація відповідних матеріалів 

відбувається тільки на платній основі. Набагато великим авторитетом мають в їх 

очах відгуки інших покупців. В даний час розвиток електронних засобів 

комунікації дозволяє потенційним клієнтам легко отримати доступ до цих 

відгуків, а людям, вже купили товар, забезпечити широке поширення своєї думки 

Безумовно, економічна сфера зазнає змін під впливом переходу до нового 

інформаційного періоду. У зв’язку з цим пропонуємо розглянути основні риси 

інформаційної економіки, яка характеризується наступними процесами: 

1) зростання трансакційних витрат у порівнянні з витратами на 

безпосереднє виготовлення благ; 

2) зростання частки нематеріальних благ в структурі споживання; 

3) на ринку стає все більше, властивості яких покупець не сприймає, просто 

оглянувши товар або прочитавши додається опис. 

4) моральна відсталість благ настає швидше, ніж фізичне, що також 

пов’язано з особливостями споживання; 

5) ціна речі більше відображає індивідуальну цінність, ніж універсальну. 

В інформаційній економіці виробляються блага, для яких символічні 

властивості не менш важливі, ніж утилітарні. Люди намагаються придбати то, що, 

на їхню думку, купили б представники їх референтної групи. Тобто, характер 

споживаних благ визначається не особистістю даної людини, не його 

індивідуальних переваг, а тим, ким він хоче здаватися в очах оточуючих. 

Таким чином, суспільство змушує індивіда споживати. Це споживання 

спрямоване не стільки на максимізацію індивідуальної корисності, скільки на 

створення деякого соціально схвалюється рівня і моделі споживання. Людина 

керується міркуваннями підтримки або підвищення свого статусу, престижу. 

Відмінності в споживанні, звичайно, залежать від рівня доходу, але не 

пропорційно. Споживче поведінка визначається до деякої міри впливом 

культурного капіталу – «накопиченого в процесі соціалізації практичного знання, 

що дозволяє людині розпізнавати стратегії і принципи дії інших людей» [2]. Не 

завжди з ростом доходу масштаб споживання зростає.  

В сучасному світі обсяг інформації наростає з неймовірною швидкістю, що 

це сталося через нові цифровими технологіями. Стає все важче пропускати через 

себе гігантський потік в пошуках релевантної інформації.  

Економічні, грошові відносини в Інтернеті сьогодні вже не в новинку. У 

глобальній мережі купують і продають традиційні та інформаційні блага, 

розплачуються електронними грошима. Інтерес представляє ще одна 

перспективна новація, яку зручно впровадити на основі клубів споживачів і 

коллаборативной технології, реверсивний порядок оплати товарів і послуг. 

Загальна схема наступна: товари і послуги передаються у власність споживача, а 

він розплачується за них за фактом використання. споживачі спочатку 

переконуються в якості продукції, а потім, якщо воно їх влаштувало, платять за 
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неї стільки, скільки вважають за потрібне, або, якщо якість абсолютно низьке, не 

платять зовсім. Як бачимо, схема дещо ризикована для продавця благ. 

При реверсивної системі оплати раціональний споживач, здавалося б, 

повинен мінімізувати свої витрати на споживання, нічого не заплативши 

продавцю, тобто повестися як заєць. Але не випадково тема постфактумних 

платежів була порушена у зв’язку з клубною економікою і коллаборативного 

механізмом. Члену клубу невигідно приховувати своє справжнє думка про 

випробуваному благо і оцінювати його нижче, ніж він на Насправді вважає, тому 

що це може привести споживача до вибування з клубу на основі несхожості 

інтересів. Якщо ж члени клубу знаходяться в тісному контакті, то від несплати 

людини утримують знову-таки громадські санкції - втрата репутації в очах 

оточуючих, різке зниження громадської думки, чутки тощо. 

Споживання благ настільки складне, що споживач, що не володіє 

спеціальними знаннями, технікою, а іноді навіть володіє всім цим, не здатний 

оцінити його якість. На ринку цифрової продукції цінової сигнал практично не 

працює: файли з контентом коштують однаково, витрати копіювання рівні нулю, 

кількість файлів можна збільшувати до безкінечності. В цій сфері немає 

природного дефіциту, але є проблема встановлення ціни.  

Таким чином, при впровадженні постфактумної оплати на цифровому 

ринку, наприклад на ринку оцифрованих книг, продавець ризикує трохи, так як у 

текстових файлів собівартість тиражу і поширення нульова. Якщо реалізовувати 

цифрове благо на основі реверсивних платежів в рамках клубної системи, щоб 

інформація про суму, сплаченої окремим членом за благо, відбивалася б у профілі 

людини і була доступна іншим членам клубу, то ризик продавця знизився б ще 

сильніше.  

При всіх її перевагах для споживача реверсивна система оплати об’єктивно 

обмежена в застосуванні на сучасних ринках. Справа криється в людській 

природі: людина хоча і не завжди проявляє себе як раціональне істота, але там, де 

немає строгих перешкод до власного збагаченню за рахунок несплати іншому 

суб’єкту, він найімовірніше за все не забуде скористатися цією нагодою і, 

споживши благо, залишить гроші собі. Тільки мотиви сильніші, ніж легке 

збагачення, можуть змусити його заплатити належну ціну. Тому «заплати скільки 

завгодно» сьогодні - це цікава новинка, мало поширена в реальному житті, але 

перспективна для оплати споживання цифрових благ в інтернет-спільнотах, де 

інші способи, крім добровільних платежів, діють погано. 

Отже, зрушення в споживчому поведінці, що з’являються у відповідь на 

нові економічні умови. Щоб максимально задовольнити потреби людей, 

виробники залучають їх до створення продукції (до розробки дизайну, 

рекомендацій щодо бажаних функцій). Зростає частка послуг, що вимагають 

тривалого взаємодії між клієнтом і підрядником. З розвитком техніки зростає 

обсяг виробництва і споживання інформації. Щоб її ефективно обробляти, 

економити час, споживачам стає вигідно об’єднуватися в клуби, де однодумці, 

керуючись наявними у них досвідом, обмінюються корисною інформацією, 

знижуючи при цьому загальні трансакційні витрати. Такий механізм, що працює у 

всесвітній мережі, - коллаборативна фільтрація. На основі клубної системи можна 
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вдало впровадити нову схему взаємодії споживача і продавця з приводу оплати 

придбаних благ - систему реверсивної (постфактумної) оплати товарів і послуг, 

яка допомогла б відокремлювати неякісні блага від якісних і заохочувати 

сумлінних і талановитих виробників. 
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ВИТОКИ КОНСЮМЕРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Мета дослідження – визначити історичні передумови становлення та 

формування руху із захисту прав споживачів в Україні. 

Предмет дослідження – рух громадськості та державних органів на захист 

споживчих прав. 

Консюмеризм (від англ.. consumer – споживач) – це організований рух 

громадян, а також діяльність державних і громадських установ за розширення 

прав і впливу споживачів на виробників і торговців. 

Цей рух виник понад 100 років тому. Промислова революція ХІХ століття 

принесла з собою підвищення використання хімікатів, багато з яких були 

шкідливими – отруйні харчові фарбники, що містили свинець, миш’як, ртуть або 

консерванти, типу формальдегід або бура. Практика їх використання спричинила 

появу перших законів проти фальсифікацій продукції. 

Важливою передумовою виникнення консюмеризму стало створення 

перших союзів споживачів, які на початку своєї діяльності займалися переважно 

гуртовою закупівлею дешевих і якісних харчових продуктів, а також 

непродовольчих товарів широкого вжитку для подальшого перепродажу їх за 

низькими цінами серед членів своїх товариства. Мета їх діяльності – захистити 

своїх членів від споживання фальсифікованої та неякісної продукції. Вони також 

протидіяли бойкотам та свавіллю виробників і торговців. Товариства засновували 

свої магазини (бакалійні, м’ясні, хлібні), дешеві ресторани та аптеки, кооперативи 

зі страхування тощо. Союзи споживачів, разом з профспілками і політичними 

партіями, виступали як організатори реформ. 

Теоретиками української споживчої кооперації вважаються М. П. Балін, М. 

І. Зібер, М. І. Туган-Барановський. Зокрема, професор Київського університету 

Микола Іванович Зібер, присвятив проблемі ряд робіт. У «Нарисах первісної 

економічної культури» він на численних історичних прикладах довів перевагу 

споживчої кооперації. Робота М. Зібера «Про споживчі асоціації взагалі» 

розкриває суть кооперації, її практичну значущість: «покупець і продавець 

перестають вважати себе ворогами, один не підозрює іншого у намірах провести, 
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ошукати його: стверджена досвідом довіра один до одного не допускає подібної 

думки. Купівля відбувається без торгів, продаж без запрошувань, безсовісної 

боротьби, обдурювання, підробок». 

Першим споживчим товариством в Україні із затвердженим статутом було 

Харківське товариство, яке виникло у 1866 році. Товариство об’єднувало 356 

членів, мало три магазини, завод мінеральних вод, швейну майстерню, їдальню, 

кафе. Нажаль, серед кооперативного керівництва не було комерсантів, обізнаних 

у справі бізнесу, що призвело кооперативний рух у Харкові до швидкого 

банкрутства. 

Рівно через два роки після появи Харківського, 6 жовтня 1868 року було 

створено Київське споживче товариство, фундаторами і членами якого були 

науковці та громадські діячі. Серед них М. І. Зібер, М. Драгоманов, В. Антонович, 

професор Лобко. Вже в 1869 році Київське товариство об’єднало 330 членів і 

зав’язало контакти з подібними товариствами Одеси, Борзий, Керчі. Київське 

споживче товариство проіснувало до 1873 року.  

Усього, впродовж 1866 – 1870 рр. в Україні було засновано 17 споживчих 

товариств (у Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві, Катеринославі, Полтаві, 

Бердянську, Ізюмі тощо), які об’єднували в основному інтелігенцію. Однак лише 

Миколаївське товариство виявилося життєздатним, а всі інші розпалися. 

У період 70-80-х рр. XIX ст. рух споживчої кооперації в Україні розвивався 

повільно. Значна його активізація спостерігається в 90-ті рр. ХІХ ст. та на початку 

XX ст., коли почали виникати споживчі товариства, що їх організовували 

підприємці, а також товариства на селі. Так, наприкінці 1904 р. сільські споживчі 

товариства становили приблизно половину всієї кількості кооперативів.  

У 1897 р. був опублікований Перший Статут споживчої кооперації.  

Впродовж 1891-1904 рр. в Україні з’явилося 469 нових споживчих 

товариств, або в середньому виникало 36 на рік.  

У 1900 р. українських споживчих товариств було 182, а в 1906 р. - вже 572. 

Після оприлюднення Царського Маніфесту 17 жовтня 1905 р. стали виникати 

робітничі споживчі кооперативи, створені на кошти самих робітників. У 1917 р. 

на території України діяли майже 5 тис. товариств. 

Вдосконалювалася і централізувалася структура руху. Так, у 1908 р. 

створилася Київська спілка споживчих товариств, яка за два роки свого існування 

об´єднала 220 товариств Київщини, Поділля, Чернігівщини, Волині.  

В 1912 р. була організована у Харкові Крайова спілка споживчих товариств 

Півдня Росії. Це була економічно розвинена і стійка спілкова кооперативна 

організація, що вела торговельну діяльність, організувала власні промислові 

підприємства (миловарню, цегельню, взуттєву фабрику тощо), продукція яких 

поповнювала її товарні ресурси. Після проведеного у 1908 р. в Москві 

кооперативного з’їзду в 1913 р. подібний з’їзд був організований у Києві. 

Останній зокрема розглянув проект кооперативного закону (затвердженого після 

лютого 1917 р.). Тільки за один 1917 р. виникли 42 спілки. У травні 1917 р. було 

утворено в Києві велике кооперативне об’єднання споживчої кооперації на 

Правобережній Україні - Дніпровська Спілка споживчих товариств. 

В зв’язку з тим, що на початку ХХ століття розвиток торгівлі та поява 
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великих торгово-промислових підприємств вимагали великої кількості спеціально 

підготованих до комерційної служби працівників, особлива увага стала 

приділятися й комерційній освіті. Підготовку спеціалістів у комерції здійснювали 

спеціально створені навчальні заклади: комерційні училища та торгові школи, які 

були підконтрольні Міністерству торгівлі та промисловості Росії. У двох старших 

класах вивчалися спеціальні предмети серед яких були такі, як комерційна 

арифметика, торгове та промислове законознавство, товарознавство, комерційна 

географія тощо. Випускники комерційних училищ отримували право вступати до 

вищих комерційних учбових закладів. 

Після оприлюднення перших радянських декретів щодо розвитку споживчої 

кооперації рух споживчої кооперації в Україні втратив свою незалежність і свої 

функції захисту своїх членів як споживачів. 

Історичною передумовою появи консюмеризму в Україні, як і в усьому 

Радянському Союзі, стали певні доробки в галузі управління та створення систем 

якості, які вперше були запроваджені на українських підприємствах: львівський 

варіант системи бездефектної праці (60-70-ті роки ХХ ст..), система управління 

якістю підприємств Дніпропетровщини. 

Наприкінці 80-х рр. на теренах Радянської України проявляється і 

громадський рух споживачів. Перші центри з’являються в Одесі, Києві, Донецьку, 

Дніпропетровську, Харкові. На загальній хвилі демократизації суспільства в 

період перебудови, коли з’явилися перші зареєстровані громадські консюмерські 

організації у різних містах СРСР, в 1989 р. було засновано Українську Асоціацію 

споживачів в Києві, всеукраїнську громадську професійну організацію - 

Українську Асоціацію якості, а також консюмерські центри в інших містах 

України. 

У 90-х рр. ХХ ст. в процесі розбудови незалежної держави і впровадженні 

ринкових відносин в Україні виникає консюмерський рух як організований рух 

громадян, а також державних і громадських органів за розширення прав та впливу 

споживачів стосовно виробників як у комерційній, так і поза комерційній 

діяльності. Перехід України до ринкової економіки відзначається розвитком 

принципово нових організаційно-правових форм господарювання, змінами у 

системі економічних відносин з державою, власниками, господарськими 

партнерами, працівниками та посиленням правових позицій у розв’язанні проблем 

захисту прав споживачів від неякісних товарів та послуг. Розвивається 

консюмерська освіта, налагоджується система підготовки фахівців з питань 

захисту прав споживачів. 

Висновки дослідження: консюмеризм це прогресивний громадський рух , 

метою розгортання якого є боротьба за підвищення якості товарів та послуг, 

пропонованих споживачам. Даний сучасний етап розвитку консюмеризму в 

Україні можна кваліфікувати як початковий. 
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ФОРМУВАННЯ ПОІНФОРМОВАНОГО СПОЖИВАЧА ЯК АКТИВНОГО 

УЧАСНИКА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Активний розвиток суспільних відносин, поширення ринкової форми 

економіки, денаціоналізація, глобалізація та ряд інших процесів, що мають місце 

в сучасних умовах функціонування світової спільноти зумовили ряд 

проблематичних аспектів правового регулювання, одним із яких стали відносини 

між покупцем та продавцем, зокрема, захист прав споживачів. 

Так, одним із гарантів захисту інтересів і прав споживачів у світі є ООН. 

Уперше питання про закріплення основних засад захисту прав споживачів було 

поставлене в резолюції Економічної та Соціальної Ради ООН у 1977 р., в якій 

здійснювався огляд організаційних та правових заходів щодо захисту 

індивідуального споживача на національному рівні та їх координація в рамках 

ООН [1]. 

Принципи захисту прав споживачів знайшли своє закріплення як в 

міжнародно-правових актах, так і вітчизняному законодавстві. Керівні принципи 

для захисту інтересів споживачів, прийняті Генеральною Асамблею ООН 9 квітня 

1985 р., стали підґрунтям для розвитку принципів захисту прав споживачів в 

Україні.  

В процесі формування міжнародної політики у сфері захисту прав 

споживачів були визначені базові принципи, що мають пріоритетне місце на 

сучасному міжнародному просторі у сфері захисту прав споживачів: 

 ПРАВО ВИБОРУ визначає право мати доступ до різноманітності 

товарів і послуг, які продаються за конкурентними цінами, а у разі монопольної 

торгівлі мати, при справедливій ціні, гарантію задовільної якості. 

 ПРАВО НА ІНФОРМОВАНІСТЬ визначає право отримувати 

відомості, необхідні для того, щоб робити обґрунтований вибір, або приймати 

потрібне рішення. Споживачі повинні бути захищені від неточних рекламних 

відомостей, розміщених в об’явах, на етикетках, упаковці або розповсюджених 

іншими методами, які вводять в оману. 

 ПРАВО НА ЗАДОВОЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПОТРЕБ визначає право 

на основні (базові) товари і послуги, які забезпечують виживання, на адекватне 

харчування, одяг, житло, санітарні умови, охорону здоров’я, освіту. 

 ПРАВО НА БЕЗПЕКУ визначає право бути захищеним від продуктів, 

виробничих процесів і послуг, шкідливих для здоров’я або життя.  

 ПРАВО БУТИ ВИСЛУХАНИМ визначає право споживача 

відстоювати свої інтереси і спонукати уряд й інші органи, що здійснюють 
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державну політику приймати їх при формулюванні і здійсненні економічних та 

інших аспектів політики.  

 ПРАВО НА ВІДШКОДУВАННЯ визначає право на задоволення 

обґрунтованих претензій, тобто право отримувати компенсацію у разі придбання 

неякісних товарів або отримання незадовільних послуг. 

 ПРАВО НА СПОЖИВЧУ ОСВІТУ визначає право на придбання 

знань і навичок, які дозволяють споживачеві постійно, протягом усього життя, 

підвищувати освіченість у сфері відстоювання своїх прав споживача, а також 

вплив на сфери виробництва і реалізацію товарів та послуг. 

 ПРАВО НА ЗДОРОВЕ ДОВКІЛЛЯ (екоконсюмеризм). що включає в 

себе захист від екологічних небезпек, над якими окрема особа не має контролю 

[3].  

ПРАВО НА СПОЖИВЧУ ОСВІТУ. Цей принцип має на увазі 

поінформованість споживачів щодо якості, безпечності товарів та послуг.  

Навчити вірно читати, а головне розуміти інформацію, яка нанесена на 

упаковку товару – завдання всіх хто має відношення до сфери торгівлі та 

обслуговування. 

Купуючи продовольчі або непродовольчі товари, кожний зі споживачів 

звертає увагу на важливу для нього інформацію, яка нанесена на упаковку. 

Споживачі перевіряють термін зберігання, вміст консервантів, добавок, масу 

товару, країну виробника тощо. Але для неосвіченого споживача позначка 

«система якості ISO 9001» не зрозуміла і не про що не говорить. Тоді як 

стандарти ISO серії 9000, 10000, 14000, 22000 – всесвітньо відомі у світі 

міжнародні стандарти Міжнародної організації зі стандартизації (ISO – 

International Organization for Standardization). 

Так стандарти ISO серії 9000 – це стандарти, які свідчать про то, що на 

підприємстві, яке виробляю продукцію впроваджено систему управління якістю, 

яка сертифікована. Сертифікат на систему управління якістю гарантує, що 

підприємство може випускати продукцію на стабільному рівні якості та постійно 

його підвищувати. 

Позначення стандартів ISO серії 14000 на упаковці означає, що на 

підприємстві впроваджена система управління довкіллям і підприємство прагне 

мінімізувати власний негативний вплив на довкілля. Впровадження цього 

стандарту і сертифікація системи менеджменту довкілля збільшує престиж та 

імідж підприємства і відкриває йому шлях до європейського ринку товарів та 

послуг. 

Стандарти ISO серії 22000 - це стандарти на систему управління безпечності 

харчової продукції і який поєднав у собі вимоги ISO 9001 та принципи НАССР. І 

знову питання, а що таке НАССР? Основною моделлю управління безпечністю 

харчових продуктів у промислово розвинених країнах зараз є система НАССР – 

Hazard Analysis and Critical Control Points (Аналіз небезпечних чинників та 

критичні точки контролю). Європейські підприємства почали впроваджувати 

НАССР у 1996 році, а з 1998 року вона стала обов'язковою для підприємств, які 

виробляють харчову продукцію.  
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Для харчових підприємств України впровадження системи НАССР дає їм 

цілу низку переваг: 

- можливість експорту харчової продукції на світовий ринок; 

-  можливість постачати свою продукцію у великі супермаркети та 

підприємства швидкого харчування західних компаній, які працюють в Україні ( 

MacDonalds та інш.) 

- підвищує довіру споживачів та торгівлі до продукції, яку виробляє 

підприємство; 

- система легко інтегрується з іншими системами управління якістю / 

безпеки (наприклад, з системами якості на основі стандартів ISO серії 9000) [2]. 

Сертифікація підприємства за стандартом ISO 22001 гарантує споживачам 

безпеку сировини, домішок та компонентів, що використовуються під час 

виробництва. Вона також забезпечує впевненість у тому, що компанія контролює 

всі фактори ризику (включаючи мікробіологічні, хімічні та фізичні тощо), які 

впливають на виробничий процес. 

У відповідності з ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» 

«споживач має право на одержання необхідної, доступної та достовірної 

iнформацiї про товари (роботи, послуги), що забезпечує можливість їх 

компетентного вибору». 
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У РАЗІ ПРИДБАННЯ НИМИ ТОВАРІВ 

НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ 

Поступовий розвиток і ефективність економіки, постійне підвищення якості 

товарів та послуг неможливі без механізму державного регулювання процесів 

виробництва і торгівлі, управління ситуацією на споживчому ринку.[3, ст. 140] 

Законодавчо-правовий захист споживачів є важливою складовою державно-

громадської політики щодо управління якості товарів і послуг. Дані системи 

законодавства на захист прав споживачів у економічно розвинених країнах 

свідчать, що вони віддзеркалюють такі основні правові аспекти захисту прав 

споживачів:  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjWpofrzKvfAhUKDSwKHYuHCbE4ChAWMAF6BAgFEAI&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FFP_index.htm_2010_3_50.pdf&usg=AOvVaw3Aq5EOSOWORPplRoYiKg6d
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1. Концепцію абсолютної відповідальності виробника і продавця за 

якість продукції і послуг; 

2. Гарантію виробника на експлуатаційні властивості й надійність 

продукції та послуг; 

3. Програму повернення неякісної продукції і відшкодування збитків. 

.[3, ст. 140 - 141] 

В Україні, як і в усьому світі, існують три способи захисту прав споживачів: 

судовий захист, захист прав за допомогою органів державної влади та товариства 

захисту прав споживачів. Як доводить світова практика, ця система є ефективною, 

лише якщо споживач може захищати свої права всіма трьома способами. Вони 

мають бути взаємопов'язані, адже їх окреме використання здебільшого недієве. 

За законодавством України споживач має право на належну якість продукції 

(ст.6 Закону України «Про захист прав споживачів»). 

Права споживачів у разі придбання товару неналежної якості законодавчо 

регулюються ст.708 ЦК України та ст.8 Закону України «Про захист прав 

споживачів». 

Об’єднуючим фактором ст.708 ЦК України та ст.8 Закону України «Про 

захист прав споживачів» є те, що в обох випадках обов’язково необхідно 

встановити наявність у проданому товарі недоліків, які б дозволили вважати 

даний товар річчю неналежної якості. Виявлення цього фактору є достатньою 

правовою підставою для покладення на продавця (виробника) відповідальності. В 

ст.708 ЦК України це поняття не розкривається. І лише субсидіарне застосування 

ст.673 «Якість товару», ст.675 «Гарантії якості товару» ЦК України та поняття 

належної якості товару, визначене в Законі України «Про захист прав 

споживачів», дає підстави вважати продану річ неналежної якості, якщо вона не 

відповідає вимогам цих правових норм. 

Під товаром неналежної якості розуміється річ, що має недоліки. Недоліки 

залежно від їхнього характеру підрозділяються на явні і приховані. Явні недоліки 

можуть бути виявлені при огляді товару чи спеціальними методами, наприклад 

шляхом підключення до електромережі. Приховані недоліки виявляються лише в 

процесі використання чи збереження товару. 

Належна якість товару, роботи або послуги – властивість продукції, яка 

відповідає вимогам встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-

правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем. 

Недолік – будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-

правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що 

пред’являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником 

(продавцем). 

Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи недопустимим 

використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини 

виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з 

незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з 

нижченаведених ознак: 

а) він взагалі не може бути усунутий; 

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; 
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в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором. 

Фальсифікована продукція – продукція, виготовлена з порушенням 

технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг , чи 

копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само 

неправомірним відтворенням товару іншої особи. 

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків 

споживач, у порядку та у строки, що встановленні законодавством, має право 

вимагати:  

1) пропорційного зменшення ціни; 

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару. 

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних 

недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або 

фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, 

споживач, у порядку та у строки, що встановленні законодавством і на підставі 

обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати 

від продавця або виробника:  

1) розірвання договору та повернення сплачених за товар грошей; 

2) заміни товару на такий самий товар або на аналогічний, з числа 

наявних у продавця (виробника), товар. 

Гарантійний строк – строк, протягом якого виробник (продавець, 

виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов’язання про здійснення 

безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв’язку з введенням її в 

обсяг. 

Гарантійне обслуговування полягає у тому, що виробник (продавець, 

виконавець) протягом гарантійного терміну зобов’язується організувати, якщо це 

передбачено експлуатаційним документом, роботи із спеціальної установки 

(підключення) товару чи його складання та технічного обслуговування. 

Гарантійний термін зберігання – термін, протягом якого споживчі 

властивості товару не повинні погіршуватися за умови дотримання вимог 

нормативних документів. 

Гарантійний термін експлуатації – термін, протягом якого гарантується 

використання товару, в тому числі складових частин, за призначенням за умови 

дотримання споживачем правил користування і протягом якого виробник 

(продавець, виконавець) виконує гарантійні зобов’язання. 

Гарантійний термін експлуатації товару, який реалізовано через 

торговельну мережу, обчислюється від дати його продажу споживачеві. 

Захист прав споживачів на якісний товар здійснюється також шляхом 

встановлення термінів придатності і термінів служби (експлуатації). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ТОРГІВЛІ В 

СУПЕРМАРКЕТАХ МІСТА КРИВОГО РОГУ 

Стикатися або чути про неякісність того чи іншого товару або послуги на 

сьогодні пересічному споживачу доводиться дуже часто. У свідомості споживачів 

навіть вже сформована ціла проблематика, коли йде мова про якість. Тому в 

сучасних умовах торгівлі споживач повинен уважно дивитися на те, що він купує. 

В першу чергу,слід звертати увагу на належне маркування з повною інформацією 

про склад продукту,споживчі властивості та виробника, а також чи є необхідні 

супровідні документи (сертифікати, декларації про відповідність, санітарні 

висновки, ветеринарні посвідчення тощо). [1] 

В рамках діючого в нашому навчальному закладі професійного клубу 

«Споживач та ринок» за власною ініціативою студентів – волонтерів, які взяли на 

себе місію «таємних покупців», була здійснена перевірка дотримання правил 

торгівлі у супермаркетах міста.  

Об’єктами дослідження дотримання правил торгівлі стали наступні 

супермаркети «Сільпо», «АТБ», «Ашан» та «Брусничка». 

В магазині «АТБ» студентів - волонтерів «зустріла» брудна та слизька 

підлога, корзина з випічкою стояла прямо на підлозі; в торговельному залі на 

полиці, находився лоток з побитими яйцями, овочі та фрукти були не свіжі, були в 

наявності і товари з простроченим терміном придатності. Позитивний момент: 

продати алкоголь та тютюнові вироби нашому волонтеру продавці супермаркету 

відмовились.  

В магазині «Сільпо» було чисто, сміття відсутнє. В торговельному залі  

реалізуються несвіжі овочі, які продавці дбайливо почали прикривати свіжими, 

коли помітили цікавість з боку волонтерів. Порушень правил продажу не 

виявлено, продавці уважні та охайні. 

В магазині «Ашан» в контейнерах з картоплею та капустою присутня земля 

та зів’яле листя, підлога слизька, інших порушень не виявлено. 

Магазин «Брусничка»: в торговельному залі несвіжі та незачищені овочі, 

брудна підлога, коробка з соком розміщена прямо на підлозі. 

Отже, за результатами перевірки найнижчий рейтинг має магазин «АТБ»: 

брудна підлога, антисанітарні умови зберігання товарів, товари з простроченими 

термінами придатності, неякісні фрукти. Найвищий рейтинг у «Сільпо», де з 

недоліків мали місце лише несвіжі овочі. 

Команда волонтерів зробила також перевірку цін у супермаркетах за 

шістьма найпопулярнішими продуктами: картопля, капуста, солодка вода відомої 
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марки ємністю 1л, газована вода не солодка відомої торгової марки ємністю 1,5 л, 

молоко відомої торгової марки ( 1л) та кава відомої торгової марки, вагою 120 гр. 

За результатами моніторингу найсильніше «кусаються» ціни у «Сільпо». 

Чек вийшов на суму 204,80 грн. Найдешевшим вийшов чек у супермаркеті 

«Ашан», він склав 167,45 грн. 

Вважаємо своїм обов’язком повідомити, що це результати перевірки тільки 

декількох магазинів, вищезазначених маркетів, а не всієї мережі. Також вважаємо 

за потрібне зазначити, що про результати перевірки нашими волонтерами були 

сповіщені керівники вищезазначених маркетів. 

В усьому цивілізованому світі можна зустріти на прилавках супермаркетів 

продукцію різного ґатунку та за різною ціною, але досвід розвинених країн 

показує, що найвищим попитом користується якісний товар з натуральної 

сировини та за «приємною» ціною.  

Тому студенти-волонтери професійного клубу «Споживач та ринок» ведуть 

просвітницьку роботу і в цьому напрямку. В рамках роботи клубу працює 

постійна рубрика «Купуй Криворізьке!», де висвітлюється інформація про 

діяльність муніципального проекту «Марка якості Криворіжжя». Даний проект 

функціонує у місті Кривий Ріг з 2012р. і спрямований на насичення споживчого 

ринку продуктами харчування високої якості. До участі в проекті долучилося 21 

підприємство – місцеві товаровиробники, а кількість продукції на сьогодні 

складає 167 найменувань [2]. Активісти клубу презентують дану продукцію серед 

студентів та учнів нашого міста [3]. 

Ми, сучасна молодь, в недалекому майбутньому спеціалісти сфери торгівлі, 

маємо надію, що практика продавати високоякісний товар, буде не лише 

престижною, а й дуже вигідною і невдовзі стане невід’ємною складовою 

економічної політики нашої держави. А сьогодні, як студенти волонтери, що 

займаються просвітницькою діяльністю, закликаємо всіх споживачів «голосувати 

гривнею» за якісний продукт, купуючи його у відповідних супермаркетах. 
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ ТА 

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА КОНСЮМЕРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ 

Поступовий розвиток і ефективність економіки, постійне підвищення якості 

товарів та послуг неможливі без механізму державного регулювання процесів 

виробництва і торгівлі, управління ситуацією на споживчому ринку. 

Нормативно-правова база стає ефективною лише за умови дотримання 

вимог законів, наявності урядових структур, які здійснюють нагляд у цій сфері. 

Сьогодні в країнах світу інтереси споживачів презентують ряд державних і 

недержавних організацій, міністерств та установ. 

У 1960 році невеликою групою національних споживчих спілок була 

заснована Міжнародна Організація Споживчих спілок (International Organization 

of Consumers Unions – IOCU), що почала забезпечувати міжнародне 

співробітництво та координацію організацій споживачів різних країн. В рік 

створення, організація об’єднувала 21 національну консюмерську організацію з 

18-ті країн світу. Створена спочатку як інформаційний центр для обміну досвідом 

у проведенні порівняльних тестувань товарів широкого вжитку, організація вже в 

1964 році користувалася значним впливом у міжнародних організаціях зі 

стандартизації. Тоді група дійшла висновку, що можна посилити дієвість кожної 

окремої організації через міжнародну співпрацю. IOCU швидко зростала і 

невдовзі завоювала репутацію виразника інтересів міжнародного споживчого 

руху в таких питаннях, як стандарти на продукцію та послуги, охорона здоров’я 

та права пацієнтів, екологія та відповідальне споживання, а також регулювання 

міжнародної торгівлі та суспільних послуг. 

З 1995 році Міжнародна Організація Споживчих спілок перейменована у 

Всесвітню організацію споживачів (Consumer international – CI), має чотири 

міжнародні офіси – в Аккрі (Гана), Куала-Лумпурі (Малайзія), у Лондоні (Велика 

Британія) і в Сантьяго (Чилі), а також чотири субрегіональні центри – Сенегалі, 

Новій Зеландії, Індії, Гватемалі.  

Consumers International (СІ) сьогодні є найвпливовішою міжнародною 

організацією, що об’єднує понад 220 національних державних, громадських, 

регіональних та інших консюмерських організацій й груп зі 115 країн світу. 

Метою СІ є захист і сприяння розвитку прав споживачів у всьому світі через 

сприяння діяльності національних споживчих груп і проведення кампаній на 

міжнародному рівні.[1] 

Consumers International вирішує такі завдання: 

- координація та планування інформаційної та видавничої роботи 

національних консумерських організацій;  

- реєстрація всіх незалежних випробувальних лабораторій;  

- сприяння міжнародному співробітництву у проведенні порівняльних 

випробувань споживчих товарів;  

- регулювання класифікацій та оцінка товарів;  
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- фінансування організацій, що захищають права й інтереси споживачів 

тощо. 

СІ через «Консюмерський інтерпол» організував інформаційну мережу 

щодо попередження про небезпечні товари, координує всесвітню компанію проти 

недобросовісної реклами та спонсорства тютюнових підприємств, заохочує 

дослідження і діяльність з глобальних консюмерських проблем, презентує 

інтереси споживачів перед політичними структурами. 

Членами СІ можуть стати тільки некомерційні організації, на пов’язані з 

інтересами бізнесу. Разом їз журналом «Інтернаціонал консюмер», який виходить 

6 раз на рік, видають кожні два роки «Інтернаціонал консюмер директорі» та 

«Циркуляр леттерс», які розсилають тільки членам СІ. 

Фінансується СІ за рахунок членських внесків та прибутків від своїх 

публікацій. Організації, що входять до СІ як асоціативні (з правом голосу), не 

можуть отримувати матеріальний прибуток, а також субсидії від комерційних або 

політичних організацій, не повинні дозволяти використовувати свої назви з 

комерційною метою. 

В країнах Європейського союзу інтереси споживачів представляють 

Європейські організації споживачів у формі федерацій національних споживчих 

організацій країн – членах ЄС. Вони висловлюють думку європейських 

споживачів і намагаються впливати на розвиток політики ЄС в їхніх інтересах, а 

також підтримувати та захищати інтереси всіх споживачів у Європі. Сьогодні 

найвпливовішими європейськими організаціями є ANEC та BEUC.  

ANEC (Європейська асоціація координації споживчого представництва у 

процесах стандартизації – European Association for the Coordination of Consumer 

Representation in Standardisation) є рупором європейських споживачів у галузі 

стандартизації, який представляє і захищає інтереси споживачів у процесі 

стандартизації та сертифікації, а також у процесі формування політики та 

розроблення законодавства, пов’язаних зі стандартизацією.  

ANEC було створено 1995 року як неприбуткову організацію, згідно з 

законами Бельгії. Вона представляє споживчі організації у державах – членах 

Європейського Союзу та країнах Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ – 

EFTA). До складу генеральної асамблеї ANEC входить по одному представнику 

від кожної країни, яких спільно призначають тамтешні споживчі організації. 

Фінансування для ANEC надають Європейська Комісія і ЄАВТ, а національні 

споживчі організації роблять внески у натуральній формі. Секретаріат, який 

розміщується у Брюсселі, координує діяльність мережі, що об’єднує понад 200 

споживчих представників зі всієї Європи. Експерти ANEC беруть безпосередню 

участь у роботі понад 80 технічних комітетів, робочих груп і політичних органів 

європейських і міжнародних органів стандартизації.[3] 
BEUC (ЄБСС) (Європейське бюро споживчих спілок - Bureau Europeen des 

Unions de Consommateurs, BEUC) створили 6 березня 1962 року споживчі 

організації Бельгії, Люксембурга, Франції, Нідерландів, Італії та Німеччини. В 

результаті кількарічної співпраці, вони прийняли рішення створити 

загальноєвропейську асоціацію, яка розміщується у Брюсселі, в центрі 

формування політики Європейського Союзу.  
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Метою діяльності Європейського бюро споживачів є допомога країнам-

членам у створенні незалежних груп споживачів та розширення співробітництва у 

галузі захисту інтересів споживачів. 

ЄБСС стала однією з найперших лобістських організацій, які розмістилися у 

європейській столиці з метою впливу на процеси прийняття рішень. Вона мала 

численних послідовників, кількість лобістських організацій безперервно зростає і 

на сьогодні перевищила 15000. Більшість із цих лобістських організацій існують 

для захисту комерційних, промислових і сільськогосподарських інтересів. У той 

час, як кожна з таких груп має право висловлювати власну думку, значний тиск на 

осіб, які приймають рішення, означає необхідність забезпечити помітний вплив 

ЄБСС на політичній сцені Брюсселя. Для досягнення цієї мети, бюро отримує 

фінансування від своїх членів, а також гранти від Європейського Союзу. Це дає 

змогу ЄБСС продовжувати виконувати завдання, які воно виконувало протягом 

останніх 45 років, пов’язані з розвитком основних прав споживачів. ЄБСС вивчає 

всі рішення, програми та події у Європейському Союзі, що можуть вплинути на 

споживачів.  

Бюро має свого представника у Європейській консультативній споживчій 

групі (ЄКСГ – ECCG), а експерти з його організацій-учасників беруть участь у 

різних дорадчих групах Європейської Комісії – таких, наприклад, як 

сільськогосподарська дорадча група при Генеральній дирекції з питань сільського 

господарства, або Група ринку платіжних систем (Payment Systems Market Group 

– PSMG) при Генеральній дирекції з питань внутрішнього ринку. У 

Європейському Парламенті ЄБСС встановило контакти з усіма депутатами, 

зокрема, через Інтергрупу з питань охорони здоров’я і споживачів, для якої бюро, 

спільно з Європейським альянсом громадського здоров’я (European Public Health 

Alliance – EPHA) забезпечує послуги секретаріату. Метою Інтергрупи є 

об’єднання депутатів, експертів із різних галузей промисловості, а також 

споживчих організацій та організацій охорони здоров’я, для обговорення питань, 

що стоять на порядку денному Європейського Парламенту. За межами Європи 

ЄБСС підтримує тісні контакти з міжнародною організацією Consumers 

International.[3] 

Вироблені програма і графік підготовки директив урядам країн ЄС з таких 

питань: запобігання фальсифікації продуктів; несправедливих умов контрактів; 

нечесної і оманливої реклами; організації недоброякісних комплексних 

туристських поїздок; маркування та етикетування товарів тощо. [3] 

Прийнята програма Європейської економічної комісії яка містить майже 300 

пропозицій, які набули юридичної сили для всіх країн-членів ЄС. 

У 1977 році у структурі Міжнародної організації зі стандартизації(ISO), яка 

нині об’єднує близько 100 країн, створений Комітет захисту інтересів споживачів 

– COPOLKO. Комітет створений для стандартизації в галузі інформування 

споживача та забезпечення зв’язку між Міжнародною організацією зі 

стандартизації та міжнародними організаціями, які займаються питаннями 

споживчої політики. 

COPOLKO проводить щорічні практикуми для представників споживачів, 

органів державної влади, виробників та експертів товарів з таких проблем, як 
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безпека товарів, інформування споживачів, пакування, економія енергії, безпека 

товарів для дітей, переваги застосування міжнародних стандартів тощо. 

За ініціативою Європейського Союзу з метою сприяння переходу країн СНД 

від системи централізованого планування до ринкової економіки та зміцненню 

основ демократичного суспільства створена програма TACIS. 

Виконання умов програми TACIS очікує отримання наступних результатів: 

- формування поінформованого споживача як активного учасника 

ринкової економіки; 

- створення оптимальної внутрішньої організаційної структури 

державного спеціального уповноваженого органу у справах захисту прав 

споживачів; 

- розробка загальних напрямів державної політики щодо захисту прав 

споживачів в Україні з урахуванням законодавства та методів, що перевалюють в 

ЄС; 

- вдосконалення системи доступу до органів правосуддя, розгляду скарг 

споживачів та застосування примусових процедур, включаючи судовий розгляд, 

тощо.[2] 
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ПІД ЧАС КУПІВЛІ ТОВАРІВ В 

ІНТЕРНЕТ - МАГАЗИНІ 

Стрімко розвиваючись, інформаційні технології здійснюють незворотний 

вплив на всі галузі української економіки та життєві сфери населення, вони 

чимраз більше переміщають їх у всесвітню мережу Інтернет, тобто у віртуальний 

простір. Дедалі частіше фірми використовують Інтернет у своїй діяльності, 

створюють національну торговельну платформу. [3, ст. 30] 

У вересні 2015 року Верховна Рада України, реалізуючи запит широкої 

верстви підприємців, а також споживачів на врегулювання відносин по 

придбанню товарів, робіт чи послуг в мережі Інтернет, прийняла Закон України 

«Про електронну комерцію», який визначає особливості здійснення торговельної 

діяльності через мережу Інтернет. 

http://www.consumerinfo.org.ua/upload/iblock/377/ConsumerProtectionReport-ua.pdf
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Інтернет - магазин - засіб для представлення або реалізації товару, роботи 

чи послуги шляхом вчинення електронного правочину. [2, р.1, ст.3, п. 8.] 

В той же час, крім зазначеного Закону, діяльність Інтернет - магазинів 

регулюється і загальними положеннями законодавства, такими як, Конституція 

України (якою закріплено загальне право на підприємницьку діяльність), 

Господарський та Цивільний кодекси України, Закон України «Про захист прав 

споживачів», «Про рекламу», «Про електронні документи та електронний 

документообіг», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про 

захист персональних даних» тощо. 

Продаж товарів за допомогою Інтернет – магазинів має великий спектр 

переваг та є одним із перспективних форм продажу товарів , але не слід забувати і 

про різні проблеми та небезпеки. 

Інтернет – торгівля за своєю суттю є трансакцією між двома комп’ютерами, 

при цьому покупець не може бачити продавця. Оскільки бар`єр для виходу на 

веб – простір і здійснення торгівлі набагато нижчий, ніж для організації торгівлі 

звичайними способами, ймовірність появи шахрайських фірм значно вища [3, 

ст.36] 

На що необхідно завжди звертати увагу при покупці ( купівлі ) товарів в 

Інтернет магазині: 

1.Репутація та добросовісність продавця. Основною метою продавця є 

прагнення реалізувати свій товар. Аби привернути увагу споживачів та зацікавити 

своїм товаром в інтернеті, продавець створює сайт або сторінку в соцмережі. При 

цьому покупець не знає, хто є дійсним власником (продавцем) товару. Цю 

інформацію він може отримати лише за наявності реальних контактних даних 

(адреса, телефон, вид господарської діяльності). Якщо вся інформація про 

продавця доступна, це дає можливість перевірити його наявність у Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань на сайті https://usr.minjust.gov.ua/ 

2.Відомості про товар та виробника. Перед тим, як замовити товар, 

споживач має право на інформацію про товар. Якщо даних недостатньо на сайті, 

продавець зобов’язаний надати додаткову інформацію. 

Споживач маєте право вимагати у продавця наступну інформацію про 

товар: 

– основні характеристики продукції: назва товару, номінальна кількість 

(масу, об’єм, розмір), умови використання; відомості про вміст шкідливих для 

здоров’я речовин, генетично модифікованих організмів, найменування та 

місцезнаходження виробника; 

– дані про ціну (тариф), включаючи плату за доставку, та умови оплати; 

– дату виготовлення; 

– відомості про умови зберігання; 

– гарантійні зобов’язання виробника (виконавця); 

– строк придатності; 

– строк доставки товару або надання послуги; 

– сертифікат, якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації. 

https://usr.minjust.gov.ua/
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3.Оплата товару та його доставка. Продавець має виписати споживачеві 

товарний чек (якщо продавець – фізична особа – підприємець) або накладну 

(якщо продавець – юридична особа). Крім того, до товару повинні додати 

документи (паспорт, талон, тощо), у якому виробник зазначає гарантійний строк 

на свою продукцію (ч. 2 ст. 7 Закону Про захист прав споживачів). Рекомендовано 

проводити оплату по факту отримання товару, після його огляду та перевірки. 

Якщо доставка товару здійснюється кур’єром, споживачеві надається товарний 

чек з печаткою продавця, і за необхідності товарний талон та сертифікати на 

товар.  

4. Заміна товару. Частина 6 ст. дозволяє продавцю використовувати у 

договорі стандартну умову про можливість заміни товару за його відсутність 

іншим. Про це покупця повинні повідомити перед укладанням договору. 

Продавець може замінити товар тільки тоді, коли одночасно виконуються три 

умови: інший товар відповідає меті використання замовленого; має таку ж або 

кращу якість; його ціна не перевищує ціни замовленого товару. 

5. Повернення товару. Повернути товар можна протягом 14 днів після 

придбання, дата купівлі не враховується. 

Покупцеві необхідно скласти претензію на ім’я продавця – власника 

Інтернет - магазину з проханням повернути товар та відповідною аргументацією. 

До претензії треба прикласти документ, що підтверджує придбання, це може бути 

чек, накладна, квитанція про проведення оплати. Надіслати претензію в Інтернет - 

магазин можна листом із повідомленням про вручення або передати особисто. 

Після отримання такого повідомлення Інтернет–магазин повинен 

розглянути претензію. Якщо вимоги покупця правомірні – продавець повинен 

повернути гроші. Зробити це потрібно протягом 30 днів від дати одержання 

претензії. В разі, якщо Інтернет - магазин порушить встановлені законом строки 

повернення, доведеться сплатити неустойку – 1% вартості товару за кожен день 

затримки повернення грошей. 

Також Інтернет - магазин повинен повідомити покупцеві адресу, за якою він 

може повернути товар. Якщо в договорі була прописана можливість повернення 

товару поштою або службою доставки, покупець може скористатися цим 

способом. Усі витрати на повернення зобов’язаний компенсувати продавець. При 

цьому, покупець має право не повертати товар, доки Інтернет - магазин не 

поверне гроші. 

Якщо продавець повернув гроші, але не вживає жодних дій для повернення 

товару, покупець зобов’язаний зберігати товар у себе протягом 60 днів після 

отримання грошей, а потім товар переходить у його власність без зобов’язання 

сплатити його вартість. 

Якщо все ж таки сторонам порозумітись не вдасться, варто пам’ятати, що, 

фактично, на сьогодні єдиним дієвим способом для споживача захистити свої 

права є звернення до суду. А тому для уникнення судових суперечок, здійснення 

витрат на такі дії як з боку покупця так і з боку продавця, однозначно, краще 

вирішувати дане питання в позасудовому порядку. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ 

М’ЯСА ПТИЦІ НА МАТЕРІАЛАХ ПрАТ МИРОНІВСЬКИЙ 

ХЛІБОПРОДУКТ  

Консюмеризм (англ. consumer – споживач) – організований громадський рух 

громадян та діяльність державних органів управління, що спрямовані на захист 

прав споживачів. 

Суб'єктами консюмеристської діяльності є: 

1) громадські об'єднання споживачів; 

2) органи державної влади; 

3) підприємства. 

Теоретичним підґрунтям правового регулювання захисту прав споживачів 

слід визнати такі стержневі принципи: 

— повнота та об'єктивність інформування про якість, склад та безпеку 

товарів; 

— запобіжність заходів із захисту прав споживачів; 

— невідворотність відповідальності за порушення прав споживачів; 

— компенсаційність шкоди, заподіяної здоров'ю та майну споживачів 

внаслідок реалізації неякісних та небезпечних товарів та послуг. 

Основні принципи:  

— пріоритетність забезпечення безпечності та якості товарів та послуг; 

— обов'язковість сертифікації та декларування безпеки товарів та послуг; 

— покладення на виробника (продавця) товарів та послуг повної 

відповідальності за якість та безпечність товарів та послуг. 

Мета роботи – дослідити шляхи забезпечення основних принципів 

консюмеризму на матеріалах ПрАТ Миронівський хлібопродукт. 

Підприємство зареєстроване 28 липня 2006 року на основі рішення 

Загальних зборів акціонерного товариства закритого типу «Торговий дім 

«Миронівський хлібопродукт» від 29.06.2009 р., що було перейменовано в 

Закрите акціонерне товариство «Миронівська птахофабрика», а з травня 2011 
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року – у Приватне акціонерне товариство «Миронівська птахофабрика». ПрАТ 

«Миронівська птахофабрика» є підприємством замкнутого циклу від виробництва 

добового молодняка до виробництва м’яса курчат-бройлерів. 

МХП, провідна компанія українського ринку курятини, охоплює близько 

35% від загального споживання курятини і більше 55% українського ринку 

промислового виробництва курятини. 

ТМ «Наша ряба» – один з найбільш упізнаваних і сильних продуктових 

брендів в Україні 

Якісна та безпечна продукція – головний пріоритет та обов’язок ПрАТ 

«МХП» [2]. 

Виробництво курятини на підприємстві проводиться у відповідності з 

визначеними етапами: 

1 Контроль якості на кожному етапі виробництва 

Показники якості та безпечності продукції є комплексними та залежать не 

лише від процесів виробництва, а й від сировини, що використовується. Тому 

контроль якості та безпечності в рамках ПрАТ «МХП» починається ще на етапі 

вирощування зернових, адже здорова птиця – перший крок до якісної і безпечної 

харчової продукції. Збалансований корм забезпечує птицю необхідними для 

здорового й повноцінного розвитку мікро- та макронутрієнтами. Чотири власних 

заводи з виробництва комбікормів дають можливість спланувати індивідуальні 

раціони для птиці в залежності від її виду, віку, призначення тощо. 

Повністю закритий цикл вирощування від яйця до дорослої птиці. Процес 

інкубації повністю автоматизований та максимально наближений до природнього: 

температура, вологість та циркуляція повітря. Починаючи з одноденного віку, за 

птицею ведеться постійний контроль кваліфікованих співробітників, включаючи 

лікарів ветеринарної медицини. 

2 Лабораторний контроль 

Лабораторний контроль впродовж усіх етапів виробництва – додаткова 

гарантія якості та безпечності харчової продукції. Моніторинг умов утримання та 

здоров’я птиці, контроль вхідної сировини та матеріалів, якість санітарної 

обробки та дезінфекції виробничого середовища, якість та безпечність готової 

продукції – усі аспекти якості та безпечності контролюються як внутрішніми 

лабораторіями МХП, так і зовнішніми незалежними  

3 Транспортування 

Належне транспортування – не менш важливий етап на шляху продукції до 

кінцевого споживача. Тому ПрАТ «МХП» використовує виключно власний 

автопарк для впевненості у транспортуванні продукції в належних умовах до 

розподільчих центрів, торгових мереж, точок продажів. 

4 Сертифікація 

На всіх підприємствах ПрАТ «МХП» з виробництва харчової продукції 

впроваджені сучасні технології виробництва, переробки та пакування продукції. 

Системи менеджменту якості та безпечності харчової продукції на цих 

підприємствах розроблені та впроваджені на основі аналізу ризиків та критичних 

точок контролю (Система НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points) й 
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належної виробничої практики (GMP - Good Manufacturing Practice), 

сертифіковані на відповідність вимогам ключових стандартів управління.  

В 2016 році ПрАТ «МХП» розпочато впровадження інтегрованої системи 

управління сільськогосподарським виробництвом GlobalG.A.P., яка охоплює 

процеси вирощування птиці від отримання яйця до транспортування птиці на 

забій. Вимоги стандарту ґрунтуються на належній сільськогосподарській практиці 

(GAP – Good Agricultural Practice), системі аналізу ризиків та критичних точок 

контролю (Система НАССР), охороні довкілля, здоров’ї та добробуті працівників, 

благополуччі тварин. 

Що таке система НАССР? 
НАССР (від. англ. Hazard Analysis and Critical Control Points) – це система 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках. Ця система 

ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори, які є визначальними для 

безпечності харчових продуктів. 

Одна з основних цілей упровадження системи НАССР – забезпечення 

безпечності харчової продукції та кормів на всіх етапах харчового ланцюга «від 

лану – до столу». Суть системи НАССР полягає у здійсненні контролю за 

безпечністю харчових продуктів та виявлення потенційної небезпеки (біологічної, 

хімічної, фізичної). 

Упровадження цієї системи в Україні регулюється Законами від 23.12.97 р. 

№ 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності харчових 

продуктів» та від 18.05.17 р. № 2042-VIII «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» [1].  

На ПрАТ «МХП» система НАССР впроваджена з 2016 року. Дієздатність 

впровадженої системи менеджменту щорічно підтверджується сертифікаційним 

органом. 

Крім того, на підприємстві проводиться забій та переробка птиці відповідно 

Ісламським канонічним нормам, у наявності «HALAL Certificate». 

В даний час халяль-індустрія одна з найперспективніших галузей, що 

поступово розвивається у всьому світі. У більшості країн Європи і в США попит 

на цю їжу зростає стабільними темпами. Великобританія щорічно продає 

халяльну продукцію на шість мільйонів чоловік [3]. На споживчому ринку 

України стрімко зростає попит на «халяльну» продукцію і вже нікого не дивує 

наявність «халяльних» полиць у супермаркетах. Продукти, що виготовлені 

відповідно до HALAL-стандартів популярні не лише серед мусульман, але і серед 

покупців інших віросповідань. І це ще одна з цікавих тем для дослідження. 
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ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Актуальність застосування процесів інтеграції не викликає сумніву, 

оскільки вони характеризують стан і розвиток сучасної економічної системи. 

Дослідження процесів інтеграції вивчається науковцями в різних дисциплінах, 

оскільки вони описують усі сфери діяльності сучасної світової громади. Погляди 

більшості науковців щодо сутності інтеграції співпадають в наступних 

характеристиках: ці процеси дійсні, масштабні і об’єднуючі для всіх народів 

планети.  

У загальному вигляді назва процесу інтеграції походить від латинського 

слова «іntegratio» – відновлення, заповнення. Вітчизняні та зарубіжні вчені-

економісти трактують «інтеграцію», як логічне поняття, що означає стан 

пов'язаності окремих диференційованих систем і функцій системи, організму в 

цілому, а також процес, що веде до такого стану [1-4].  

На рівні ж окремих суб’єктів господарювання інтеграцію краще розглядати 

як коаліційне об'єднання діяльності деяких функцій підприємств при збереженні 

ними юридичної та, частково, економічної самостійності [1,2].  

Інтеграції – категорія, яка відображає процес обміну товарами, послугами, 

капіталом та робочою силою, що виходить за межі кордонів країни, і набуває 

форм постійно зростаючого міжнародного змішання національних економік. 

Завдяки застосуванню інтеграції у економічній, культурній, політичній, 

інформаційній та інших формах, що призвело до появи індикаторів її кількісної 

оцінки, які сьогодні широко застосовуються у світовій практиці.  

Отже, аналіз існуючих показників проявів інтеграції, методологія їх 

оцінювання, пошук і побудова нових індикаторів євроінтеграції є актуальним 

науковим завданням, якому присвячена ця робота. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти європейську інтеграцію 

розподіляють за наступними ознаками: розташуванням, періодами часу і типами 

рушійних сил, трансакційними витратами і наслідками. Ці різні характеристики 

можуть бути використані для визначення відмінності між європейською 

інтеграцією та глобалізацією.  

Крім вище перерахованих ознак, виділяють наступні: процес європейської 

інтеграції, в першу чергу стосується усунення політичних, соціальних і 
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економічних бар'єрів між європейськими країнами - від створення безкоштовної 

торгової зони до завершення створення єдиного ринку для всіх країн-членів ЄС.  

В літературі застосовуються в основному наступні індекси процесу 

європейської інтеграції (індекс ЄЦБ) і процесу глобалізації (індекс EFW, КОФ 

індекс, індекс ATKearney, індекс CSRG, і інші), які являються найбільш точними 

показниками, що характеризують економіку. Проте, ці показники мають деякі 

недоліки:  

по-перше, деякі з них включають в себе поєднання субіндексів, які частково 

пов'язані з рушійними силами, частково із наслідками процесу інтеграції;  

по-друге, вони зосереджені на інституціональному прогресі та нехтують 

іншими рушійними силами.  

Але, ці недоліки варто розглядати як окремі показники для європейської 

інтеграції та глобалізації. Якщо європейська інтеграція (точніше, її ідея) є 

результатом свідомих і продуманих дій і зусиль, перш за все, політичних 

факторів, то глобалізація охоплює коло процесів природно-історичних: глобальне 

поширення інформації та ідей, мережі неурядових організацій, що діють в області 

захисту прав людини та екології, нарешті, глобалізація фінансів і поява 

інтегрованих глобальних ринків. Ключовим моментом для європейської інтеграції 

(на відміну від глобалізації) є створення власної унікальної інституційної системи. 

Інституційна система Європейського Союзу, система «конфедерації нового типу», 

незважаючи на критику і необхідність трансформації, все ж існує. Глобальні ж 

процеси поки створюють тільки інститути, але не систему[ 4]. 

Зазвичай, на підприємствах виділяють два види інтеграції – горизонтальну і 

вертикальну [4]. 

Горизонтальна інтеграція – це об'єднання декількох підприємств, які 

виробляють однакову продукцію, з метою набуття більшого впливу на ринки 

збуту, а вертикальна інтеграція – об'єднання декількох підприємств, що 

виробляють різну продукцію, в одному технологічному ланцюгу. Існує два 

підходи до визначення елемента інтегрованої структури: з точки зору створення 

продукту (елементом є споживча вартість); з позиції розвитку інтеграційних 

утворень (елементом є відокремлений виробничо-господарський суб'єкт). У 

цілому інтеграцію можна визначити через продукт (споживчу вартість) і 

розглядати останній як складову частину кінцевого соціально-економічного 

результату її функціонування [4]. Рух від початкових складових, що надходять на 

вхід системи, до кінцевого продукту обумовлює процес формування і розвитку 

складних взаємозв'язків компонентів інтеграційного утворення. 

Таким чином, інтеграційні процеси сприяють обміну науковими 

дослідженнми, розвитку інноваційних досліджень, об'єднанню зусиль наукових і 

освітніх організацій та промислових підприємств для досягнення 

конкурентоздатності підприємств, тощо. Інтеграційні процеси застосовуються в 

різних сферах діяльності, різноманітних організаційних формах виробництва, як 

міжфірмового так міждержавного співробітництва. Вони стали невід'ємною 

складовою економічного механізму національного господарства різних держав, 

що можуть суттєво вплинути на ефективність діяльності підприємств і рівень 

життя населення. Технологія інтеграційних процесів динамічно розвивається і 
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вимагає кваліфікованого підходу до використання її вигод та нейтралізації 

негативного впливу на економіку вітчизняних підприємств та економіку України 

в цілому. 
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МАЛИЙ БІЗНЕС – ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ КРАЇНИ 

На сьогоднішній день, в умовах ринкової трансформації економіки України 

розвиток підприємництва, зокрема малого бізнесу - є одним із найважливіших 

чинників соціально економічного зростання, він є основною складовою економіки 

будь-якої держави. 

Малий бізнес – це створення нових робочих місць, а також альтернатива 

найманій праці. Розвиток малого бізнесу є дуже важливим для формування 

середнього класу суспільства. Державна підтримка бізнесу здійснюється на основі 

Закону України «Про державну підтримку і розвиток малих та середніх 

підприємств в Україні», в якому зазначається, що з метою створення сприятливих 

організаційних та економічних умов для розвитку підприємництва держава 

повинна надати належну підтримку.[1] 

Розвиток євроінтеграції в Україні передбачає становлення валютно-

грошової системи, власних законодавчих інституцій, проведення приватизації, 

земельної реформи, тощо. В умовах гігантизму, вкрай невідлагоджених 

господарських зв'язків та кризової економіки в цілому малий бізнес виступає 

одним із засобів вирішення багатьох соціально-економічних завдань. Він сприяє 

послабленню монополістичних тенденцій шляхом розвитку внутрішньогалузевої 

конкуренції у національній економіці.[3] 
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Мале підприємництво є найбільш динамічним елементом структури 

національного господарства. Його роль у житті суспільства при ринковій системі 

господарювання полягає в тому, що воно:  

а) є одним із провідних секторів економіки;  

б) формується на засадах дрібнотоварного виробництва;  

в) визначає темпи економічного розвитку, структуру і якісну 

характеристику ВВП;  

г) здійснює структурну перебудову економіки, характеризується швидкою 

окупністю витрат, свободою ринкового вибору;  

д) забезпечує насичення ринку споживчими товарами і послугами 

повсякденного користування, а, отже, і попиту, реалізацію інновацій, додаткові 

робочі місця;  

е) має високу мобільність, раціональні форми управління;  

є) формує новий соціальний прошарок підприємців-власників;  

ж) сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції. 

«Малий бізнес в Україні активно розвивається й оптимістично 

налаштований на 2019 рік, незважаючи на несприятливий бізнес-клімат. Такими є 

висновки Індексу настроїв малого бізнесу, котрий вперше провела Європейська 

Бізнес Асоціація спільно з компанією ЛІГА:ЗАКОН у межах проекту Unlimit 

Ukraine. Загальний Індекс настроїв малого бізнесу становить 3,2 із 5-ти можливих, 

що відповідає нейтральному рівню» [4]. 

При цьому такі складові Індексу, як оцінка поточного стану бізнесу, 

динаміка його розвитку за останні 6 місяців, прогноз ситуації на наступні 6 

місяців та оцінка бізнес-клімату виявили кардинально протилежні настрої з боку 

підприємців. 

Розвиток малого бізнесу стримує складнощі з отриманням кредитів; зміни 

системи оподаткування та зміцнення державної підтримки бізнесу та 

платоспроможності населення. 

Створення сприятливих умов і покращення бізнес - клімату для 

підприємництва в Україні є одним з найважливіших пріоритетів для забезпечення 

економічного зростання. 

Україна продовжує залишатися Європейським аутсайдером за рівним 

інвестиційної привабливості. Розвиток внутрішнього інвестування значною мірою 

стримує інфляція і девальвація національної валюти. Тому у українців досі 

залишаються популярними заощадження у доларах і євро. 

Українському бізнесу складно конкурувати на міжнародних ринках, 

оскільки для фінансування компаній немає внутрішнього ринку капіталу, тому 

доводиться залучати гроші на зовнішніх ринках. А високі кредитні ставки в 

Україні помітно знижують конкурентоспроможність української продукції. 

Для покращення бізнес клімату необхідно провести низку перетворень: 

- спрощення доступу бізнесу до інфраструктури; 

- надання пріоритетів українським виробникам. При рівних умовах 

пріоритет отримує той, хто виробляє свою продукцію в Україні; 

- для прискорення модернізації виробництва в Україні пропонується 

створити доступ бізнесу до інноваційного обладнання. Зараз створення нових 

https://www.ukrinform.ua/tag-biznes
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виробництв стримується високими ввізними митами на імпортне обладнання. 

Скасування ввізного мита на високотехнологічне та інноваційне промислове 

обладнання сприятиме реалізації інвестиційних проектів з модернізації 

української промисловості і дасть позитивний ефект для економіки; 

- податкові пільги в секторі виробництва і інновацій; 

- лібералізація експортних операцій шляхом створення процедури 

митного оформлення для експортерів і зняття законодавчих обмежень, що 

перешкоджають експорту товарів та послуг [2]. 

Отже, підсумовуючи слід зазначити, що одним із ключових напрямків 

розвитку економіки країни в умовах євроінтеграції є розвиток малого бізнесу. 

Дана форма підприємництва дозволить досить швидкими темпами наростити 

показники економічного розвитку, зокрема розмір ВВП, оскільки має можливості 

швидкої адаптації до змін зовнішнього середовища, участі у міжнародному поділі 

праці. Регулювання й підтримка малого підприємництва полягає, в основному , в 

розробці відповідної законодавчої й нормативної бази , організації спеціальних 

органів підтримки, розширенні доступу до фінансових ресурсів і інновацій, 

забезпеченні повної й своєчасної інформації , організації навчання працівників. 

Забезпечення раціонального використання економічного потенціалу розвитку 

малого підприємництва доцільно здійснювати на основі державної стратегії 

розвитку малого та середнього підприємництва. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ БАР’ЄРІВ У ТОРГІВЛІ 

Постановка проблеми: Існування технічних бар’єрів – технічних 

регламентів та стандартів, які містять вимоги до імпортованої продукції, а також 

процедур оцінки відповідності таким технічним регламентам та стандартам – 

здатне практично повністю нівелювати або суттєво зменшити позитивний вплив 

від будь-якої лібералізації торгівлі між учасниками певної зони вільної торгівлі. 

Питання технічних бар’єрів є особливо важливим після скасування ЄС ввізного 
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мита майже на усі товари походженням з України. Проте, більшість виробників 

одразу зіштовхнулися з проблемою, що їх продукція не відповідає вимогам 

різноманітних технічних регламентів, чинних у ЄС, а тому, відповідно, не 

дивлячись на нульові ставки мита, їх продукція не може бути реалізована в ЄС. 

Ступінь дослідження проблеми. Означену тему в своїх працях 

досліджували такі представники науки та практики, як І. Бережнюк, О. Величко, 

Л. Віткін, Ю. Гарасим, Т. Гордієнко, С. Іоакімідіс, Г. Кожушко. Проте розвиток і 

впровадження в практику діяльності системи технічного регулювання має 

стрімкий і динамічний характер. Це обумовлює потребу систематичного 

визначення та дослідження основних світових тенденцій, практик і досвіду 

сучасної системи технічного регулювання та її застосування для усунення 

технічних бар’єрів відповідно до міжнародних та європейських вимог.  

Метою статті є дослідження дій щодо провадження і розвитоку сучасної 

системи технічного регулювання України та ЄС з метою усунення технічних 

бар’єрів у торгівлі.  

Основний матеріал. Впродовж багатьох років в Україні було запроваджено 

лише незначну кількість технічних регламентів. Прибічники «старої системи» не 

хотіли лібералізувати цю галузь, тому виробники або їх представники (імпортери) 

змушені були реєструвати декларації відповідності в органах оцінки 

відповідності. Оскільки для реєстрацій вимагався майже такий же пакет 

документів, як і для сертифікації (включно з протоколами випробувань), таку 

систему «оцінки відповідності» важко назвати європейською. Серйозний удар по 

старій системі відбувся лише 4.11.2012 р., коли набув чинності Закон No5312-VI 

щодо скасування реєстрації декларації про відповідність в органах сертифікації. 

Наразі в Україні близько 20 обов’язкових до застосування технічних регламентів, 

для підтвердження відповідності яким виробник або імпортер повинен скласти 

декларацію відповідності без її необхідності реєстрації в органах сертифікації. 

Подальший контроль за правильністю маркування національним знаком 

відповідності, безпеки продукції тощо буде здійснюватися органами ринкового 

нагляду, коли товар вже знаходиться на полиці. З 21.09.2015 р. набрали чинності 

зміни до Закону «Про захист прав споживачів», якими виключено норму щодо 

здійснення митного оформлення імпорту товарів на підставі документів, що 

засвідчують факт проходження цими товарами процедури оцінки відповідності. У 

листі No35569/7/99-99-24-03-01-17 від 28.09.2015 р. Державна фіскальна служба 

підтвердила, що для розмитнення товарів тепер не потребуються документи 

оцінки відповідності (окрім радіоелектронних засобів та випромінювальних 

пристроїв).  

Незважаючи на те, що останнім часом вдалося втілити багато важливих 

реформ в частині наближення сфери технічного регулювання до європейських 

стандартів, у цій галузі все ще багато проблем. Однією з найактуальніших є те, що 

часто продукція підпадає під дію декількох технічних регламентів. Декларації про 

відповідність вищезазначеним технічним регламентам для товарів, наприклад, 

побутової електротехніки майже ідентичні за формою та мають лише невеликі 

відмінності. Подання окремих декларації про відповідність одного й того ж 

товару різним технічним регламентам лише створює додаткові бюрократичні 
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бар’єри для бізнесу, адже в момент імпорту товарів, які підпадають під дію різних 

технічних регламентів, імпортери змушені складати декілька декларацій про 

відповідність, оскільки єдина форма декларації про відповідність відсутня. 

Висновок. З огляду на те, що відповідно до інформації Міністерства 

закордонних справ України, середня ставка ввізного мита в ЄС коливається від 

4,4% до 5%, технічні бар’єри, до яких поки непристосована значна частина 

українських експортерів, видаються серйознішою проблемою лібералізації 

торгівлі з ЄС, ніж тарифне регулювання. Угода містить чіткий графік гармонізації 

українського законодавства з нормами ЄС та, що є чи не найважливішим, 

підписання Угоди АСАА надасть можливість українським експортерам 

реалізовувати на ринку ЄС свою продукцію, яка охоплена угодою, без 

проходження додаткових процедур оцінки відповідності. Нарешті, з моменту 

поширення дії Угоди АСАА на всі 27 пріоритетних секторів, Україна та ЄС мають 

розширювати сферу її дії також на інші галузі. Це має забезпечити визнання в ЄС 

результатів робіт з оцінки відповідності, проведених в Україні (українські 

виробники самостійно зможуть маркувати свою продукцію знаком «СЕ»), що 

призведе до зменшення бар’єрів у торгівлі, дозволить заощадити значні кошти та 

створити справжню зону вільної торгівлі. 
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ВНЗ «Національна академія управління», м.Київ 

 

НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ 

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Важливим напрямом розвитку кооперативних систем в умовах глобалізації 

є активізація їх участі у міжнародному кооперативному русі та їх міжнародна 

інтеграція. Підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв’язків через участь 
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у європейському кооперативному русі та системне економічне співробітництво з 

кооперативними спілками країн Центральної та Західної Європи являється 

стратегічною метою розвитку міжнародної інтеграції Укркоопспілки. 

З врахуванням важливої ролі промислових підприємств у розвитку системи 

збутової політики споживчої кооперації, окреслимо стратегічні напрями розвитку 

кооперативного промислового виробництва:  

 

 
 

Найважливішими заходами, які стимулюють прискорення розвитку 

сільськогосподарської кооперації, мають бути наступні, а саме: створення 

сучасних ідеологічних та організаційних основ кооперативного будівництва на 

селі; формування ефективної нормативно-правничої бази для діяльності 

кооперативів; проведення активної пропаганди кооперативної ідеї з 

використанням успішного вітчизняного та світового досвіду; проведення 

підготовки достатньої кількості фахівців у сфері менеджменту 

сільськогосподарської кооперації; цілеспрямована фінансова і матеріальна 

підтримка державою та місцевими органами влади розвитку кооперацій тощо. 

Зокрема для заготівельно-виробничої діяльності системи споживчої 

кооперації України особливу роль відіграє сфера кооперативної торгівлі. 

У процесі поглиблення ринкових відносин зростає значення оптової 

торгівлі, стратегія розвитку якої має бути орієнтована на:  

 

Стратегічні напрями розвитку кооперативного промислового виробництва 

нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції; 
 

активізація маркетингової діяльності; 
 

оптимізація мережі переробних підприємств; 
 

диверсифікація діяльності виробничих підприємств; 
 

реконструкція переробних цехів і складських приміщень із залученням 

згаданих вище сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які 

можуть бути вигідними партнерами щодо раціонального використання 

наявної матеріально-технічної бази. 
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Зокрема, державна підтримка різних типів кооперативів та проведення 

формування кооперативного сектора економіки сприятимуть забезпеченню 

державного захисту і підтримки кооперації; здійснити посилення взаємодії 

кооперативів у створенні інфраструктури національного продовольчого ринку; 

здійснити підвищення ефективності діяльності кооперативів; посилити 

конкурентоздатність кооперації; збільшити рівень соціального захисту 

кооператорів; зберегти базові кооперативні принципи та сприяти залученню 

інновацій; розширити міжнародне кооперативне співробітництво тощо. 

Визначимо перспективні напрямки розвитку кооперації в АПК України:  

 

 

 

 

припинення скорочення кількості та відновлення функціонування 

збережених об'єктів, що з різних причин припинили свою діяльність на 

оптовому ринку товарів; 
 

використання переваг промислово-торговельного комплексу споживчої 

кооперації; 
 

застосування повного комплексу оптово-посередницьких послуг із 

використанням опосередкованих технологій; 
 

використання механізмів дистрибуції, консигнації, комісії у формуванні 

зв'язків з вітчизняними та іноземними товаровиробниками; 
 

застосування інструментів агресивного маркетингу; 
 

створення на базі районних універмагів і магазинів системи споживчої 

кооперації супермаркетів дрібнооптової торгівлі; 
 

розвиток дрібнооптової мережі; 
 

створення міжгалузевих формувань; 
 

дотримання об'ємно-асортиментної стратегії; 
 

застосування сучасних підходів в організації роботи з пошуку і відбору 

постачальників на основі новітніх інформаційних технологій; 
 

формування на оптових підприємствах комплексу сервісних послуг. 
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Отже, на нашу думку, досягнення всіх перелічених напрямків розвитку 

кооперації в АПК України, на нашу думку, допоможе споживчій кооперації 

України зменшити проблемні аспекти у розвитку підприємств та організацій 

вітчизняної споживчої кооперації. 
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Перспективні напрямки кооперації в АПК України 

розвиток кооперації окремих виробників сільськогосподарської продукції 

(фермерів, громадських господарств) в постачальницько-збутовій і 

переробній сферах; 

 
 

розвиток кооперації індивідуальних власників присадибних ділянок у 

постачальницько-збутовій сфері; 
 

розвиток виробничої кооперації в сільськогосподарських виробничих 

кооперативах на базі колишніх колгоспів та новоутворених в результаті їх 

реформування; 
 

розвиток невиробничої поза сільськогосподарської кооперації великих і 

дрібних підприємців в сільських регіонах; 
 

розвиток міжгосподарської виробничої горизонтальної кооперації; 
 

розвиток міжгосподарської вертикальної виробничої кооперації – 

агропромислової інтеграції; 
 

розвиток комплексних інтегративних процесів і структур в сільських 

регіонах. 
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ОБЛІК ЯК ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА  

Ефективна робота підприємств в реаліях економічної діяльності суб’єктів 

господарювання та економічних процесів в суспільстві залежить від того, 

наскільки якісною є система управління ними. Дані бухгалтерського обліку 

завжди були і залишаються основною інформаційною базою побудови якісної 

управлінської системи.  

Система бухгалтерського обліку в сучасному світі розглядається як 

об’єднання підсистем, що хоча і мають свої особливі функції, мету та структуру, 

але в сукупності вони створюють інформаційні ресурси для різних рівнів 

менеджменту. Так, інформація фінансового обліку слугує для забезпечення 

тактичного рівня управління; інформація управлінського обліку забезпечує 

операційний рівень.  

Виділяють внутрішніх і зовнішніх користувачів бухгалтерської 

управлінської інформації.  

До внутрішніх відносять керівництво підприємства, що за отриманими 

даними оцінює ефективність діяльності підприємства й рівень стабільності його 

фінансового стану у звітному періоді, розробляє прогнозні форми фінансової 

звітності й здійснює на їхній основі попередні розрахунки економіко-фінансових 

показників для планових періодів.  

До зовнішніх користувачів належать існуючі й потенційні інвестори, 

кредитори, постачальники, клієнти, державні установи, інші. Інвесторів, 

насамперед, цікавить рівень прибутковості підприємства й ризик вкладень коштів 

у нього (тобто ліквідність та фінансова стабільність його функціонування). 

Кредитори зацікавлені в інформації, яка потрібна для прийняття рішення щодо 

надання кредиту, а саме: кредитоспроможність, ліквідність, фінансова 

незалежність підприємства. Постачальників цікавить здатність підприємства 

вчасно здійснювати розрахунки за відвантажену продукцію (сировину, матеріали, 

послуги і т.п.). Потенційні покупці зацікавлені в інформації, що підтверджує 

фінансову стабільність підприємства.  

Здійснюючи господарську діяльність, підприємство повинне боротися з 

кризами, долати фінансові, організаційні, техніко-технологічні перешкоди. Стає 

актуальним за допомогою діагностики визначати головні, домінуючі, оптимальні 
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шляхи розв'язання проблем. Фінансова діагностика дозволяє об’єктивно 

оцінювати економічний стан підприємства, виявляти причини проблем, що 

виникли, підвищувати ефективність господарської діяльності та створювати нові 

перспективи розвитку.  

 Всі зміни, що відбуваються в соціально-економічних відносинах на 

сучасному етапі розвитку, вимагають відповідних змін у відображенні їх в системі 

бухгалтерського обліку. Ускладнення економічної організації суспільних 

відносин є однією з причин необхідності модернізації бухгалтерського обліку.  

 Для забезпечення економічного зростання підприємства потрібна детальна 

інформація, на основі якої уможливлюється формування стратегічних цілей 

розвитку. Нагальним завданням бухгалтерського обліку стає формування в його 

системі інформації для задоволення потреб управлінців вищих ланок. Цьому 

слугує такий вид обліку, як стратегічний облік.  

Управлінський та фінансовий облік не мають змоги надати інформацію, яку 

надає стратегічний облік для управління. Одержана завдяки цьому виду обліку 

інформація є основою для проведення аналізу перспектив розвитку бізнесу та 

підприємства загалом.  

Стратегічний облік є невід’ємною частиною стратегічного аналізу, створює 

умови для застосування стратегічного контролю. Дослідження ринку, оцінка 

ризиків, розробка бізнес-плану та оцінка результатів діяльності 

підприємстваодні з головних завдань стратегічного розвитку.  

Таким чином, кожна з розглянутих підсистем бухгалтерського обліку 

призначена для різних категорій споживачів і обслуговує різні ієрархічні рівні 

управління підприємства.  
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АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Сучасний етап розвитку економічних відносин характеризується 

нестабільністю економічного і політичного середовища, жорсткою конкуренцією, 

виходом підприємств на європейський ринок, що негативно впливає на стан 

вітчизняних промислових підприємств. У цих умовах ефективність промислових 

підприємств в значній мірі залежить від швидкості реагування на постійні зміни 

та їх спроможності адаптуватися до змінюваних зовнішніх умов на протязі 

значного проміжку часу.  

Адаптація промислових підприємств до змін зовнішнього середовища 

реалізується завдяки впровадженню на підприємстві адаптаційних процесів.  

У науковій літературі наводяться різні підходи до трактування сутності 

поняття «адаптація підприємства» [1-4]. Найчастіше сутність адаптації трактують 

як процес пристосування параметрів господарюючих суб'єктів і систем загалом до 

нових, невизначених умов зовнішнього середовища, який забезпечує підвищення 

ефективності їх функціонування. [1]. 

Метою адаптивного управління на підприємстві є процес прийняття 

управлінських рішень, направлених на стабілізацію фінансово-економічного 

стану підприємств і підвищення рівня їхньої конкурентоспроможності в умовах 

євроінтеграції. 

У зв’язку з поставленою метою завданнями адаптивного управління 

підприємством можна вважати наступні [1,4]:  

 моніторинг стану підприємства - оцінка динаміки основних 

показників, які характеризують закупівельну, виробничу, маркетингову, 

організаційну, фінансово-економічну діяльність підприємства;  

 моніторинг та прогноз стану зовнішнього середовища підприємства - 

оцінка динаміки основних фінансово-економічних показників, які характеризують 

діяльність, конкурентів, споживачів, постачальників, державних установ, тощо;  

 створення наукових основ для розробки маркетингової політики - 

підприємству необхідно завойовувати нові ринки збуту, диверсифікувати 

виробництво, освоювати нові види продукції, а також підтримувати переваги 

своєї продукції та пристосовувати її до умов ринку; 

 оцінка конкурентноздатних переваг підприємства як суб’єкту ринку;  

 визначення схеми оптимальної взаємодії з різними суб’єктами ринку;  

 оцінювання виробничої потужності підприємства. 

Об’єктом адаптивного управління на мікро- і макрорівнях є система 

закупівельної, виробничої, маркетингової, організаційної, фінансово-економічної 

діяльності підприємства впродовж конкретного часового періоду. 
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З метою виконання поставлених завдань адаптації пропонуються наступні 

види адаптації [2,4]: 

1) параметрична адаптація – це пристосування системи до змін за рахунок 

корекції запропонованих параметрів;  

2) алгоритмічна адаптація – це перехід від одного алгоритму управління 

системою до іншого; 

3) ресурсна адаптація спрямована на більш ефективне використання 

ресурсів систем; 

4) структурною адаптацією розуміють зміну внутрішньої структури самої 

системи управління, цей вид пристосування поділяється на альтернативну (вибір 

із невеликої кількості альтернатив) та еволюційну адаптацію (введення незначних 

варіацій структури). 

Адаптація підприємства до змін зовнішнього середовища в умовах 

євроінтеграції становить складний процес, механізм реалізації якого складається з 

принципів, моделей, методів, функцій та рівнів управління, а також нормативно-

правової бази, програм та проектів. 

Застосування принципів адаптивного управління дозволить визначити, як 

необхідно здійснювати заходи відносно адаптації. До основних принципів 

адаптивного управління належать наступні: системність, структурність, 

комплексність, синергізм, науковість і обґрунтованість, цілеспрямованість, 

плановість і адресність, гнучкість і альтернативність, перманентність, 

ситуаційний підхід, орієнтація на ринок [3, 4].  

Принцип системності полягає в застосуванні вимог теорії систем, згідно з 

якою процес адаптації розглядається як система з певними взаємопов'язаними 

елементами.  

Принцип структурності – полягає у визначенні найбільш значущих 

методів, принципів та інших інструментів механізму адаптації підприємства в 

сукупності з метою встановлення раціонального співвідношення між ними та 

підвищення ступеня обґрунтованості розподілу ресурсів, необхідних для 

реалізації стратегії адаптації. 

Принцип комплексності означає, що багатоаспектний характер 

адаптаційних заходів досягається при розгляді їх як системи.  

Принцип синергізму виражається в ефекті взаємодії і проявляється в тому, 

що ефективність адаптаційних заходів підприємства більша від суми її складових 

за структурними підрозділами цього підприємства. 

Принцип науковості та обґрунтованості адаптаційних заходів передбачає, 

що методи, засоби і форми управління процесом адаптації мають бути науково 

обґрунтовані та апробовані на практиці. Цей принцип реалізується на основі 

врахування законів ринку та виробництва, вивчення інформації про бізнес-

середовище підприємства і його діяльності на ринку. 

Принцип цілеспрямованості передбачає концентрацію зусиль і ресурсів на 

тих напрямах, формах і видах адаптації, які визначено пріоритетністю її цілей. 

Принцип плановості й адресності виражається в тому, що процес 

адаптації має бути спрямований на вирішення як тактичних, так і стратегічних 

завдань, які забезпечують життєдіяльність і розвиток підприємства, а функції 
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управління цим процесом мають бути покладені на конкретний структурний 

підрозділ підприємства. 

Принцип альтернативності і гнучкості означає вибір шляхів досягнення 

однієї і тієї ж мети адаптації залежно від оперативно прийнятих управлінських 

рішень. 

Принцип перманентності проявляється в безперервності процесу 

адаптації: в постійному моніторингу змін, що відбуваються в бізнес-середовищі, 

аналізі інформації, що надходить, виробленні превентивних і оперативних 

адаптаційних заходів. 

Маркетинговий принцип означає орієнтацію діяльності всіх структурних 

підрозділів підприємства на споживача, на зміни, що характеризують бізнес-

середовище підприємства. 

Отже, ефективна діяльність усіх структурних підрозділів підприємств в 

умовах євроінтеграції, які засновані на вищенаведених принципах, що дозволяють 

забезпечення економічної безпеки та узгодження інтересів підприємства з 

інтересами зовнішнього середовища. 

З метою оцінювання рівня адаптації на підприємствах використовуються 

наступні методи та моделі: SWOT-аналіз, SNW-аналіз, SLЕРТ-аналіз, модель 

ВСG, модель "7S", Метод "LOTS", метод CRM, "GАР"-аналіз [1-4]. 

Таким чином, за допомогою наведених принципів і методів, можна 

визначати та оцінювати рівень адаптації підприємства в умовах євроінтеграції, які 

дозволять визначати поточний стан підприємства, попереджати загрози 

виникнення кризових ситуацій та мінімізувати витрати на адаптацію 

підприємства. 
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ЯК ПОНИЗИТИ КІНЦЕВУ ВАРТІСТЬ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Прогрес у будівельній сфері в Україні сприяє прийняттю ресурсо- та 

енергозберігаючих архітектурно-технічних рішень, розробці великої кількості 

різноманітних проектів нового будівництва, реконструкції вже функціонуючих і 

створенню нових виробництв різних видів будівельної продукції, пошуку 

способів урегулювання цінових показників спорудження об’єктів, незважаючи на 

жорсткі умови договорів, і саме тому проблеми управління реалізацією 

будівельних проектів набрали актуальності. 

Але навіть після значних змін у науковій, методичній і нормативній бази у 

сфері управління будівельними проектами, все одно досить розповсюдженим 

явищем залишається несвоєчасне введення об’єктів в експлуатацію та 

перевищення початкової вартості проектів у процесі їх реалізації. На це 

впливають недоліки існуючої методології ціноутворення, що практично охоплює 

тільки складання кошторису за обсягами робіт і нормативними даними, і зовсім 

недостатньо приділяється увага управлінню вартістю у процесі реалізації 

будівельного проекту. В більшості випадків при реалізації проекту включається 

організаційно-технологічний аспект, у той же час управління вартістю зводиться 

до простого порівняння фактичних показників з плановими, тобто управління 

вартістю будівельного проекту стає новою проблемою економіки будівництва. 

Тому стратегія розвитку підприємства в умовах євроінтеграції має забезпечити 

управлінську реакцію на стратегічні зміни. 

Організація виробництва повинна постійно відображати вимоги часу і тому 

завжди включає до свого складу пошук і реалізацію нових рішень. Організація 

будівельного виробництва, має статус одного з найпоширеніших сучасних видів 

виробничої діяльності людини. Охоплює, в першу чергу, практичні дії людей, які 

націлені на побудову на виробничому рівні як раціональних організаційних 

структур, так і схем їх взаємозв’язків включаючи навіть підбір знарядь для 

конкретного виду роботи з метою одержання найефективнішого результату від 

будівельної організації. Організація будівельного виробництва пов’язана 

безпосередньо з людьми, тобто з людським чинником, тому висока ефективність 

виробництва може бути досягнута тільки при об’єднанні передової організації і 

прогресивної технології. Дисципліна вивчає шляхи підвищення ефективності 

будівельного виробництва за рахунок удосконалення принципів організації і 

планування в будівництві та проектуванні[1]. 

Особливості будівельного виробництва дуже впливають на економіку 

капітального будівництва. Великі розміри незавершеного виробництва, фінансові 

розрахунки за роботи, страхування від стихійних лих – це все входить до 

загальної тривалості будівельного циклу. На подорожчання впливає і період року 

коли проводяться будівельні роботи. Наприклад, взимку роботи дорожче. Також 

на вартість в структурі основних фондів будівництва та транспортної техніки 
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впливає місце знаходження будівельних об’єктів і пересувній характер 

робітників. Від розвитку мережі доріг, наявності близько розташованих 

підприємств з виробництва матеріалів і конструкцій також суттєво залежить хід 

будівництва. Навіть типові об’єкти зводяться по-різному в різних регіонах і навіть 

у районах одного регіону. 

Складність економічних властивостей капітального будівництва полягає в 

різноманітності організаційних та господарських форм процесу будівельного 

виробництва, великій кількості учасників, які мають різні мету та задачі. 

Економіка будівництва намагається удосконалити організаційні форми в усіх 

рамках управління, тобто розробити економічні методи управління, до яких 

входять економічне стимулювання, розробка оцінних показників, економічно-

правові акти. Займається плануванням капіталовкладень у організацію 

виробництва з метою найбільш повного використання трудових, матеріальних і 

фінансових ресурсів. Досліджує економічності ефективності інвестицій. Не 

припиняють розробляти основи будівельного проектування обґрунтування 

проектних і організаційних рішень. Також економіка будівництва займається 

створенням базисних взаємопов'язаних вартісних натуральних і відносних 

нормативів для техніко-економічного регулювання будівельного виробництва на 

всіх його етапах і для контролю за ним. Ретельно вивчає ресурси капітального 

будівництва, в які входять люди, машини, механізми та ефективність їх 

використання. 

Сучасна організаційна структура на Заході не є застиглим утворенням, а 

гнучко видозмінюється з урахуванням мінливих вимог зовнішнього середовища і 

конкретних цілей організації [2]. 

Вивчення тенденцій організаційного розвитку українських будівельних 

організацій засвідчує, що ці тенденції корелюють зі світовою теорією і 

практикою, хоча і мають певні національні особливості, які, мабуть, будуть 

зменшуватися, якщо продовжиться інтеграція України у світову економіку, 

подальший розвиток ринкових форм і відносин господарювання[2]. 

Подальший розвиток управління в будівництві України буде відбуватися в 

тісній кореляції з процесами зміни зовнішнього середовища. Від командно-

адміністративних методів управління до конкурсних, ринкових; від лінійно 

функціональних структур до проектних та матричних; від великих трестів до 

малих будівельних організацій; від переважно державного регулювання до 

саморегулювання і ринкового механізму, договірних форм взаємодії учасників 

будівельного процесу - такі основні тенденції перехідної економіки галузі 

капітального будівництва в Україні[2]. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ІНТЕГРАЦІЇ В ЄС  

Стратегічним напрямом зовнішньої політики України є інтеграція в ЄС, це 

дозволить країні поліпшити позиції в світовій господарській системі, підвищити 

рівень національної конкурентоспроможності, забезпечити сталий економічний 

розвиток, зайняти «нішу» в світовому політичному і культурному просторі, 

досягти високих соціальних стандартів. Економічна інтеграція надає можливості 

використовувати фонди регіонального розвитку ЄС для прискорення виходу на 

рівень економічного розвитку, властивий більш розвиненим країнам ЄС. 

Українська економіка глибоко інтегрована до глобальної системи міжнародного 

поділу праці і як продавець, і як покупець товарів і послуг. За таких обставин стан 

зовнішньої торгівлі має надзвичайно важливе значення для економічного 

розвитку нашої держави. 

Інтеграція в світовому ринку нерідко розглядається як фактор, що має 

вирішальне значення для забезпечення економічної ефективності та 

конкурентоспроможності. В процесі інтеграції в ЄС для досягнення успіху будь-

яке підприємство повинно максимально ефективно використовувати наявні 

ресурси: фінансові, матеріальні та потенціал співробітників, а також не залишати 

без уваги навколишнє середовище якому воно функціонує. Ці дії призводять до 

розвитку підприємства, змінюють його функції, цілі, завдання.  

Для підтримання необхідного рівня конкурентоспроможності необхідно 

вкласти багато зусиль та наявність тактики дій на майбутнє. Наявність 

конкуренції на ринку веде до модернізації виробництва, підвищення якості 

товару. Неодмінною умовою конкуренції є економічна свобода і незалежність 

суб'єктів ринкових відносин. Ця незалежність проявляється, по-перше, в 

можливості самостійно приймати рішення про виробництво або купівлю товарів 

чи послуг; по-друге, в можливості самостійно вибирати ринкових партнерів. У 

процесі конкуренції суб'єкти господарювання взаємно контролюють один одного, 

причому здійснюється це переважно краще, ніж будь-яким державним органом. 

Конкуренція є також важливим інструментом регулювання пропорцій суспільного 

виробництва [1]. 

До позитивних наслідків також відноситься те, що об’єднаний ринок, який 

складається з 27 європейських країн, може стати найбільшим у світі споживачем 

українського товару. Для ЄС підвищується роль України у зовнішньоекономічні 

сфері. Відкриваються можливості розвитку деяких напрямів; довіра іноземних 

партнерів в інвестуванні в малий та середній бізнес. 
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До негативних напрямків відносять можливе переміщення до України 

шкідливих виробництв. 

 В сучасних умовах однією з головних передумов ефективного 

функціонування національної економіки, запорукою її динамічного розвитку є 

розширення експортного потенціалу. Відповідно, стратегічним завданням є 

масштабне зростання присутності України на зовнішніх ринках. Часткова або 

повна втрата традиційних ринків, яка відбулася протягом останніх років, 

підсилюють необхідність пошуку ефективних рішень для розвитку експорту 

української продукції. 

Сучасний економічний розвиток України та її інтеграція в європейський 

простір значною мірою залежать від таких факторів як використання новітніх 

технологій, наявність наукомісткого виробництва, а також розвиток людського 

капіталу. Інновації мають вирішальне значення для диверсифікації виробництва, 

підвищення продуктивності економіки та зростання виробництва товарів з 

більшою доданою вартістю. З метою поступового переходу до більш інноваційної 

економіки, необхідно сприяти залученню прямих іноземних інвестицій для 

розвитку інновацій шляхом передачі технологій та їх імпорту. 

В Україні необхідно запровадити заходи для виходу на сучасний рівень 

виробничої і технологічної бази та запровадити механізми заохочення 

інноваційної діяльності.  

Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року 

передбачено створення Офісу розвитку інновацій, метою якого є підтримка та 

заохочення розвитку інноваційних підприємств та стартапів шляхом забезпечення 

їх фінансування, необхідними консультаційними послугами та технічною 

допомогою на всіх етапах від інноваційної ідеї до кінцевого продукту [2].  

Отже, в процесі євроінтеграції Україна отримує більше позитивних ніж 

негативних наслідків. 
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конкурентоспроможності на ринку та своєчасної адаптації до змін конкурентного 

середовища. Перед підприємствами стоїть проблема формування стійких 

конкурентних переваг на основі взаємного узгодження їхніх стратегічних 

можливостей з внутрішнім потенціалом та невикористаними резервами з метою 

максимізації ефективності роботи суб’єктів господарювання на конкурентному 

ринку. 

Конкурентоспроможність, як економічна категорія, означає здатність 

підприємства протистояти іншим суб’єктам господарювання, вести з ними 

успішну боротьбу за ринки збуту товарів та послуг. Мірою 

конкурентоспроможності підприємства є співвідношення сил між ним і його 

основними конкурентами на ринку. Потенційна або реалізована здатність 

економічного суб’єкта до ефективного довготривалого функціонування в 

релевантному зовнішньому середовищі, що ґрунтується на його конкурентних 

перевагах, визначає здатність суб’єкта господарювання витримувати конкуренцію 

на певному ринку, а також його позицію стосовно конкурентів. 

Стратегічне управління є базовою основою при плануванні розвитку 

організації в довгостроковому періоді. Особливу роль у посиленні значущості 

стратегічного управління відіграють постійні зміни навколишнього середовища, а 

також зміна поведінки конкурентів. 

Аналіз показників ліквідності та платоспроможності визначається 

коефіцієнтом абсолютної ліквідності і характеризує ступінь фінансової 

незалежності суб’єкта господарювання від кредиторів і безпосередньо пов'язаний 

з коефіцієнтом загальної платоспроможності.  

Пропозиціями щодо вдосконалення управління ліквідністю та 

платоспроможністю підприємства можна звести до наступного: 

• збільшення виручки та значне зменшення витрат, що призведе до 

підвищення прибутку господарюючого суб’єкта; 

• зниження собівартості продукції та витрат, джерелом покриття яких є 

прибуток, що оптимізує платоспроможність підприємства; 

• продаж окремих низькорентабельних структурних підрозділів та 

об’єктів основних фондів; 

• здати в оренду основні фонди, які використовуються у виробничому 

процесі не в повній мірі; 

• проведення реструктуризації активів підприємства, що є одним із 

важливих напрямів зміцнення фінансового стану, оскільки являє собою 

мобілізацію внутрішніх резервів, а також проведення заходів, пов’язаних зі 

зміною структури та складу активів балансу. 

Збільшення частки ринку залежить від розвитку внутрішнього потенціалу 

підприємства, який визначається використанням можливостей зовнішнього 

середовища для отримання якісного економічного ефекту. 

Конкурентоспроможність підприємства являє собою набір певних характеристик, 

що дозволяє не тільки виживати у сучасних умовах загострення конкурентної 

боротьби, а й займати лідируючі позиції та утримувати прихильність клієнтів. 

Удосконалення процесів внутрішнього середовища дає можливість ефективно 

використовувати можливості, що надає ринок. Заволодіння увагою клієнтів 
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дозволяє підприємству забезпечити надходження додаткових ресурсів за рахунок 

надання переваги покупцями продукції підприємства серед конкурентів. 

До основних методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства, 

ґрунтовно описаних у фаховій літературі, належать: 

• методи оцінки конкурентоспроможності за ринковою часткою; 

• індексний метод; 

• методи, побудовані на основі теорії конкуренції; 

• SWOT-аналіз; 

• метод портфельного аналізу; 

• матричний та графічний методи оцінки конкурентоспроможності; 

• метод бенчмаркінгу та інші. 

Одним з найпоширеніших та доступних методів оцінювання 

конкурентоспроможності суб'єктів господарювання є SWOT-аналіз. У процесі 

оцінювання виявляються сильні та слабкі сторони досліджуваного підприємства, 

а також визначаються можливості підприємства та загрози просування на ринку 

його продукції та послуг. 

Сильними сторонами вітчизняних підприємств у процесі SWOT-аналізу 

можуть бути: позитивний внутрішній імідж досліджуваного підприємства; висока 

якість продукції та послуг; приваблива для споживачів цінова політика; наявність 

ефективної організаційної структури управління для досягнення місії та цілей 

підприємства; висока продуктивність праці; наявність конкурентоспроможних 

ідей; висока ефективність використання наявних основних засобів; наявність 

кваліфікованого персоналу та його низька плинність; низька імовірність 

банкрутства. 

Слабкими сторонами підприємств України можуть бути: висока витратність 

виробничого процесу; відсутність чітко розробленої стратегії маркетингу; 

недостатньо ефективна система стимулювання збуту та просування продукції: 

дещо застаріла матеріально-технічна база; сповільнені темпи впровадження 

науково-технічних розробок у виробничий процес; низький рівень гнучкості 

виробництва; залежність підприємств від зовнішніх джерел фінансування; 

недостатній рівень ліквідності та платоспроможності підприємства, прибутковості 

та рентабельності. 

Можливості підприємства характеризують такі позиції: залучення нових 

конкурентоспроможних технологій; збільшення інвестицій у основний капітал; 

підвищення попиту на наукомістку продукцію; модернізація технологічного 

обладнання; використання сучасного програмного забезпечення; державна 

підтримка галузі та її фінансування; поступова заміна старих технологій на нові, 

що відповідають сучасним вимогам ринку. 

Загрозами для підприємств можуть бути: велика ймовірність виникнення 

нових конкурентів та висока конкуренція з боку існуючих підприємств-

конкурентів; погіршення інвестиційного клімату в галузі; зменшення кількості 

потенційних споживачів; зниження купівельної спроможності споживачів; зміна 

оподаткування; розвиток конкурентоспроможних технологій; дефіцит 

кваліфікованих кадрів на ринку праці; проблеми інтелектуальної власності, 

обмеження доступу до технологій, ліцензування патентів; нестабільність 
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законодавства; зростання витрат на енергоносії, цін на матеріали, сировину та 

комплектуючі вироби. 

До основних способів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств торгівлі слід віднести: 

• ґрунтовне вивчення запитів споживачів і аналіз конкурентів; 

• обґрунтовану рекламну політику; 

• безперервний процес оновлення продукції та послуг; 

• покращення якісних характеристик продукції; 

• модернізацію обладнання; 

• всебічне зниження виробничих витрат; 

• удосконалення обслуговування споживачів у процесі після 

продажного сервісу. 

Основними шляхами вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств торгівлі є: 

підвищення якості управління; удосконалення зв’язків із зовнішнім середовищем; 

удосконалення організації інноваційної діяльності; упровадження нових 

інформаційних технологій; застосування нових фінансових і облікових 

технологій; аналіз ресурсомісткості кожного виду продукції за стадіями його 

життєвого циклу; підвищення організаційно-технічного рівня виробництва; 

впровадження ресурсозберігаючих технологій. 

 

Список використаних джерел 

1. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник. Київ: Лібра, 2002. 712 с.  

2. Карсекін В.І. Менеджмент у підприємствах торгівлі та громадського 

харчування: підручник. Київ: Вища школа. 1994. 272 с. 

3. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підручник. Київ: Академвидав. 2007. 

576 с. 

 
 

Кирилюк Людмила Андріївна, студентка, ІІІ курс,  

Торговельно-економічний коледж КНТЕУ (м. Київ) 

Науковий керівник Томіліна Н.Л., 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД МОТИВАЦІЇ ПЕРСНАЛУ ТА МОЖЛИВОСТІ 

ЙОГО АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

УКРАЇНИ 

В практиці вітчизняних торговельних підприємств переважають традиційні 

матеріальні стимули, здійснюється механічне перенесення елементів 

американських та західноєвропейських систем мотивації, що в цілому формує 

недостатньо ефективні системи мотивації. Тому проблеми, пов’язані із розвитком 

та удосконаленням систем мотивації праці, набувають в сучасних умовах 

особливої актуальності. 

А це, в свою чергу, вимагає постійного самовдосконалення, систематичного 

підвищення кваліфікаційного рівня, відповідальності, рішучості, ініціативи, 
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творчої активності за умов жорсткої регламентації робочого часу. 

Мотиваційний механізм персоналу торговельного підприємства 

розробляється з урахуванням цілей окремих працівників, однак втілюється в 

життя через спільну загальну мету підприємства, враховуючи як очікування 

власників, так і потреби працівників. [1, c. 21] 

Компанія «Кока-Кола Беверіджиз Україна» виробляє, продає та здійснює 

дистрибуцію популярних в усьому світі безалкогольних напоїв. 

Фундаментальним принципом діяльності компанії є забезпечення рівних 

можливостей для всіх працівників незалежно від походження, соціального та 

майнового стану, етнічної, расової та національної приналежності, статі, мови, 

політичних поглядів, релігійних переконань, кольору шкіри, віку, сексуальної 

орієнтації, місця проживання та сімейного стану. Стратегія компанії дозволяє 

людям працювати як одна команда і досягати сталого зростання разом з The Coca-

Cola Company. [3, c. 18] 

Особлива увага приділяється залученню до команди молодих лідерів і 

талановитих людей, які є рушійною силою розвитку бізнесу. Компанія долучає їх 

до роботи зі зміцнення партнерства із професійними і бізнес-спільнотами, участі у 

спільних проектах та ініціативах, також головні складові політики управління 

персоналом наведені в рис. 1. Одним із ключових фокусів компанії є співпраця з 

закладами вищої освіти. Команда Coca-Cola зацікавлена у молодих спеціалістах, 

яким готова запропонувати як проходження практики, так і перше повноцінне 

місце роботи. 

 
Рис. 1 Головні складові політики управління персоналом  

У компанії політика визначення заробітної плати розроблена таким чином, 

щоб забезпечити її конкурентоспроможність на ринку праці, відповідність бізнес-

потребам та залежність від ключових результатів бізнесу. [3, c.32] 

Компанія самостійно проводить усі необхідні відрахування відповідно до 

українського законодавства, з метою забезпечення соціальної захищеності 

персоналу, в тому числі і пенсійного забезпечення після завершення трудової 

діяльності.  

 
Рис. 2 Базова заробітна плата та винагорода жінок щодо заробітної плати 

чоловіків, основою розрахунку є заробітна плата чоловіків (100%). 
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Чинна система винагород сприяє розвитку як працівників, так і компанії. 

Розмір щомісячної (квартальної, річної) винагороди залежить від виконання 

визначених критеріїв. [3, c.40] 

Для компанії «Кока-Кола», як для успішної і динамічної компанії, 

надзвичайно важливо, щоб працівники могли повністю розкрити свій потенціал. 

Компанія багато інвестує у навчання і розвиток, також надає можливість 

співробітникам бути відповідальними за своє кар’єрне зростання.  

В Україні вирішальну роль у якісних змінах мотивації працівників різних 

сфер діяльності можуть мати такі фактори, як підвищення ціни на робочу силу, 

удосконалення системи управління працею, реформування організації оплати 

праці. У складній системі мотиваційного механізму фактор власності повинен 

розглядатися як один з великої кількості мотиваторів.  

Пропозиції щодо вдосконалення системи мотивації:  

 Досвід зарубіжних фірм показує, що розмір заробітної плати 

відповідно до посади регулюється рівнем освіти, якості диплома (середній, 

вищий, спеціальний навчальний заклад). Стаж роботи також впливає на 

збільшення заробітної плати, але для різних категорій керівників та фахівців 

тарифи різні. Такий підхід досить обґрунтований, тому що збільшення стажу 

безпосередньої роботи у виробничих структурах (цехах, дільницях) впливає на 

підвищення кваліфікації фахівця, його досвід, здатність прогнозувати можливі 

ситуації та своєчасно запобігати відхиленням у роботі, готовність приймати 

найефективніші та найраціональніші рішення;  

  Велике розповсюдження заохочень у формі подарунків зазнала 

більшість британських фірм. Процедура винагородження проводиться в 

залежності від досягнутих успіхів: на робочих місцях, на святах у колі фірми та 

інше;  

 В американських компаніях поширена практика річної «твердої» 

заробітної плати службовцям та одноразового винагородження керівників. Разом 

з тим практикують стимулювання працівників за результатами роботи фірми 

залежно від отриманого прибутку. При цьому найефективнішим способом 

стимулювання вважається придбання у фірми акцій. Такий підхід виправдовує 

себе, тому що працівники стають «частиною» фірми, знають, що, працюючи на 

забезпечення та збільшення прибутків, створюють умови для підвищення й свого 

винагородження;  

 Особливого розгляду заслуговують заходи і важелі морального 

стимулювання персоналу, не розрахованого на задоволення їх економічних, 

своєкорисливих інтересів, а такого стимулювання, що впливає на їх цивільні, 

колективістські, духовні прагнення.  

Досвід зарубіжних фірм свідчить про те, що на будь-якому підприємстві 

стимулювання перетворюється на мотив лише тоді, коли це стимулювання 

усвідомлене людиною та прийняте нею. [2] 

Детальне вивчення досвіду формування системи мотивації, аналіз існуючої 

системи стимулювання на торговельних підприємствах, що часто зводиться 

тільки до регулювання оплати праці, дозволяє розробити та впровадити в 

практику нові підходи удосконалення трудової діяльності на українських 
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підприємствах за такими напрямками:  

 застосування як матеріальних, так і нематеріальних форм 

стимулювання працівників, що передбачає оплату праці, різні системи участі в 

прибутках,  

 впровадження системи колективного преміювання;  

 індивідуалізація заробітної плати; 

 створення моральних стимулів;  

 стимулювання працівників, які займаються творчою працею, шляхом 

застосування вільного графіка роботи, гуманізації праці; 

 забезпечення кар’єрного та професійного зростання;  

 створення системи соціальних пільг для співробітників. 

Кожна людина має потребу у змістовній, цікавій, корисній роботі, 

пристойних умовах праці. Вона прагне до визначеності перспектив свого 

зростання. Кваліфікований працівник відчуває самоповагу, самоствердження, 

коли результати його роботи оцінюються високо як ним самим, так і 

суспільством. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку 

для вирішення соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого 

рівня життя громадян. 

Законодавством України визначено, що підприємництво – це господарська 

діяльність, що здійснюється для досягнення економічних та соціальних 

результатів з метою одержання прибутку.  

Нині для України набуває особливої актуальності вирішення проблем малих 

та середніх підприємств (МСП) та формування стратегії розвитку МСП у розрізі 

нинішньої інтеграції України з Європейським Союзом.  

У зв’язку з цим необхідним є зміна стратегії розвитку оподаткування 

підприємницької діяльності, що має підпорядковуватися не тільки реалізації 

інтересів бізнесу, а і вирішення загальнодержавних, регіональних та соціальних 

проблем. 
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Податкова система як сфера державного регулювання в системі ринкової 

економіки виконує низку важливих функцій - фіскальну, розподільчу, контрольну 

і стимулюючу.  

Саме стимулюючої функції сьогодні вкрай бракує вітчизняному 

оподаткуванню. Тому особливу увагу слід приділити створенню ефективних та 

дієвих механізмів підтримки та захисту саме малого підприємництва з боку 

держави та стимулювати його розвиток. Для цього необхідно використовувати 

такі методи: (рис. 1). 

 
Рис. 1. Методи державного стимулювання розвитку малого підприємництва 

 

На сьогодні Україна одна з тих держав, яким притаманна складна система 

оподаткування, тому деякі підприємці переходять до тіньового сектору 

економіки. Для запобігання цього потрібно вжитися до таких заходів:  

1. зменшити кількість податків; 

2. спростити процес реєстрації фірми; 

3. спростити звітність та вдосконалити Податковий Кодекс України, 

пристосовуючи його до сучасних умов господарювання та світового досвіду. 

Однією з найпоширеніших форм стимулювання розвитку сектора малого 

підприємництва в розвинутих країнах Європи є створення для них преференцій в 

оподаткуванні шляхом введення спеціальних податкових правил (Франція) або 

застосування загальних правил з окремими пільгами для малих підприємств 

(Великобританія). Хоча в Україні і функціонує спрощена система оподаткування, 

але для вдосконалення розвитку малого підприємництва доцільно розглядати 

міжнародну практику застосування спрощених (спеціальних) режимів 

оподаткування. 

Розглянемо практику застосування спрощених (спеціальних) режимів 

оподаткування малого підприємництва на прикладі Франції , що є країно. ЄС. 

1. У Франції заповнюють податкову декларацію і сплачують податки за 

спрощеною схемою такі суб’єкти:  

 малі підприємства (мікропідприємства); 

 фізичні особи (які зобов’язані сплачувати прибутковий податок), 

річний доход яких не перевищує таких граничних значень: 
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 - 500 тис. французьких франків, не включаючи ПДВ, якщо платник податку 

займається торгівельними операціями; 

- 175 тис. французьких франків, якщо платник податку надає послугу або 

здійснює некомерційну діяльність. 

2. Оподаткування прибутку здійснюється наступним чином:  

Оподатковуваний дохід = величина обороту – встановлена відсоткова 

частка (табл. 1). 

Таблиця 1 

Склад відсоткової частки 

70% для торгівельної діяльності; 

50% для діяльності з надання послуг 

35% для інших видів підприємницької діяльності. 

 

3. Особливості спрощеного адміністрування процедури оподаткування: 

(рис. 2). 

 

платник податку заповнює декларацію про доходи й подає її до 

податкового органу 

 

податковий орган здійснює відповідні відрахування й визначає розмір 

податку 

Рис. 2. Особливості спрощеного адміністрування процедури оподаткування 

 

4. Особливості застосування зниженої ставки прибуткового податку малих і 

середніх підприємств (табл. 2).  

Таблиця 2 

Випадки застосування зниженої ставки прибуткового податку 

Знижена ставка прибуткового податку застосовується в таких випадках 

Оборот підприємства не 

перевищує 50 млн. французьких 

франків (не включаючи ПДВ) 

Більше 75% капіталу належить 

фізичним особам 

Сума оподатковуваного за 

зниженою ставкою прибутку 

складає не менше 25% 

фінансового прибутку, що 

залишається після сплати 

податків 

Підприємство реінвестує свій 

доход і зобов’язується щорічно 

протягом наступних трьох років 

реінвестувати ту ж саму частку 

прибутку, яка залишається після 

сплати податків 

 

Саме французька система розвитку малого підприємництва була б досить 

дієвою на сучасному етапі розвитку малого бізнесу в Україні, де застосовуються 

спеціальні (спрощені) податкові режими для малих та середніх підприємств 

залежно від величини їхнього обороту. 

Досягнення оптимального рівня оподаткування можливе за умови 

використання всього комплексу методів податкового регулювання країн ЄС, при 
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чому структура податкового механізму повинна відповідати особливостям 

розвитку національної економіки України. 

У сфері підвищення ефективності застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності в першу чергу необхідно: 

- зменшити витрат часу і коштів суб’єктів підприємницької діяльності на 

ведення податкового обліку та сплату податків; 

- лібералізувати систему справляння та адміністрування податку, 

переглянути існуючі пільги під час сплати податків з метою створення 

конкурентного ринкового середовища та рівних умов для ведення бізнесу та ін. 
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ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Важливою сферою діяльності для високого розвитку економіки та 

господарстває зовнішня торгівля. За допомогою її національна економіка 

взаємодіє з господарствами інших країн. Зовнішня торгівля є основним фактором, 

за допомогою якого світовий ринок через посередництво цін впливає на 

виробництво країни, диктуючи такі вимоги як: 

- конкурентні техніко-економічні параметри виробництва,  

- рівень витрат,  

- стандарти якості. 

Темпи розширення світової торгівлі позитивно впливають на економіку 

країн, що розвиваються, стимулюють їхні експорт та імпорт. Зовнішня торгівля 

має важливе значення у розвитку економіки України, тому її регулювання і надалі 

посідатиме важливе місце у системі заходів щодо подолання кризових явищ та 

відновлення економіки.  

Для України значення розвитку експортного потенціалу посилилось після 

підписання Угоди про асоціацію з ЄС з 21 березня 2014 року. Офіційно тимчасове 

застосування четвертого розділу Угоди про асоціацію розпочалось з 1 січня 2016 

року, але вже з квітня 2014 року було запроваджено механізм автономних 
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торговельних відносин з Євросоюзом, які значно спростили доступ вітчизняних 

товарів на європейський ринок.[4] 

 За підсумками фінансових показників 2018 року в порівнянні з 2017 роком 

експорт українських послуг та товарів збільшився на 13 % й наразі складає 

27 876 млн. дол. Так, загальний український експорт швидкозростає, але разом з 

ним росте й імпорт.[3] 

 Сальдо зовнішньоекономічної торгівлі залишається негативним, українці 

імпортували на 4063,7 млн. дол. більше, ніж експортували. 

Аналіз експорту свідчить, що в середньому близько 24,4% вироблених в 

Україні послуг та товарів націлено на експорт. Найбільш експортоорієнтованими 

є: металургійне виробництво (73,7%), виробництво електричного устаткування 

(68,3%), виробництво автотранспортних засобів (60,7%), добування руд (53,8%), 

хімічна промисловість (50,7%), текстильне виробництво (48,4%). Найнижчим 

рівнем експортної спрямованості характеризуються виробництво фармацевтичних 

продуктів (16,9%), коксу та коксопродуктів (7,0%), добування сирої нафти і 

природного газу (4,1%).[1] 

Що до імпорту,то в загальному обсязі зовнішньоторговельних операцій 

частка країн, які належать до Європейського Союзу становила в імпорті України – 

41,5% . 

Найвагоміші обсяги імпорту товарів з країн ЄС складають: механічні та 

електричні машини – 22,3%, продукція хімічної промисловості – 19,2%, 

мінеральні продукти – 11,0%, товари агропромислового комплексу та харчової 

промисловості – 10,7%, засоби наземного транспорту,водного транспорту, а також 

авіатранспорт – 9,9%. [1] 

Найбільші імпортні поставки серед країн ЄС здійснювались з Німеччини – 

26,6%, Польщі – 15,7%, Італії – 8,2%, Франції – 6,8%, Угорщини – 5,3%, Чехії – 

4,7% , Іспанії – 3,9%.[2] 

Отже, можна зробити висновок, що українська економіка зараз перебуває на 

стадії становлення не тільки внутрішньо-територіально, але й зовнішнього 

аспекту відносин України із своїми потенційними та наявними європейськими 

партнерами. Перші кроки були зроблені саме в напрямку укріплення та зміцнення 

позицій нашої держави на міжнародній арені, але Україна на даний момент ще не 

змогла зайняти на європейському ринку надійне місце для реалізації товарів з 

доданою вартістю, а не сировини інизько технологічної продукції. Українська 

продукція має значні конкурентні переваги : нижчу ціну завдяки одній з нижчій 

вартості найманої праці у світі та вигідному розташуванню України в межах 

Європи (на перетині міжнародних шляхів),що надає зручність при 

транспортуванні продукції. У наступні роки, за умови стабільної ситуації в 

Україні й світі, тенденція росту експорту та імпорту збережеться,а за оцінкам 

економістів, може й зросте. Експортно-імпортний потенціал України 

стимулюватиме зростання попиту з боку основних партнерів з країн ЄС, але 

подорожчання імпортної сировини для вітчизняних виробників та погіршення 

цінових умов торгівлі будуть обмежувати можливості експортування нашої 

держави.Серед позитивних тенденцій в експортно-імпортних відносин з ЄС слід 

вказати: вартісні показники експорту досягли у 2017 року докризових значень; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
http://www.ier.com.ua/%20ua/publications/articles?pid=5900
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-10_0-pages-66_73.pdf
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-10_0-pages-66_73.pdf
http://zavantag.com/docs/689/index-63001073.html
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частка експорту переробленої продукції перевищила в 2017 року частку 

сировинної продукції, незважаючи на те, що перелік товарів основних позицій 

експорту та імпорту протягом останніх років залишається стабільним. Доля 

імпорту, особливо це стосується текстильних виробів та харчової продукції, 

зменшиться, вітчизняні підприємства будуть витісняти закордонних виробників за 

рахунок якості та ціни. 
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МАКРЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

(НА ПРИКЛАДІ ТзОВ «АТБ-Маркет») 

Важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція. Ринок, механізм 

його дії не може нормально існувати без розвинутих форм конкуренції. 

В конкурентних умовах будь-який господарюючий суб`єкт для ефективного 

функціонування на майбутнє повинен оцінювати власний рівень 

конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність підприємства визначається 

такими чинниками, як споживчі властивості товарів, міра маркетингової 

підтримки, характеристика цільових ринків, поведінка споживачів, потенціал і 

ресурси підприємства. 

Найважливішою проблемою для українських підприємств, є проблема їх 

виживання і подальшого розвитку. Два основні джерела для виникнення 

конкурентних переваг: маркетинг і витрати. 

Перевага в маркетингу – це конкурентна перевага в товарах і послугах, які 

краще задовольняють потреби споживачів,ніж товари конкурентів. Дана перевага 

заснована на унікальності товару або послуги, що досягається за допомогою 

http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-10_0-pages-66_73.pdf
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-10_0-pages-66_73.pdf
http://zavantag.com/docs/689/index-63001073.html
http://www.ier.com.ua/%20ua/publications/articles?pid=5900%20
http://www.ier.com.ua/%20ua/publications/articles?pid=5900%20
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011


66 

 

міцної репутації товарної марки,надання більш якісних послуг, технологічного 

лідерства асортименту товарів, створення унікальних розподільних потужностей. 

Перевага у витратах – це конкурентна перевага завдяки більш низьким 

виробничим і маркетинговим витратам, ніж витрати конкурентів, що дозволяє 

компанії понизити ціни або використати економію на рекламу і розподіл. Така 

конкурентна перевага може бути зумовлена економією від збільшення масштабів 

діяльності, наявністю досвіду ведення справ у даній сфері діяльності, 

підвищенням продуктивності праці, введенням нових технологій тощо. 

Система маркетингового впливу (маркетингових комунікацій) підприємства 

ТОВ «АТБ-Маркет» розрахована на індивідуального споживача. 

З метою впливу на учасників ринку, менеджмент підприємства ТОВ «АТБ-

Маркет» використовує наступні елементи системи маркетингових комунікацій: 

- реклама; 

- стимулювання збуту (SP); 

- зв'язки з громадськістю (PR). 

Ґрунтуючись на знанні ринку споживчих переваг Торгової Компанії «АТБ-

Маркет», відділ закупівель може відібрати новий товарний ряд, який матиме 

хороший попит. 

Велике значення у роботі фахівців займають дослідження, в яких 

виявляється залежність продажів від перепланування торгових площ. Ця 

інформація дозволяє приймати раціональні рішення з організації продажу і 

розміщення товару, максимізуючи прибуток і мінімізуючи витрати. З цього і 

починається торговий маркетинг як новий напрямок маркетингових досліджень. 

Фахівці програми лояльності вивчають також конкурентне середовище 

даної Торгової Компанії, оскільки це дає можливість розробляти випереджаючі 

маркетингові стратегії. Щоб зрозуміти, чому конкуренти діють саме так, а не 

інакше, відділ збирає наступну інформацію: 

- частка ринку яку займають конкуренти (за видами продукції); 

- обсяг товарообігу конкурентів; 

- критерії організації збуту у конкурентів; 

- чисельність співробітників у сфері збуту конкурентів; 

- цінова політика конкурентів; 

- види і засоби реклами використовують конкуренти; 

- умови та терміни поставок у конкурентів; 

- форма обслуговування і зовнішній вигляд торгового залу у конкурентів; 

- рівень сервісу що пропонують конкуренти; 

- практика товароруху у конкурентів (види транспорту, обсяги запасів, 

розміщення складів). 

Контроль за діяльністю конкурентів дає маркетинговій службі компанії 

можливість оцінити їх сильні і слабкі сторони, їх потенціал і мету, справжню і 

майбутню стратегію (SWOT-аналіз). Завдяки цій інформації, керівництво 

Торгової Компанії «АТБ-Маркет» стратегічно точно орієнтується на те, в чому 

конкурент є слабшим. Здійснюючи контроль за діяльністю конкурентів, компанія 

«АТБ-Маркет» має можливість: 

- достовірніше оцінити успіхи власного підприємства; 
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- беручи до уваги дії суперників, вжити заходів обережності і скоригувати 

свої стратегічні плани в залежності від ситуації, що змінилася. 

Точні знання сильних і слабких сторін конкурентів дає можливість компанії 

«АТБ-Маркет» встановити стратегічні орієнтири і вирішальним чином впливати 

на успіх свого підприємства. 

Для компанії «АТБ-Маркет» важливо бути конкурентоспроможним 

підприємством, тому всі маркетингові заходи пов'язані з розробкою конкуруючих 

переваг. Наприклад, стимулювання покупців ТОВ "АТБ" проводить за допомогою 

постійних щотижневих акцій – це можливість заощаджувати разом з «АТБ-

Маркет». Також щотижня на 5 найбільш популярних продовольчих товарів 

суттєво знижуються ціни (до 30 %). Акція, що направлена на оновлення 

асортименту проходить двічі на тиждень і пропонує за найнижчими цінами 

товари для всієї родини. Довідатися, на який саме товар у даний момент знижена 

ціна, можна із плакатів у входу в магазин. 

Такі заходи дозволяють компанії зміцнитися на ринку, ставати сильнішою, 

розвивати таку стратегію, яка веде не до руйнівної конкурентної боротьби, а 

допомагає бути корисним підприємством для покупців створюючи свій власний 

образ фірми. 

Стійка конкурентна перевага підприємства передбачає наявність 

стратегічної перспективи: створення стійких і стабільних довгострокових 

відносин з постачальниками ресурсів та ресурсні конкурентні переваги, що 

засновані на особливостях і можливостях компанії по залученню їх на більш 

вигідних умовах. 

Конкурентоспроможність торговельного підприємства – це реальна та 

потенційна спроможність підприємства реалізовувати продукцію, яка 

користується більш пріоритетним попитом у споживачів за умови ефективної 

господарської діяльності в конкретних ринкових умовах. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО КРИВБАСУ: РОЗВИТОК, ТЕНДЕНЦІЇ, 

ПРІОРИТЕТИ 

Соціальне підприємництво уже кілька років є трендом у світі та в Україні. 

Це, насамперед, бізнес, що поєднує у собі комерційну діяльність, соціальну місію 

та розподіл процентів від отримання прибутку на соціальні цілі [1]. 

Запропонована доповідь побудована на результатах масштабних 

теоретичних та практичних досліджень основних аспектів розвитку соціального 

підприємництва в Україні та Кривому Розі; окреслено його роль у вирішенні 

суспільних проблем, визначено шляхи подальшого розвитку.  

Для виконання означених завдань опрацьовано велику кількість 

різноманітних інформаційних джерел, використано загальнонаукові та спеціальні 

методи досліджень: системний аналіз та синтез, методи аналогій, узагальнення та 

порівняння, табличні та графічні методи.  

На підставі дослідження соціального підприємництва як інноваційної 

моделі ведення бізнесу в Україні та Кривому Розі, а також проведення 

моніторингу щодо рівня соціальної відповідальності криворізьких підприємців 

(близько 400 суб’єктів) через їх участь у реалізації п’яти соціальних 

муніципальних проектів, було зроблено наступні висновки: 

Діяльність соціальних підприємств є вигідною для економічного розвитку 

кожної країни чи міста, оскільки вона дає можливість зменшити частину 

державних витрат на вирішення проблем соціально незахищених людей. 

Розвиток соціального підприємництва в Україні – це тривалий процес, 

масштаб і темпи якого неможливо прогнозувати в т.ч. через складну політичну та 

економічну ситуацію. Однак значний негативний вплив на поширення 

соціального підприємництва в Україні спричиняє брак відповідної нормативно-

правової бази, а також незначний обсяг інформації в ЗМІ про діяльність 

численних підприємців-ентузіастів [3]. 

Попри те, що нині в Україні чимало громадських організацій (фондів, 

об’єднань, благодійних організацій) підтримують соціальне підприємництво, поки 

що вони недостатньою мірою сприяють його популяризації в нашій країні. Тож 

зрозуміло, що соціальне підприємництво потребує певного часу у поширенні та 

популяризації серед населення.  

Також, вважаємо, що Україна та Кривий Ріг мають всі шанси розвивати у 

себе цей напрям. У нас уже є соціальні підприємства та підприємці, які 

намагаються здійснювати цю діяльність і роблять це доволі ефективно.  

Аналіз інформаційних та статистичних матеріалів офіційного сайту 

Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, управління розвитку 

підприємництва свідчить, що міська влада намагається бути на крок попереду 

державних реформ з питань підприємництва, щоб забезпечити прозорі відкриті 

умови ведення легального, соціально-відповідального бізнесу, який зміцнюється з 
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кожним роком та стає альтернативним джерелом ресурсів для вирішення 

нагальних питань життєдіяльності міста [2].  

Міська влада всіляко підтримує та сприяє розвитку підприємницьких 

ініціатив: уживає заходів з формування привабливого інвестиційного середовища, 

позитивної суспільної думки про підприємництво, виявлення кращих 

представників підприємницьких структур, у тому числі молодих підприємців, їх 

відзначення за досягнення в забезпеченні стабільного розвитку галузей економіки 

міста, соціальної сфери, пропаганди ролі малого та середнього бізнесу в 

соціально-економічному розвитку міста, створення клімату для подальшого 

розвитку підприємницького сектора. 

Так, соціально відповідальні підприємці Кривбасу, за підтримки міської 

влади, успішно реалізують наступні соціальні муніципальні проекти: 

- Насичення споживчого ринку харчовими продуктами належної якості, 

популяризація продукції локальних товаровиробників – некомерційний проект 

«Марка якості «Криворіжжя»; 

- Торговельне, побутове, медичне обслуговування інвалідів війни - 

проект «Зігріємо турботою ветерана»; 

- Турбота про сім’ї, в яких виховуються діти-інваліди та онкохворі діти 

- проект «Найкраще - дітям»; 

- Змістовне дозвілля для дітей пільгових категорій - проект «Кривий Ріг 

- місто дитячих розваг»; 

- Початкові трудові навички професійної діяльності для дітей та молоді 

- проект «Підприємницький воркшоп». 

В рамках реалізації Стратегічного плану розвитку міста до 2025 року, 

заплановано упровадження нових соціальних проектів: 2018 рік - соціальні 

проекти «Кіно без віку» та «Криворізька гостинність». На 2019 рік заплановано 

впровадження соціального проекту «Соціальні кафе Криворіжжя». 

Підсумовуючи результати проведеного студентами КДКЕТ у вересні 2018 

року моніторингу виконання умов діючих соціальних проектів, можна зазначити, 

що соціально відповідальне підприємництво Криворіжжя, не зважаючи на певні 

економічні проблеми, у тісному контакті із владою поступово розширяє масштаби 

своєї діяльності, розуміючи свою значущість у вирішенні нагальних соціальних 

проблем міста.  

На підставі вищевикладеного можна сформулювати наступні пропозиції 

задля активізації розвитку соціального підприємництва в Україні та Кривому Розі 

(значна частина пропозицій, як результат проведених досліджень, була озвучена 

на нараді управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської 

ради із суб’єктами господарювання та керівниками підприємств харчової 

промисловості): 

- Прискорити прийняття закону про соціальне підприємництво, яким 

було б визначено чіткі критерії цього напряму діяльності та створено правові 

механізми підтримки соціальних підприємців; 

- Активізувати поширення інформації про соціальне підприємництво та 

його популяризацію через ЗМІ (тематичні цикли статей, телепередач, 

використання інтернет-простору тощо); 
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- Розробити спеціальні кредитні і позикові програми для залучення 

фінансових коштів на початковому етапі розвитку соціального підприємництва; 

- Започаткувати програми підприємницького навчання для всіх охочих 

для реалізації діяльності у сфері соціального підприємництва; 

- Розробити програму та проводити на постійній основі тренінги, 

конференції, круглі столи з метою обміну досвідом між досвідченими 

соціальними підприємцями та «новачками». 

На місцевому рівні перспективи розвитку соціального підприємництва, на 

нашу думку, можуть полягати у: 

- подальшому виявленні нових та розвитку вже діючих соціальних 

ініціатив, спрямованих на підтримку вразливих груп населення; 

- поліпшенні інвестиційного клімату, зменшенні проявів бюрократії та 

надмірного державного регулювання; встановленні пріоритетів, пільг місцевого 

рівня, різноманітних грандів для стимулювання розвитку підприємницьких 

ініціатив; 

- всебічній популяризації авторитету соціального підприємництва, у 

тому числі через ЗМІ, а також проведенні відповідного конкурсу-рейтингу серед 

суб’єктів господарювання; 

- пошуку можливостей для відкриття бізнес-шкіл та проведення 

тренінгів для стартаперів (початківців) із соціального підприємництва, що дасть 

змогу розвинути підприємницький талант у молоді для більш ефективної 

реалізації інноваційних бізнес-ідей.  

Дослідження підтверджують, що за останні роки співвітчизники, особливо 

молодь, стають більш свідомими та відкритими до суспільних проблем. Навіть 

купляючи товар чи користуючись послугами підприємств із соціальною 

складовою діяльності, ми долучаємось до корисної справи та робимо свій внесок 

у розвиток суспільного добробуту. 
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РОЗВИТОК ОНЛАЙН-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

Зовсім нещодавно мешканці нашої країни і не підозрювали про те, що 

можна здійснювати покупки поза межею свого міста, не кажучи вже про те, що 

взуття, одяг, посуд, біжутерію, та навіть продукти харчування, можна купувати, 

сидячи в капцях на дивані. Але, як показують дослідження американських 

аналітиків та маркетологів, з 2006 року почався зріст Інтернет покупок на 

території України. Спочатку до онлайн-шопінгу долучилися жителі мегаполісів, а 

вже потім, потроху, розуміння вигоди прийшло і до найвіддаленіших регіонів. 

Останнім часом електронні технології, Інтернет-комунікації суттєво 

розширили сфери використання електронних засобів і поклали початок розвитку 

принципово нового напрямку – електронного бізнесу, який у західних країнах 

називають "економікою XXI сторіччя". 

Найбільш прогресивною складовою електронного бізнесу є електронна 

торгівля (e-com). Її масштаби зростають неймовірними темпами. 

Високі темпи і вражаючі масштаби розвитку електронної комерції у світі 

зумовлені сукупністю чинників економічного, соціального, електронно-

технологічного, організаційно-правового характеру. Відокремимо три 

найсуттєвіші [1]. 

Перший – лібералізація економічної діяльності і глобалізація економіки. Дія 

цих чинників виявляється у вільному переміщенні капіталу, товарів, послуг, 

технологій як усередині окремих країн, так і в міжнародному масштабі. 

Другий – мультифункціональність Інтернету. Постійне оновлення ресурсів, 

інструментаріїв, комп'ютерних технологій в Інтернеті зумовлює перспективність і 

надає універсальний характер цій мережі, суттєво розширює всі сфери бізнесу — 

у тому числі і комерційного. Переваги Інтернету полягають у тому, що він 

надійно забезпечує не лише окремі комерційні операції, а всі стадії комерційного 

процесу. 

Третій – доступність і ефективність електронної торгівлі. Електронна 

торгівля доступна для широкого кола суб'єктів ринку в організаційно-технічному 

та фінансово-економічному плані. Крім того, цей вид торгівлі відрізняється 

високою ефективністю і окупністю витрат. 

В Україні торгівля в Інтернеті є галуззю, яка демонструє досить швидкі 

темпи зростання серед усіх галузей економіки. Визначено, що e-commerce в нашій 

країні тільки недавно пережила етап зародження і перемістилася на етап 

зростання. Обсяги торгівлі в Інтернеті щодо роздрібної торгівлі в цілому 

порівняно малі. 

У 2017-му році зросла кількість підприємців, які почали продавати в мережі 

Інтернет. 

Онлайн-торгівля є одним з найбільш динамічних ринків і входить в 

невелике число тих сегментів економіки, які продовжують рости та розвиватися, 
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незважаючи на кризу, коливання валюти та інші проблеми, з якими країна 

зіткнулася в останні роки. На електронну комерцію в контексті ведення бізнесу 

починають звертати увагу навіть досить консервативні підприємці. Адже для 

багатьох вона до сих пір є практично неосвоєним джерелом залучення клієнтів, з 

великими перспективами зростання. Більшість покупців – молоді люди з вищою 

освітою, які проживають в містах. Більше половини інтернет-покупців України – 

люди у віці від 14 до 34 років. Трохи більше 36% з них – жителі міст з населенням 

понад 500 000 чоловік, 20,5% – проживають в сільській місцевості. Важливим 

фактором, який позитивно впливає на зростання аудиторії онлайн-покупців, є 

поширення доступу до 3G. Особливо помітно це стане протягом найближчих 

років. Уже зараз темпи поширення мобільного Інтернету вражають – всього 

протягом року після того як стала доступною послуга 3G, до неї підключилися 

понад 10 мільйонів українців. У 2017 році 44% користувачів використовували 

мобільні пристрої для виходу в Інтернет. З них 9% назвали свої смартфони та 

планшети основним пристроєм для цієї мети [2]. 

В основному, людей стимулює звертатися до Інтернет-мережі те, що там 

продають дешевше. Адже Інтернет-магазинам не потрібно оплачувати оренду, 

зарплати продавцям, комунальні рахунки. Крім того, швидко розвинулась послуга 

покупки у кредит. Товар можна отримати, але ще певний час за нього платити. 

Чимало Інтернет-магазинів поруч із ціною товару розміщують віконечко, де 

вказано суму, яку потрібно буде сплачувати упродовж кількох наступних місяців. 

Зазвичай, ділять суму на рівні частини і без відсотків. 

Отже, спостерігаємо, що електронний ринок набирає значних обертів. 

Вітчизняна електронна комерція знаходиться на початку інтернет-еволюції та 

демонструє високі темпи зростання. Бар’єри для входу на інтернет-ринок 

порівняно невисокі, а переваги електронної торгівлі для користувачів і 

підприємців відчутні. Проте на сучасному етапі вітчизняний ринок е-комерції має 

багато невирішених питань, що стримує його розвиток. За умови ефективного 

вирішення найважливіших проблем, розвиток електронної торгівлі в Україні 

матиме майбутнє. 
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ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ТЕХНІЧНИХ БАР’ЄРІВ У ТОРГІВЛІ МІЖ 

УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

В умовах лібералізації міжнародної торгівлі середній рівень тарифного 

захисту ринку промислових товарів в ЄС для України коливається у межах 4,4% - 

5%. Тому основними перешкодами у торгівлі промисловими товарами з ЄС є не 

імпортні тарифи, а технічні бар’єри. 

Система технічного регулювання в ЄС вважається найбільш ефективним та 

успішним прикладом усунення технічних бар’єрів у торгівлі. Європейська 

технічна модель базується на принципах «Нового» та «Глобального» підходів, 

вперше сформульованих у 1985 та 1989 роках. 

Відповідно до цих принципів основні вимоги до безпечності та якості 

продукції містяться у технічних регламентах ЄС та є обов’язковими для 

виконання, в той час як гармонізовані стандарти ЄС є добровільними. При цьому, 

відповідність продукції одному із гармонізованих стандартів ЄС (розроблюються 

у рамках технічних регламентів) розглядається як загальне задоволення базових 

вимог, передбачених тим чи іншим технічним регламентом. Контроль за 

дотриманням вимог, передбачених технічними регламентами 

здійснюється шляхом ринкового нагляду, а не контролю виробничого процесу. 

Загальний порядок та умови розміщення продукції на внутрішньому ринку 

ЄС, проведення робіт з оцінки відповідності та акредитації, а також механізм 

ринкового нагляду окреслені у Регламенті Ради ЄС № 765/2008 від 9 липня 2008 

року та Рішенні Європейського Парламенту та Ради ЄС № 768/2008 від 9 липня 

2008 року. 

Технічний регламент - закон України або нормативно-правовий акт, 

прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики 

продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до 

послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим. Він 

може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи 

етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу 

виробництва. 

Метою розроблення і застосування технічних регламентів є захист життя та 

здоров'я людини, тварин, рослин, національної безпеки, охорони довкілля та 

природних ресурсів, запобігання недобросовісній практиці. Відповідність 

введених в обіг в Україні продукції, процесів та послуг технічним регламентам є 

обов'язковою. 

Політика України у сфері розроблення і застосування технічних регламентів 

базується на таких принципах: 

 технічні регламенти не повинні обмежувати торгівлю більше, ніж це 

необхідно для досягнення мети захисту життя та здоров'я людини, тварин, рослин, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0082:0128:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0082:0128:EN:PDF
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національної безпеки, охорони довкілля та природних ресурсів, запобігання 

недобросовісній практиці; 

 технічні регламенти повинні бути змінені або скасовані, якщо 

обставин або цілей, що спричинили їх прийняття, більше не існує або якщо 

обставини чи цілі, що змінилися, дають змогу вживати заходи, що мають менший 

обмежувальний вплив на торгівлю; 

 вимоги технічних регламентів поширюються на товари вітчизняного 

та іноземного походження незалежно від їх походження; 

 технічні регламенти торговельних партнерів України у встановленому 

законодавством порядку визнаються, як еквівалентні технічним регламентам 

України, навіть якщо вони відрізняються, за умови, що такі регламенти 

відповідають меті технічних регламентів України.  

Поточне співробітництво України та ЄС у сфері технічного регулювання 

здійснюється в рамках чинного Порядку денного асоціації Україна – ЄС, 

реалізації програми бюджетної підтримки (І фаза) «Сприяння взаємній торгівлі 

шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС», спільних 

проектів причетних відомств України та окремих держав-членів ЄС. Загальною 

метою такого співробітництва є наближення законодавчої бази України у сфері 

технічного регулювання до вимог ЄС та СОТ, у тому числі, перехід від 

обов’язкової сертифікації до оцінки відповідності, прийняття технічних 

регламентів, узгоджених з Директивами Нового Підходу ЄС, перегляд і заміна 

старих стандартів (ГОСТ) та запровадження стандартів ISO (International 

Organization for Standardization) та Європейських стандартів, створення системи 

ринкового нагляду, оновлення та модернізація матеріальної бази, реформування 

та зміцнення інституціональної бази забезпечення якості тощо. 

Відчутним результатом даної співпраці у короткотерміновій перспективі 

мало б стати укладення з ЄС Угоди про оцінку відповідності та взаємну 

прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) у ключових секторах 

виробництва. Такі угоди укладались Європейським Союзом з країнами, які були 

кандидатами на членство в ЄС та країнами Середземномор'я. Їх укладення дало 

змогу продукції, що охоплювалась цими угодами, вільно просуватись на 

внутрішньому ринку ЄС без додаткового проведення процедур оцінки 

відповідності. ЄС також має подібні угоди й з іншими високорозвиненими 

країнами, зокрема Японією, США, Канадою, Австралією, Новою Зеландією, 

Швейцарією, Ізраїлем та ін. 

Укладення Угоди АСАА також передбачено Угодою про асоціацію між 

Україною та ЄС (ст. 57), що відбувається у формі підписання додаткового 

протоколу після узгодження галузевого та горизонтального законодавства 

України з відповідними директивами ЄС. 

Глава 3 «Технічні бар’єри в торгівлі» Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС спрямована на зменшення перепон для торгівлі, що виникають у зв’язку із 

різницею в технічних регламентах України та ЄС, стандартів, процедур оцінки 

відповідності та інших вимог до якості продукції. Відповідно до Угоди сторони 

підтверджують свої зобов’язання в рамках Угоди СОТ про технічні бар’єри і 

http://www.csm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2504:-3-q-&catid=105:2013-02-08-07-48-17&Itemid=101&lang=uk
http://www.csm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2504:-3-q-&catid=105:2013-02-08-07-48-17&Itemid=101&lang=uk
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погоджуються співробітничати з метою спрощення та уникнення розбіжностей у 

технічних вимогах. 

Україна вживатиме необхідних заходів з метою поступового досягнення 

відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, 

метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС і 

зобов’язується дотримуватися принципів та практик, викладених у чинних 

Рішеннях та Регламентах ЄС. Майбутня імплементація Угоди про оцінку 

відповідності та прийнятність промислових товарів забезпечить здійснення 

торгівлі між сторонами на таких саме умовах, як і між державами-членами ЄС. 

Положення щодо маркування товарів містять зобов’язання сторін діяти у 

відповідності з принципами Угоди СОТ про технічні бар’єри для того, щоб 

вимоги до маркування не створювали зайвих перешкод у міжнародній торгівлі. 

Отже, гармонізація технічних стандартів сторін скоротить існуючі 

нетарифні бар’єри у торгівлі між сторонами та сприятиме формуванню 

позитивного іміджу України на світових ринках щодо якості українських товарів. 
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виготовленої продукції, що може забезпечити її подальший економічний розвиток 

та зростання. 

Сільське господарство – це провідна галузь господарського комплексу 

України, що відіграє важливу роль в економіці держави. Його розглядають як 

комплекс технологічно і організаційно взаємозв'язаних галузей, які у своїй 

сукупності утворюють збалансовану, інтегровану і структурно завершену 

систему, функціонально-компонентна структура якої підпорядкована стабільному 

нарощуванню продовольчої продукції землеробства і тваринництва. Кожна галузь 

сільськогосподарського виробництва є сукупністю підприємств, що виробляють 

певні види однорідної продукції чи надають послуги, які задовольняють певні 

потреби населення у продуктах харчування, а промисловості – в сировині [1]. 

Саме тому актуальним є питання щодо аналізу стану зовнішніх ринків збуту 

агропромислового комплексу України. 

Наша держава значною мірою забезпечує продовольчими товарами світовий 

ринок (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Географічна структура експорту продукції АПК України за 

2017рік Джерело Міністерство аграрної політики та продовольства України [3] 

 

Основними імпортерами у 2017 році продукції АПК виявились: Індія (1,7 

млрд. дол.), Єгипет (1,1 млрд. дол.), Нідерланди (1,1 млрд. дол.), Іспанія та Китай 

(0,9 млрд. дол.). 

За результатами 2017 року експорт продукції агропромислового комплексу 

склав 41,04% від загального обсягу, та складає 17,8 млрд. дол. США; у той же час, 

у 2013 році ці ж показники становили 27,17 % та 16,9 млрд. дол. відповідно [2]. 

Тобто, за останні п’ять років значно зросла частка продукції агропромислового 

комплексу в товарній структурі зовнішньої торгівлі України при зниженні 

фактичної вартісної величини експорту сільськогосподарської продукції (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Експорт агропромислової продукції за 2013-2017 рр та частка 

від загального обсягу експорту країни. Побудовано автором на основі джерела [2] 

 

Збільшення вартісного обсягу експорту товарів АПК, протягом останніх 

трьох років, є позитивним та свідчить про створення сприятливих умов для 

роботи сільськогосподарських підприємств та їх вихід на зовнішній ринок. В той 

же час збільшення частки продукції АПК в загальному обсязі експорту України, є 

свідченням пригнічення інших промисловостей країни. Пріоритетом продажу для 

зовнішньої торгівлі повинні бути товари з високим степенем обробки, створеної 

доданої вартості та послуги з високим рівнем інтелектуальної роботи. 

У 2017 році найбільший дохід від продажу за кордон країна отримала від 

реалізації олії та наступних сільськогосподарських культур: кукурудзи, пшениці, 

соєвих бобів, насіння свиріпи та ріпаку, ячменю, м’яса і субпродуктів свійської 

птиці, бобових овочів, меду та вершкового масла. 

Отже, позитивною тенденцією є збільшення експорту продукції АПК 

України у вартісному виразі за останні роки, але дані зміни можуть бути 

зумовлені зростанням різниці у курсі валют. Також, слід відзначити, що при 

збільшенні частки експорту сільськогосподарської продукції, відповідним чином, 

обсяги промислової продукції знизились, але ж виробництво високотехнологічних 

товарів повинно стояти в пріоритеті. Таким чином, нашій державі, у розрізі ринку 

АПК, слід приділити увагу експорту харчовим продуктам з високим рівнем 

технологічної обробітки. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТОРГІВЛІ В м. ВІННИЦЯ 

У сучасних умовах торгівля активно впливає на розвиток економіки кожної 

з держав, ринкових процесів у сфері товарообороту, сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності виробничих та торгових суб’єктів і задоволенню попиту 

населення на товари і послуги, поліпшенню якості життя населення.  

Метою доповіді є висвітлення питань щодо сучасного стану і тенденцій 

розвитку торгівлі в місті Вінниця.  

Наразі торгівля відіграє значну роль в економіці України. 2018 р. 

характеризується збільшенням обсягу товарообігу в Україні. Це зумовлено тим, 

що українці у своїй більшості змінили первинні та вторинні споживчі переваги, і 

тепер віддають переваги не ринкам, а супер-, гіпер- і іншим підприємствам типу 

маркет.  

Місто Вінниця активно розвивається у всіх сегментах споживчого ринку, 

що свідчить про загальний підйом купівельної спроможності. Перетворення 

соціально-економічних стосунків, підвищуються значиміші послуги торгівлі, що 

зумовило необхідність усебічного вивчення та осмислення нових аспектів їх 

розвитку.  

Слід зазначити, що сфера торгівлі Вінниці впродовж останніх років швидко 

підняла свій рівень розвитку серед областей України та стала характеризуватися 

високою прибутковість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Частка найбільших торгових мереж, що функціонують в м. Вінниця 

Аналізуючи рис. 1.можна зробити висновки, що лідерами ринку Вінниці є 

чотири торгові ритейли – це ТОВ «АТБ-Маркет», «Сільпо», “Епіцентр К”, 

«Метро». Безперечним лідером за кількістю відкритих магазинів виявилася 
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компанія «АТБ маркет». Всього лише в м. Вінниця мережа магазинів «АТБ-

Маркет» налічує понад 15 торгівельних точок. Головним конкурентом мережі 

«АТБ» за ознакою «кількості магазинів» залишається мережа магазинів «Сільпо», 

що налічує 5 торгових точок. Третє місце займає ТзОВ “Епіцентр К”, налічується 

лише одне торгівельне підприємство, але площою понад: 21 216 м2 та четверте 

місце залишилося для супермаркету «Метро», який має лише одну точку в м. 

Вінниці, але можна спостерігати швидкий розріст даного магазину. Розвиток 

торговельних мереж, підвищує значимість застосування цінової стратегії та 

розширення додаткових послуг. Торгові мережі м. Вінниці в продовольчій і в 

непродовольчій групах прагнуть наблизити рівень обслуговування до 

західноєвропейських стандартів, розширюють торговельний асортимент, 

забезпечуючи максимальний комфорт для покупця, який зможе придбати все 

необхідне в одному місці. Послуги торгівлі сприяють структурним перетворенням 

в економіці, активізації виробництва споживчих товарів, розширенню 

міжрегіональних і міждержавних господарських зв’язків, розвитку території, 

роздрібного та оптового товарообігу, зростанню доходів суб’єктів ринку, 

поліпшенню якості життя населення не тільки в м. Вінниці, а й загалом в Україні. 

Сфера послуг торгівлі посідає вагоме місце в економіці та в житті суспільства. 

Основним напрямом цієї сфери є максимальне задоволення потреб людини не 

лише у високоякісній продукції, але й у послугах.  

Постійні вимоги щодо підвищення рівня культури обслуговування в 

торгівлі стимулюють розвиток торговельного обслуговування, яке на 

сьогоднішній день має велике значення в торговельній діяльності. У ході своєї 

діяльності торговельні підприємства м. Вінниця забезпечують безперебійну 

реалізацію товарів, і в процесі підприємницької діяльності їм не уникнути таких 

проблеми як організація персоналу і постійне поліпшення системи послуг, 

невід’ємної для полегшення процесу роздрібної торгівлі і збільшення 

товарообороту. 

На сьогоднішній день ринок торгівлі кожної з областей України вимагає 

швидкого проведення заходів, які будуть забезпечують, насамперед, 

конкурентоспроможність торговельного комплексу, для чого необхідна дієва на 

практиці управлінська концепція. 

Аналіз розкриття складових ефективності наведено на прикладі 

гіпермаркету “Епіцентр К”, який є невідокремленим структурним підрозділом 

ТзОВ “Епіцентр К”. Ключовим видом діяльності гіпермаркету “Епіцентр К” є 

здійснення роздрібного й оптового продажу товарами будівельно-господарського 

призначення. Виходячи з обсягу товарообороту, чисельності працівників, одиниць 

товару, та інших характеристик діяльності, цей структурний підрозділ можна 

ідентифікувати як велике торговельне підприємство, а м. Вінниця вважається, 

одним з лідерів ринку. Безперечно найбільшим показником ефективного 

управління структурним підрозділом торговельного підприємства є товарообіг, 

який накопичує в собі як вплив зовнішніх факторів (кон’юнктура ринку, 

купівельна спроможність населення, умови споживчого кредитування, 

конкуренція на конкретному сегменті ринку товарів тощо), так і внутрішні 

чинники, зокрема результативність внутрішніх процесів, насамперед комерційної 
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діяльності, технологій управління торговельними процесами тощо. Вагомим 

показником оцінки результативності торговельного підприємства є обсяг та 

рівень маржинального доходу (прибуток), який визначає економічні передумови 

для формування прибутку підприємства. Розглядаючи вплив окремих факторів на 

результативність діяльності гіпермаркету, насамперед необхідно 

охарактеризувати ефективність роботи персоналу – чинника, що забезпечує 

результативність комерційної діяльності. Важливим критерієм оцінювання 

ефективності управління діяльністю гіпермаркету є співвідношення темпів зміни 

продуктивності праці та середньої заробітної плати торговельних працівників. 

Визначальним показником результативності комерційної діяльності гіпермаркету 

є величина та рівень маржинального доходу, який забезпечує економічні 

передумови для формування прибутку підприємства 

Таким чином, торгівля в м. Вінниця розвивається високими темпами і буде 

надалі розвиватиметься високими темпами, а отже, і сфера послуг торговельної 

мережі. Навіть негативні тенденції в українській і світовій економіках можуть 

вплинути лише на плани розширення діяльності в м. Вінниця, а не на зростання 

сфери. 
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ПОЛІТИКА ТОВАРУ І КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ В 

ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНIЙ ДIЯЛЬНОСТI 

Проблема розроблення комплексу маркетингу постає перед підприємством 

одразу ж після обрання конкретних іноземних ринків щодо виходу й 

відпрацювання стратегії присутності на них. 

Звісно, на характер комплексу маркетингу найбільше впливають 

особливості конкретного ринку. Тому безпосередня програма маркетингу 

розробляється залежно від наявної необхідності пристосування товару і реклами 

до визначеного іноземного ринку, можливостями деякого комбінування цих 

елементів або, навіть, застосування їх без змін. Йдеться про те, чи буде загальна 

програма маркетингу індивідуалізованою, комбінованою або стандартизованою. 

Тобто, якщо підприємство вирішить не міняти головних елементів 

комплексу маркетингу – продаватиме той самий товар на іноземному ринку і з 

тією ж рекламою, то буде застосовано концепцію стандартизованого маркетингу. 

Політика індивідуалізованого маркетингу передбачає врахування принципу 

осібності кожного ринку і вимагає відповідних змін у засобах комплексу 

маркетингу[1]. 
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Найпоширенішим є комбінований підхід пристосування комплексу 

маркетингу, за якого фіксується товар, а зміні підлягає рекламна компанія, що 

розробляється спеціально для нового ринку. 

Докладну наочну модель із вибору та розроблення програми маркетингу на 

іноземному ринку пропонує канадський маркетолог Дж. Маккарті. Матрицю 

«продукт –просування» розроблено за двома головними елементами комплексу 

маркетингу – товаром і рекламою. В ній закладено базові напрямки розроблення 

політики товару і просування залежно від таких характеристик іноземного ринку, 

як ступінь подібності (відмінності) потреб національних та іноземних споживачів, 

а також умови використання цього товару[2]. 

У концепцію матриці закладено «горизонтальний рух»: зазвичай фірма 

починає міжнародну діяльність з уже наявним товаром і намагається знайти 

новий ринок, де він може задовольнити такі самі чи подібні потреби; потім 

фірма може пристосувати свої товари і політику їх просування до того ринку, а в 

подальшому розробляти для нього нові продукти і нову рекламу. 

Політика товару посідає центральне місце в розробленні комплексу 

маркетингу для іноземного ринку. Без його планування підприємству недоцільно 

виходити на національний ринок, а тим паче на іноземний. 

Згідно з загальною програмою маркетингу підприємство може 

використовувати один із трьох варіантів політики товару. 

1. Стандартизація товару, тобто його продаж у незмінному вигляді. Така 

стратегія відповідає принципові: продаємо те, що виробляємо. 

На підтвердження цього підходу висувають такі причини і аргументи: 

 необхідність розвитку експорту надлишкової на вітчизняному ринку 

продукції; 

 передбачається існування сегментів іноземного ринку, схожих на 

ринок, для якого вироблялася продукція; 

 очікується ситуація, за якої стандартизація продукції може 

спричинити таке зниження цін, що значна група споживачів із багатьох країн 

почне відмовлятися від вітчизняної продукції на користь дешевшої, хоч і гіршої за 

якістю, імпортної продукції. 

Стандартизація продукції найчастіше приводить до зниження витрат на 

одиницю продукції. Зазвичай стандартизація здійснюється на основі вітчизняного 

досвіду, оскільки витрати на розроблення продукції, рекламу і просування продукції 

на ринок, а також експертна перевірка її розподілу там уже були зроблені. Але 

необхідні вагомі підстави, щоб використовувати цю стратегію, бо вона не враховує 

особливостей іноземного ринку. 

2. Стратегія індивідуалізації товару передбачає використання принципу: 

виробляємо те, що продаємо. У цьому підході продукція розглядається як змінна 

величина разом із місцем її реалізації. Це досить типова стратегія з огляду на 

особливості географічних регіонів. Підприємства намагаються вийти на ринок 

певної країни, зважаючи на його масштаби, потенціал зростання, наближеність до 

вітчизняного стереотипу ведення торговельних операцій, стабільність валюти або 

політичних обставин. Крайній прояв цієї стратегії з боку підприємства – це 

початок виробництва зовсім невідомої продукції, що відбувається дуже рідко, 
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оскільки жодна фірма не може «перестрибнути» потреби внутрішнього ринку і 

старатися тільки для іноземного. В цілому така програма найбільш ризикована і 

вимагає великих витрат часу й засобів. 

3. Адаптація товару – стратегія, здійснювана за принципом: модифікуємо те, 

що виробляємо, згідно з запитами іноземних споживачів. Цю стратегію 

використовує більшість підприємств і фірм, які здійснюють послідовну, а не 

спорадичну політику реалізації своєї продукції на іноземних ринках. Ця стратегія – 

одна з найпоширеніших і передбачає зміну продукції через поступову модифікацію 

своєї продукції з орієнтацією на покупця. Відмова від проведення модифікації своєї 

продукції може призвести до зниження обсягів продажу, особливо в тих випадках, 

коли існують активні конкуренти, ладні здійснити всі необхідні зміни [3]. 

Нині існує тенденція до проведення максимально можливої стандартизації 

продукції. Та все ж більшість фірм і підприємств здійснює модифікацію продукції 

з метою наближення до відповідних потреб тільки задля того, щоб підвищити 

обсяг товарообігу у визначених країнах. 

Маркетологи за вибору однієї з перелічених політик товару радять 

триматися правила: стандартизація – де можливо, адаптація – де необхідно. 

Розробляючи товарну політику щодо іноземного ринку, слід зважати на 

життєвий цикл товару у міжнародному маркетингу. В контексті 

зовнішньоекономічної діяльності він залежить від характеру переміщення 

визначеного виду товару між трьома типами країн: розвиненими, країнами, що 

розвиваються, та слаборозвиненими[4]. 

Зазвичай вирізняють дві концепції характеру переміщення продукту між 

країнами. Перша концепція – «водоспад» (мал. 1), коли новий товар спершу 

виготовляється і продається в розвиненій країні, потім експортується до країн, що 

розвиваються, які згодом самі починають його виробляти та експортувати до 

слаборозвинених країн. 

Розвинені країни

Слаборозвинені 

країни

високий

низький

ВНП на душу 

населення

Країни, що 
розвиваються

час,  t  
 

Малюнок 1. Концепція «водоспаду» 

Останнім часом дедалі частіше проявляється інша концепція життєвого циклу 

товару – «злива» (мал. 2), за якої новий товар (завдяки поширенню процесів 

інтернаціоналізації між країнами) з’являється в усіх трьох названих вище типах 

країн. 
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Малюнок 2. Концепція «зливи» 
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗШИРЕННЯ РИНКОВИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА 

У ринковій економіці, коли пропозиція, як правило, перевищує попит, 

постійно йде конкурентна боротьба серед виробників за існуючі ринки збуту. 

Великі компанії можуть вкладати кошти в створення нових ринків, однак 

найбільш привабливими для більшості фірм залишаються існуючі ринки з 

устояними пріоритетами споживання й правилами обслуговування клієнтів. 

У зв'язку із цим необхідно розробляти більше альтернативних варіантів 

стратегічних планів розвитку фірми, частіше коректувати мету й стратегії 

залежно від нової ситуації. Алі вже зараз більшість керівників розуміє, що успіх 

підприємства багато в чому залежить від ефективного керівництва, прийняття 

оптимальних рішень, вивчення ринку, підбору кадрів. 

Після 80-х років з новою силою відновились пошуки чинників зростання 

компаній та перспектив розвитку бізнесу в XXI сторіччі. Нові ідеї щодо 

вдосконалення стратегічних підходів до розвитку бізнесу з'являються з великою 

швидкістю, чого не було на всіх попередніх етапах еволюції стратегічного 

маркетингу і маркетингового менеджменту. Нові ідеї в контексті управління 

ринковими можливостями фірми висловлювали А. М. Бранденбургер, Б. М. 

Нейлбафф (Концепція “співконкуренції”) [1], М. Зак (Теорія стратегій, заснованих 

на знаннях), І. Хейтс (Інноваційний підхід до створення компанії ХХІ ст.) [2], Р. 
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М. Кантер (Підхід що до впливу інформаційного суспільства на фірму), О. 

Шнайдер, Я. Кацман, Г. Топчишвілі [3] (Концепція квантово-економічного 

аналізу) та інші. 

Ринковий потенціал залежить від часу. Його зміна викликається змінами 

споживчих звичок, уподобань та пріоритетів, культурних цінностей, доходів, 

технологій, рівня цін, змінами в законодавстві й т. ін. Перелічені чинники 

обумовлюють зміни в етапах життєвого циклу товарів, унаслідок чого змінюється 

величина ринкового потенціалу (рис. 1). 

Практика стратегічної маркетингової діяльності вітчизняних підприємств 

показала, що найбільш привабливими є ті ринкові сегменти, яким притаманний 

високий ринковий потенціал і в процесі обслуговування яких підприємство має 

дійсні й потенційні переваги. Підприємствам краще вибирати менш привабливі 

ринки, де вони володіють значними перевагами над конкурентами, ніж прагнути 

завоювати сегменти з високим ринковим потенціалом, на яких їх власні 

можливості оцінюються як середні й існує ймовірність витіснення конкурентами. 

 

 
 

Рисунок 1 – Напрями збільшення ринкового потенціалу [4] 

 

Боротьба на ринку більше не відбувається за частку ринку, вона йде за 

інтелектуальне лідерство, і виграє та компанія, яка може передбачити майбутнє. 

Нова парадигма до формулювання стратегії полягає в тому, щоб визначити 

цільові ринки, в яких зацікавлена компанія, ідентифікувати конкурентні переваги, 

за допомогою яких будуть завойовані ринки, та визначитися з ключовими 

компетенціями, необхідними для підтримки конкурентної переваги. Цю різницю 

наведено на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Відмітність традиційного підходу від підходу на основі 

ключових компетенцій [5] 
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Як висновок слід наголосити на тому, що ера конкуренції завершується, і на 

зміну їй приходить ера коопетиції. Об’єднуючись із постачальниками, із 

споживачами чи з власними дистриб’юторами, компанія збільшує свої шанси на 

лідерство в галузі. Але з часом поняття галузі змінюється, галузеві межі 

розмиваються, а резерви для зростання компанії – вичерпуються. Наступний 

виток розвитку стратегічних парадигм – це об’єднання із конкурентами. 
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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ 

На сьогодні малий бізнес один з найважливіших елементів ринкової 

економіки, без якого держава не зможе гармонійно розвиватися. Розвиток малого 

підприємництва в Україні надає передумови для прискореного економічного 

зростання, оскільки сприяє насиченню та диверсифікації місцевих ринків, при 

цьому дає змогу компенсувати витрати ринкової економіки (кон'юнктурні 

коливання, безробіття та кризові явища). 

Малий бізнес містить великий потенціал для оптимізації шляхів розвитку 

економіки і суспільства в цілому. Характерною особливістю малого підприємства 

є значно висока інтенсивність використання всіх видів ресурсів і постійне 

прагнення до оптимізації їх кількості, забезпечення їх найбільш раціональних для 

даних умов пропорцій. Дана обставина є одним з найважливіших факторів 

досягнення раціональних показників економіки в цілому. Тому важливо 

розглянути можливі шляхи підвищення рівня малого підприємництва. Але на 

сьогодні в Україні за даними Держстату з 2010 року спостерігається тенденція до 

зниження кількості малих підприємств на 66087 одиниць[1]. Це спостерігається в 

таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 - Кількість підприємств за видами економічної діяльності з 

розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2010-2016 роки. 
 

Роки Усього Підприємства 

Великі Середні Малі З них 

Мікро-підприємства 

2010 378810 586 20983 357241 300445 

2011 375695 659 20753 354283 295815 

2012 364935 698 20189 344048 286461 

2013 393327 659 18859 373809 318477 

2014 341001 497 15906 324598 278922 

2015 343440 423 15203 327814 284241 

2016 306369 383 14832 291154 247695 

 

Мале підприємництво в Україні поставлено в скрутні умови існування, 

пов'язані з різними проблемами, які змушують малі фірми йти в тінь, діяти за 

рамками законодавства, або ведуть до руйнування і банкрутства.  

До головних проблем українського малого бізнесу можна віднести: 

1. труднощі нормативно-правового характеру, тобто непродуманість 

державної політики щодо малих підприємств, слабка система державної 

підтримки малих фірм, неефективність податкового законодавства і т.д.; 

2. проблема кредитно-фінансового забезпечення; 

3. адміністративні бар'єри в малому бізнесі. Через складне законодавство 

непрямого впливу, наявність численних підзаконних актів, протиріччя між 

законодавством на федеральному, регіональному і місцевому рівнях, високий 

ступінь інспектування та контролю без попереднього повідомлення суб'єктів 

малого підприємництва, значний обсяг різної звітності і занадто велика кількість 

контролюючих органів на різних рівнях господарювання. Погіршує становище 

надлишковий контроль з боку численних державних органів[2]. 

Для вирішення цих проблем можна провести ряд заходів: 

1. знизити податки, при цьому посилити контроль за офіційним 

працевлаштуванням; 

2. Також заснувати фонди для підтримки малого бізнесу; 

3. Знизити відсоток на кредит для підприємців в залежності від 

специфіки виробництва; 

4. Для подолання адміністративних бар'єрів запровадити асоціації, 

центри підтримки підприємництва та громадські об'єднання, які повинні 

виконувати функцію заповнення пустот, що існують в даний момент між усіма 

рівнями державної влади та представниками малого бізнесу; 

5. Розробити ефективні програми розвитку малих підприємств на всіх 

рівнях економічної структури держави; 

6. Передавати у власність малим підприємствам на пільгових умовах 

незавершених і порожніх об'єктів, а також нерентабельних підприємств. 

Це дасть змогу : 

1. підвищити бюджет країни та економіку в цілому; 
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2. підвищити заохочення фізичних осіб відкривати свою справу, при 

цьому скоротити рівень безробіття; 

3. оптимізувати систему нормативних документів та управління на 

різних етапах самоврядування; 

4. сформувати інфраструктуру підтримки - одночасно на всіх рівнях 

державної влади. 

Таким чином, найголовнішою проблемою українських малих підприємств є 

непродуманість саме державної політики, неувага влади до негативної ситуації, 

що складається навколо суб'єктів малого бізнесу. Отже, саме державної влади 

необхідно активно діяти в напрямку ліквідації тих бар'єрів, які нею раніше були 

створені. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ШОКОЛАДУ В 

УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ КОРПОРАЦІЇ «ROSHEN» 

Шоколад - це продукт переробки какао-бобів з цукром і на сьогоднішній 

день є найпопулярнішим компонентом кондитерських виробів висвіті. В Україні 

об'єм споживання шоколаду складає 7,5% ринку кондитерської продукції або 1,2 - 

1,3 кг. шоколаду в рік на душу населення, що в 4-6 разів нижче, ніж в країнах 

Європи. Історій і легенд, пов'язаних з появою шоколаду, безліч. Зараз вже ніхто 

не береться назвати точне місце і час його появи.  

Основною сировиною для виробництва шоколаду і какао-порошку є какао-

боби - спеціально оброблене і висушене насіння плодів тропічного дерева какао. 

Зовні какао-боби покриті твердою оболонкою - какавеллой, всередині 

знаходиться ядро, що складається з двох сім'ядолей, є найбільш цінною по 

хімічному складу частиною какао-бобів.  

Шоколад в Україні - настільки популярний, що навіть може відноситись до 

розряду товарів першої необхідності. Загалом, за рівнем споживання на душу 

населення серед країн СНД Україна є одноособовим лідером, а Корпорація 

«ROSHEN» - лідер національного ринку кондитерських виробів. 

До 2000 року до складу Корпорації «ROSHEN» (на той час- 

"Укрпромінвесткондитер") входили чотири фабрики - Київська ім. Карла Маркса, 

Маріупольська, Вінницька та Кременчуцька. 

На всіх підприємствах корпорації було встановлено однаковий стандарт 

якості, уніфіковані вимоги до готового продукту, але при цьому в розумінні 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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споживача продукція чотирьох фабрик не асоціювалася з одним виробником. 

Таким чином, перед компанією постала задача ідентифікації продукції з єдиним 

брендом і створення національного українського бренду. Рішення про створення 

нового бренду було прийнято в тому ж 2000 році. 

Корпорація ROSHEN, сертифікована відповідно до міжнародних стандартів 

якості ISO 9001:2005 та ISO 22000:2008, спеціалізується на виробництві 

шоколадної продукції (шоколадних цукерок, плиточного шоколаду) та бісквітної 

продукції. На сьогодні асортимент підприємства нараховує більше 340 

найменувань кондитерських виробів, серед яких шоколад, цукерки, торти, печиво, 

мармелад. 

Корпорація ROSHEN встановила на фабриці сучасне європейське 

обладнання: комплекс швейцарського обладнання Buhler для виробництва 

шоколадних мас; відливні та пакувальні лінії німецького виробництва (плиточний 

шоколад ROSHEN в асортименті, преміальний шоколад Elegance); Італійська лінія 

з виробництва шоколадних плиток із начинкою (шоколадні батончики); повністю 

автоматизований комплекс німецького обладнання з виробництва цукерок із 

рідкими начинками, з вишнею та без вишні («Вишня в шоколаді», «Monterini»). 

Італійські лінії з виробництва шоколадних цукерок із різними видами начинок: 

кремовою, праліновою, з цілим/подрібненим горіхом чи без нього, хрусткими 

шариками та ін. («Маргарита»,«Королівський десерт», «Асорті»,«Золоте асорті», 

«Вар'єте»,«Тет-а-тет», а також цукерки преміального сегменту «Монблан» і 

«Казковий горішок»),Німецько-італійські лінії з виробництва шоколадних 

цукерок із різними видами начинок методом "One-Shot" та "Triple-shot" : 

«Ангаже», «Рококо», «Ренуар», «Трюфель Рошен», Італійська лінія із 

виробництва крекерів («Хрустик», крекерне печиво). Італійська лінія з 

виробництва двошарового печива Із кремовою начинкою («Ідилія», «Маренго», 

«Смуглянка», «Мульти-Кейк»). Окремої уваги заслуговує модернізоване 

виробництво цукерок «Вечірній Київ», а також легендарних «Київських тортів», 

що давно вже є візитівкою м. Києва і корпорації ROSHEN. 

Вітчизняна шоколадна промисловість спромоглася подолати кризу у сфері 

виробництва та забезпечити зростання галузі протягом останніх п'яти років. За 

умови, коли системи виробництва і збуту на промислових підприємствах галузі є 

сформованими, особливого значення набуває використання інструментів 

маркетингового стратегічного управління. Недосконалість методичного 

інструментарію розробки маркетингових стратегій та забезпечення процесу їх 

реалізації визначили необхідність проведення дослідження. Особливо важливе 

значення має обґрунтування напрямів і методики оцінки ефективності реалізації 

маркетингової стратегії підприємства-виробника та розробка практичних 

рекомендацій з удосконалення процесу управління маркетингом в кондитерській 

промисловості України. Формування маркетингових стратегій - один з 

найсуттєвіших та найскладніших етапів процесу маркетингу. Маркетингова 

стратегія - основа дій фірми в конкретних ринкових умовах, що визначає способи 

застосування маркетингу для розширення цільових ринків та досягнення 

ефективних результатів. Основне призначення маркетингової стратегії полягає в 
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тому, щоб взаємоузгодити маркетингові цілі фірми з її можливостями, вимогами 

споживачів, використати слабкі позиції конкурентів та свої конкурентні переваги.  

ТМ «ROSHEN» прагне завойовувати ринок не кількістю, а якістю - вищим 

світовим критеріям оцінки. Забезпечення рівня цін, доступних абсолютній 

більшості споживачів, робить продукцію Корпорації «ROSHEN» особливо 

привабливою й повністю конкурентоздатною. Корпорація «ROSHEN» є членом 

цивільної організації «Союз споживачів» України, а одним з напрямків політики 

компанії є активна участь у благодійних заходах.  

Корпорація зацікавлена в лояльності покупців, тому що якщо фірма не зуміє 

задовольнити потребу одного покупця, слухи про некомпетентність можуть 

підірвати роботу частини мережі магазинів, що можливо приведе до втрати 

частини споживачів. 

Було проведено маркетингове дослідження серед компаній конкурентів: 

«Мілка», «Світоч» та «Міленіум». Дослідження проводилося за такими 

критеріями як, ціновою політикою,частотою вживання, смаковими вподобаннями, 

терміном зберігання та дизайном. В ньому прийняло участь 100 студентів ТЕК 

КНТЕУ. За всіма критеріями було визначено: 

1-е місце – ТМ «ROSHEN; 

2-е місце – ТМ «Світоч»; 

3-є місце – ТМ «Мілка». 

Отже, ТМ «ROSHEN» не поступається дорожчій торговій марці ні в якості, 

ні в попиті. Не важливий дизайн та реклама, а важливі натуральність та якість 

продукту. 
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ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ 

НА ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОННИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Світовий досвід і практика свідчать про те, що управління маркетингом 

суб’єктів господарювання є важливим інструментом загальної системи 

управління, яка сприяє досягненню ними стратегічних цілей, підвищенню рівня їх 
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конкурентоспроможності й вносить позитивні зрушення в економічну ситуацію 

країни в цілому. 

Управління маркетингом забезпечує оптимальне використання внутрішніх 

потужностей підприємств, посилює взаємовигідні умови збуту продукції, 

орієнтуючись на максимальне задоволення потреб цільових груп споживачів [3]. 

Але управління маркетингом вітчизняних суб’єктів підприємництва в наш 

час орієнтоване виключно на ринок збуту та оцінку окремих факторів 

маркетингового середовища. 

Сучасні маркетологи наголошують на особливій значущості та винятковій 

ролі маркетингу в управлінні організацією [1].  

В Україні маркетинг існує трохи більше 20 років і в процесі його 

становлення маркетологи зіштовхнулись з багатьма проблемами, за яких 

маркетингові служби на підприємствах країни працюють з низькою 

ефективністю. Серед них: низький рівень маркетингової орієнтації керівників 

підприємства; незначна кількість персоналу маркетингового підрозділу; гостра 

нестача професійних маркетологів; маркетинговий підрозділ функціонує 

відокремлено від інших служб підприємств; переважно використовуються 

розрізнені елементи маркетингу замість їх системи; відсутність методичного 

забезпечення оцінки результатів маркетингової діяльності підприємства.  

У розвинених країнах світу роль маркетингу сьогодні виходить за межі 

продажу певного товару й стає інструментом зміни параметрів навколишнього 

середовища. Увесь світ поступово переходить до нової парадигми соціально- 

економічного розвитку, збагачення соціального змісту ринкових відносин, 

сучасних вимог до більш високого рівня адаптованості виробництва відповідно до 

соціальних змін [4].  

Водночас, вітчизняні суб’єкти господарювання хаотично використовують 

окремі елементи маркетингу, асоціюють маркетинг лише з рекламою, 

необґрунтовано застосовують іноземні методики, не творчо підходять до 

маркетингу, орієнтуються на короткострокову перспективу, не мають ефективних 

програм лояльності клієнтів, надають низький рівень сервісного обслуговування, 

«переслідують» клієнтів замість вивчення їх потреб. 

Євроінтеграція України зумовлює необхідність нового підходу до 

управління маркетингом бізнес-суб’єктів, який би забезпечив більш досконалі 

засоби комерційної діяльності та здійснення їх на високому рівні. Новий підхід до 

управління маркетингом має сприяти задоволенню потреб ринку, прискоренню 

товароруху й підвищенню прибутковості [5].  

Торговельний ринок України є ринком споживача в умовах насиченої 

пропозиції, широкого асортименту товарів і послуг. Однак вітчизняні споживачі 

ще не усвідомили свого лідерства в товарних відносинах у порівнянні з 

продавцем. Разом з тим у США, Японії та країнах Західної Європи ринок уже став 

місцем зустрічі підприємців та розумних споживачів зі своїми емоціями та 

душею.  

Підприємства розвинених країн світу пройшли змістовний шлях розвитку 

теорії та практики застосування маркетингу. Вони інвестують значні фінансові 

ресурси у розвиток системи маркетингу, зокрема, створення маркетингових 
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служб, ефективне управління ними, розробку та впровадження елементів системи 

промислового маркетингу.  

Особливе значення закордонні підприємства надають моніторингу і 

постійному дослідженню ринку, попиту споживачів, оцінюванню потенційних 

конкурентів і ймовірних партнерів, стратегічному плануванню діяльності, 

прогнозуванню товарообороту та прибутку тощо [2].  

Управління маркетингом закордонних суб’єктів господарювання 

побудоване на соціально-етичних принципах, з чіткими критеріями і 

прорахованими наслідками, спрямоване на збільшення доступності товарів, 

наявності можливості вибору, кращої інформованості й обізнаності споживачів, 

підвищення якості їх життя. Крім того, в сучасному світі загострюється увага до 

соціальних, екологічних і політичних проблем, для вирішення яких потрібні 

спільні зусилля всіх членів суспільства [4]. 

В американській системі управління маркетингом суб’єктів господарювання 

особливу роль нині відіграє консалтинг. Він знаходить свій вираз у наданні 

керівникам і персоналу бізнес-суб’єктів допомоги із найрізноманітніших проблем 

управління, здійснення маркетингових заходів, перебудови загального 

менеджменту. 

Аналізуючи американський досвід у сфері управління якістю, можна 

визначити такі його особливості [1]:  

1) пов’язування проблем якості з конкурентоспроможністю товарів, 

підприємств і країни в цілому; 

2) удосконалення системи управління всіма відділами та підрозділами 

підприємства; 

3) жорсткий контроль якості продукції з боку адміністрації підприємства, 

вибірковий контроль з боку місцевих і федеральних органів управління; 

4) застосування економіко-математичних методів до управління якістю. 

Прийняті в США заходи для постійного підвищення якості продукції 

позначилися на усуненні розриву в рівні якості між Японією та США, що 

посилило конкурентну боротьбу на світовому ринку.  

Японські суб’єкти господарювання ефективністю підприємницької 

діяльності багато в чому завдячують високому рівню розвитку управління та 

маркетингу в країні [2].  

Японська система управління маркетингом характеризується постановкою 

довгострокових цілей з акцентом не на негайному одержанні прибутку, а на 

довгостроковій перспективі; створенням групових органів підготовки 

управлінських рішень з маркетингу; детальним розробленням процедури 

спільного прийняття рішень; постійною орієнтацією на модернізації виробництва 

та якості тощо.  

Висока інформаційна забезпеченість дозволяє японським підприємствам 

швидко реагувати на зміну ринкової кон’юнктури, ефективно регулювати 

інвестиційний процес, банківське і транспортне забезпечення, активно займатись 

інноваційною діяльністю тощо.  

Значний вплив на управління маркетингом японських суб’єктів 

господарювання здійснює всесвітньо відома сьогодні японська система 
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управління якістю продукції. Вона включає такі основні види діяльності, як: 

1) оцінювання рівня якості наявних на ринку аналогічних товарів; 

2) аналіз вимог покупців і довгострокове прогнозування; 

3) планування рівня якості та розроблення стандартних вимог до якості; 

4) післяопераційний контроль у процесі виробництва, приймальний 

контроль і контроль в умовах експлуатації; 

5) аналіз відгуків та рекламації покупців; 

6) широка участь майже усіх працюючих в «осередках якості». 

Досвід Японії переконливо доводить, що підвищення якості – це праця, яка 

ніколи не закінчується. Вважається, що сучасна фаза управління якістю почалася 

з 1950-х років.  

Особливостями японського підходу до управління якістю товарів та послуг 

є: 

1) орієнтація на постійне вдосконалення процесів і результатів праці в усіх 

підрозділах суб’єктів господарювання; 

2) спрямування всіх зусиль на контроль якості процесів, а не якості 

продукції; 

3) орієнтація на запобігання можливості допущення дефектів; 

4) ретельне дослідження й аналіз проблем, що виникають за принципом 

вихідного потоку, тобто від наступної операції до попередньої; 

5) культивування принципу «Твій споживач – виконавець наступної 

виробничої операції»; 

6) активне використання людського чинника, розвиток творчого потенціалу 

робітників і службовців, культивування моралі: «Нормальній людині соромно 

погано працювати». 

Протягом останніх трьох десятків років всюди в Європі також 

спостерігається значне посилення уваги до проблем якості товарів і послуг, а 

також удосконалення самого забезпечення якості. Це пов’язано зі зростанням ролі 

якості продукції у процесі управління маркетингом суб’єктів господарювання [5].  

Європейські суб’єкти господарювання проводять активну політику у сфері 

підвищення якості продукції, а їх бізнес-діяльність підлягає жорсткому контролю, 

що має вагомий вплив на управління маркетингом. Якість стала чинником 

забезпечення конкурентоспроможності європейських країн. Реалізація такої 

стратегії потребувала введення єдиних законодавчих вимог (директив), стандартів 

і процесів перевірки відповідності продукції підприємств вимогам ринку. 

Отже, якість товарів та послуг сьогодні має стати невід’ємною частиною 

маркетингової політики суб’єктів господарювання та процесу управління 

маркетингом на них. Розвинені країни світу щорічно витрачають мільярди доларів 

на маркетинг та управління ним незалежно від етапу, на якому знаходиться 

економіка країни: стабілізація, зростання чи криза [3]. 

Більшість закордонних суб’єктів господарювання розуміють, що економія 

на управлінні маркетингом обернеться значними збитками. Тому вони змушені 

звертатися до цього процесу в пошуку оптимальних рішень у ринковій ситуації. У 

свою чергу, фахівці в галузі маркетингу шукають методи та інструменти, 
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адекватні закономірностям і тенденціям купівельного попиту, з метою 

використання їх у стимулюванні збуту, продажу товарів та послуг. 
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ОСНОВНІ ФОРМИ І ВИДИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ 

За останніх 5 років електронна торгівля стала чинником глобального 

значення. Спостерігається стрімке її зростання в світі. В Україні в мережі Інтернет 

функціонує більше 500 електронних магазинів і торгових майданчиків. Найбільш 

популярні магазини, торгуючі книгами, компакт-дисками, програмними 

продуктами, комп'ютерною технікою. Створюються галузеві торгові майданчики 

(метал, цінні папери).  

Разом з традиційними секторами торгівлі "бізнес-бізнес" і "бізнес-

споживач" в даний час на ринку послуг електронної торгівлі можна виділити 

сегменти pc-commerce, m-commerce, t-commerce. На жаль, достатньо чіткої 

української термінології в області електронної торгівлі ще не склалося. Основні 

форми електронної торгівлі реалізуються з використанням персональних 

комп'ютерів і мережі Інтернет: Інтернет - магазини, електронні торгові 

майданчики, електронні аукціони і Інтернет -біржі.[1] 

У країнах Західної Європи і США набули поширення системи 

інтерактивного кабельного і супутникового телебачення (t-commerce), за 

допомогою яких користувачі не тільки можуть дивитися відеофільми, але і 

замовляти різні товари і послуги.  

Новим напрямом розвитку електронної торгівлі є використання засобів 

мобільного доступу до мережі Інтернет для здійснення покупок (m-commerce). В 

умовах України, що має значну територію і низьку щільність населення, а також 

недостатньо розвинену наземну телекомунікаційну інфраструктуру у віддалених 

регіонах, безпровідні технології підключення до мережі Інтернет можуть мати 

серйозну перспективу. 

Прийнято виділяти чотири напрями електронній комерції: 

- бізнес - бізнес (business-to-business, B2B); 

- бізнес - споживач (business-to-consumer, B2C); 
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- бізнес - адміністрація (business-to-administration, B2A); 

- споживач - адміністрація (consumer-to-administration, C2A). 

Напрям бізнес-бізнес включає всі рівні інформаційної взаємодії між 

компаніями. При цьому використовуються спеціальні технології і стандарти 

електронного обміну даними, такі як EDI (Electronic Data Interchange). 

Вигоду від подібної співпраці важко переоцінити. Наприклад, дилер дістає 

можливість самостійно розміщувати замовлення і стежити за ходом їх виконання, 

працюючи з базами даних постачальника і таким чином отримуючи необхідну 

інформацію про запаси продукції на складах. Так само і постачальник, маючи 

підключення до складських баз, може оперативно відстежувати запаси партнера, 

своєчасно їх поповнюючи. І подібні приклади можна знайти в будь-якій сфері 

взаємодії між компаніями. 

Напрям бізнес-споживач є найбільш перспективним з комерційної точки 

зору. Його основу складає електронна роздрібна торгівля. У Інтернет працює 

велике число електронних магазинів, що пропонують широкий спектр товарів і 

послуг.[1] 

Бізнес - адміністрація. Взаємодія бізнесу і адміністрації включає ділові 

зв'язки комерційних структур з урядовими організаціями, починаючи від місцевих 

властей і закінчуючи міжнародними організаціям. 

Наприклад, останнім часом в наявності прагнення урядів розвинених країн і 

керівництва міжнародних організацій активно використовувати Інтернет для 

проведення закупівель товарів і послуг шляхом публікації оголошень і результатів 

укладених операцій. Нерідко комерційні структури мають і можливість 

направляти свої пропозиції в електронному вигляді. 

Споживач-адміністрація. Цей напрям найменш розвинений, проте має 

вельми високий потенціал, який може бути використаний для організації 

взаємодії уряду і споживача, особливо в соціальній і податковій сфері. 

Залежно від ринкової стратегії компанії можливі наступні форми 

присутності в Інтернет: 

- електронна візитна картка; 

- електронний каталог; 

- електронний магазин. 

- торгові Інтернет - системи 

Електронна візитна картка є декількома сторінками з інформацією про 

компанію і її діяльність. Основна функція подібного сайту - надати можливість 

потенційному клієнтові познайомитися з послугами компанії, аналогічно 

звичайному бізнес довіднику або рекламному оголошенню.[2] 

Більш інноваційною формою інформування клієнта є електронний каталог з 

докладної інформації про товари і послуги, а часто - і з поточними цінами. 

Нарешті торгова Інтернет - система об'єднує в одне ціле Інтернет - магазин і 

традиційний магазин, із загальною системою логістики, управління товарними 

запасами і тому подібне. 

Отже, перспективи онлайн – порталу все ще не вичерпані. Місцевому ринку 

віртуальних продажів ще доведеться наздогнати європейські країни за рівнем 

наповнення та проникненням. Крім того, в України є шанси все активніше 
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залучати іноземних інвесторів, чому сприяє ряд особливостей: багато численне 

населення, відносно велика щільність його розселення і розвинуті сервіси 

доставки. 
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ОЦІНКА КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

Рівень соціально-економічного та фінансового благополуччя в державі 

найперше відчуває населення через свою купівельну спроможність, тобто 

здатність придбати необхідні товари. Показники діяльності роздрібної торгівлі 

(обсяг роздрібного товарообороту, попит і пропозиція, кількість об’єктів торгівлі 

та торговельні площі тощо) залежать від купівельної спроможності населення. 

Купівельну спроможність населення визначають як наявну суму грошей, в 

т. ч. заощадження, за яку населення може придбати товари й отримати послуги. 

Вона визначає платоспроможність населення, котра залежить від заробітної 

плати, інших доходів, роздрібних цін, розміру податків, тощо й значною мірою 

пов’язана з ціноутворенням на переважну більшість товарів та послуг [1]. 

Показники купівельної спроможності визначаються на основі балансу 

грошових доходів і витрат населення. На їх підставі формується попит на товари, 

що має вплив не лише на сферу роздрібної торгівлі, а й на галузь виробництва. 

Проаналізуємо фізичний обсяг товарообороту роздрібної торгівлі, який дає 

можливість визначити динаміку купівельної спроможності населення України. 

Результати динаміки індексу фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі в 

Україні згідно з офіційними статистичними даними наведені в табл. 1 [4]. 

Таблиця 1 

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у 2014-2018 роках 
Рік Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі 

(у порівнянних цінах), % 

2014 91,4 

2015 79,3 

2016 104,0 

2017 108,8 

2018  

(січень-листопад) 
106,2 

 

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/%20123456789/39734/1/%20Illiashenko_%20Ivanova.%20pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/%20123456789/39734/1/%20Illiashenko_%20Ivanova.%20pdf
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Аналіз даних табл. 1 дозволяє відстежити тенденцію фізичного обороту 

роздрібної торгівлі порівняно з аналогічним періодом минулого року до 

попереднього. Починаючи з 2016 року обсяг обороту роздрібної торгівлі 

поступово зростає, а у січні-листопаді 2018 р. збільшився на 6,2 % порівняно з 

аналогічним періодом 2017 р., що свідчить про зростання купівельної 

спроможності населення України. В розрізі областей України найбільше 

зростання зафіксовано в Луганській області – 27,8 %, в Донецькій області – 14,7 

%, в Полтавській області – 12,4 %, а найменше зростання – в Хмельницькій 

області – 1,1 % та Кіровоградській області – 1,8 % [4]. 

У ринковій економіці ціни на товари та послуги постійно змінюються, що 

підтверджується офіційними статистичними даними [4], так у 2014 р. ціни зросли 

на 12,1 % порівняно з попереднім періодом, у 2015 р. – на 48,7 %, у 2016 р. – на 

13,9 %, у 2017 р. – на 14,4 %, у 2018 р. (листопад) – на 10,0 %. Рівень цін на 

товари та послуги впливає на показники купівельної спроможності, скільки 

змінюється й кількість товарів і послуг, які може оплатити робітник своєю 

заробітною платою. Тому важливо проаналізувати і показник заробітної плати. 

Виділяють номінальну і реальну заробітну плату. 

Номінальна заробітна плата являє собою суму грошей, яку отримує 

працівник за виконану роботу. 

Реальна заробітна плата – це кількість товарів і послуг, яку можна придбати 

на номінальну заробітну плату; по суті то є купівельна спроможність номінальної 

заробітної плати. Реальна зарплата залежить від номінальної зарплати і цін на 

товари та послуги (тобто, від індексу споживчих цін, або індексу інфляції). 

Результати динаміки номінальної та реальної заробітних плат згідно з 

офіційними статистичними даними наведені в табл. 2 [4, 5]. 

Таблиця 2 

Динаміка середньомісячної та номінальної заробітної плати  

в Україні у 2014-2018 роках 
Рік Середня заробітна плата в 

місяць за рік, грн.  

Індекс реальної заробітної плати 

(відносно попереднього періоду), % 

2014 3475 86,5 

2015 4207 90,1 

2016 5187 106,5 

2017 7105 118,9 

2018  

(жовтень) 
9218 100,2 

 

Аналіз даних табл. 2 та рис. 1 дозволяє встановити сталу тенденцію 

зростання рівня реальної заробітної плати у досліджуваному періоді, тобто 

купівельну спроможність номінальної заробітної плати. 

Проте за прогнозними даними індекс реальної заробітної плати за 2018 р. 

становитиме 97,8 %, тобто знизиться на 2,2 % в порівнянні з попереднім 

періодом. Така тенденція пов’язана із значним зростанням нарахувань за 

житлово-комунальні послуги, збільшенням з 1 листопада вартості газу для потреб 

населення на 23,5%, рівнем інфляції [5].  

Ураховуючи зазначене, слід визнати, що кожен проміжок часу для 
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українського споживача характеризувався певною кількістю грошей, яку робітник 

міг отримати, працюючи де-небудь. Попри постійну зміну кількості грошей, 

змінювалися також і ціни на товари та послуги, які робітник хотів би придбати 

для забезпечення своїх потреб. Ці зміни безпосередньо впливають на купівельну 

спроможність кожного українця. 

Крок до відновлення купівельної спроможності населення – це крок до 

кращого європейського майбутнього. Зменшення тарифного тиску на громадян, 

поступове підвищення номінальної заробітної плати, зменшення нарахувань за 

житлово-комунальні послуги, стабілізація гривні і зниження інфляційних 

очікувань мають стати основною складовою відновлення економічної активності 

населення України. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО 

СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Для утримання стабільної тенденції розвитку фінансово-господарської 

діяльності підприємства в умовах постійного загострення конкурентної боротьби 

необхідно достовірно оцінювати фінансовий стан підприємства.  

Фінансовий стан підприємства характеризує забезпеченість власними 

оборотними коштами, оптимальне співвідношення запасів товарно-матеріальних 

цінностей з потребами виробництва, а також своєчасне проведення розрахункових 

операцій і платоспроможність. 

Оцінка фінансового стану повинна бути аргументованою і об’єктивною, 

оскільки помилки у розрахунках та висновках призводять до збитків або 

недоотримання бажаного рівня прибутку. Враховуючи різноманіття фінансових 

процесів, множину показників, що характеризують фінансовий стан 
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підприємства, різницю в рівні їх граничних оцінок, необхідним є застосування 

відповідних економіко-математичних методів та моделей. Вони дозволяють 

розв’язати задачу оцінки фінансового стану підприємства з мінімальними 

часовими та грошовими витратами та знижують ймовірність помилкових оцінок. 

Розглянемо детально сутність поняття «фінансовий стан підприємства». Це 

одна з найважливіших характеристик результатів діяльності кожного 

підприємства, що визначається взаємодією всіх складників фінансових відносин 

підприємства, сукупністю всіх виробничо-господарських факторів. 

А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк та Т.С. Смовженко стверджують, що 

фінансовий стан – це стан економічного суб’єкта, що характеризується наявністю 

в ньому фінансових ресурсів, забезпеченістю коштами, необхідними для 

господарської діяльності, підтримання нормального режиму праці та життя, 

здійснення грошових розрахунків з іншими економічними суб’єктами [2, с. 311].  

На противагу вищенаведеним твердженням інші автори зазначають, що 

фінансовий стан являє собою сукупність показників, що відображають наявність, 

розміщення та використання фінансових ресурсів. 

Г.В. Савицька серед основних показників аналізу фінансового стану 

підприємства розглядає також ступінь фінансової незалежності підприємства 

(фінансової автономії) [3, с. 382], а А.В. Череп та Л.А. Кириченко – показники 

ринкової вартості [4, с. 234]. 

Отже, проаналізувавши різні підходи науковців до трактування сутності 

поняття «фінансовий стан підприємства», зауважимо, що вони зводяться до 

важливості проведення його діагностики для ефективності та прибутковості.  

Фінансовий стан підприємства визначається такими елементами: 

– прибутковість роботи підприємства; 

– оптимальність розподілу прибутку, що залишився у розпорядженні 

підприємства після сплати податків і обов’язкових платежів; 

– наявність власних фінансових ресурсів не лише мінімально-необхідного 

рівня для організації виробничого процесу і процесу реалізації продукції; 

– раціональне розміщення основних і оборотних фондів; 

– платоспроможність та ліквідність. 

Якщо підприємство досягає в цих напрямках необхідних параметрів то 

фінансовий стан підприємства вважається стабільним.  

Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства 

можуть застосовуватися різні методи аналізу. 

Насамперед можна виділити неформалізовані та формалізовані методи 

фінансового аналізу. Неформалізовані методи фінансового аналізу базуються на 

логічних аналітичних процедурах, а не на визначенні жорстких аналітичних 

взаємозв’язках. Формалізовані методи фінансового аналізу передбачають 

визначення жорстко формалізованих аналітичних залежностей [65, 101].  

Послідовність аналізу фінансового стану підприємства включає в себе збір 

необхідних даних, їх обробку, розрахунок показників зміни статей фінансових 

звітів, розрахунок фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналіз значень 

фінансових коефіцієнтів із нормативними значеннями, аналіз зміни фінансових 

коефіцієнтів, формулювання висновків стосовно фінансового стану підприємства 
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Основними джерелами інформації для економічної діагностики фінансового 

стану підприємства є фінансові звіти підприємства. 

Практика обробки інформації фінансових звітів розрізняє наступні методи й 

види аналізу:  

– горизонтальний аналіз – порівняння кожної позиції звітності з попереднім 

періодом; 

– вертикальний аналіз – визначення структури підсумкових фінансових 

показників із виявленням впливу кожної позиції звітності на результат у цілому; 

– трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з низкою 

попередніх періодів і визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки 

показника, очищеної від випадкових впливів та індивідуальних особливостей 

окремих періодів; 

– аналіз відносних показників (коефіцієнтів) – визначення взаємозв’язаних 

показників. 

Зауважимо, що в природі не існує абсолютно точних результатів 

вимірювань. Тому будь-які фактичні дані завжди розглядаються як випадкові 

реалізації стохастичного, непередбачуваного процесу. 

У фінансовому аналізі використовуються моделі, які дають змогу визначити 

структуру основних та опосередкованих фінансових показників та взаємозв’язки 

між ними. Можна виділити три основних таких типи моделей: дескриптивні, 

предикативні і нормативні [1, с.132]. 

Дескриптивні моделі – моделі описового характеру. До них належать: 

система фінансових звітів; представлення фінансових звітів в різних аналітичних 

розрізах; горизонтальний і вертикальний аналіз звітності; система аналітичних 

показників; аналітичні записки до звітності.  

Предикативні моделі – це моделі прогнозного характеру. Вони 

застосовуються для передбачення прибутку підприємства і фінансового стану у 

майбутньому. Найбільш розповсюдженими з них є: розрахунок точки критичного 

обсягу продаж; побудова прогнозних фінансових звітів; моделі динамічного 

аналізу (жорстко детерміновані факторні моделі); регресійні моделі; моделі 

ситуаційного аналізу. 

Нормативні моделі – моделі порівняння фактичних результатів діяльності 

господарських суб’єктів з очікуваними. Їх сутність зводиться до визначення 

нормативів по кожній статті витрат у відповідних технологічних процесах та 

видах продукції, до встановлення передумов для відхилення фактичних 

результатів від нормативних. 

Побудова економіко-математичної моделі фінансового стану підприємства 

проводиться в кілька етапів, найважливішими з яких є наступні: 

– якісний аналіз (постановка мети аналізу, визначення сукупності, 

визначення результативних і факторних ознак, вибір періоду, за який проводиться 

аналіз, вибір методу аналізу);  

– попередній аналіз сукупності (перевірка однорідності сукупності, 

виключення аномальних спостережень, уточнення необхідного об’єму ознак); 

– побудова економіко-математичної моделі фінансового стану підприємства 

з урахуванням вимог до її адекватності та значущості; 
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– економічна інтерпретація й практичне використання побудованої моделі. 

Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства 

дозволяє вивчати та досліджувати конкретні кількісні та якісні закономірності 

розвитку, взаємозв’язки, ранжування та прогнозування фінансово-економічних 

об'єктів і процесів за допомогою побудови та інтерпретації комплексу 

математичних і статистичних методів і моделей. 

Отже, під час фінансового аналізу підприємства можуть використовуватися 

найрізноманітніші прийоми, моделі та методи аналізу. Їх кількість та діапазон 

використання залежать від поставленої мети та визначаються завданнями аналізу 

у кожній окремій ситуації.  
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

Науковий керівник Солоненко Л.М., спеціаліст першої категорії 

 

«TRADE WITH UKRAINE» НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Споживачі Західних країн Європи цінують інноваційну продукцію з 

України, та новинки, які успішно замінюють на полицях супермаркетів або ж 

дорогі європейські товари, або менш якісні. 

Міжнародний імідж України на 50% формує її експорт. Завдяки сильному 

брендові країни виробника – український експортний бренд «Trade with Ukraine» 

– досягається суттєве збільшення обсягів продажу української продукції на 

зовнішній ринок. Експортне зростання є стратегічно важливим для економіки 

нашої держави, адже на сьогоднішній день експортна торгівля забезпечує 47,9% 

ВВП. 

Екпортний бренд допомагає споживачам у світі ліпше довідуватися про 

українські товари. Бренд «Trade with Ukraine» об’єднує українську продукцію під 

єдину візуальну стилістику.  

Зоображення бренду представляє собою англійську букву «U» блакитного 

кольору з вписаним зверху кружечком «UA», та боковим слоганом «Trade with 

Ukraine». (Рисунок 1) 
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Рисунок 1. Експортний бренд 

Офісом з просування експорту було розроблено український бренд, а сам 

проект був реалізованим з підтримкою ЄБРР за ініціативою EU4Business ЄС, що 

виділив на його розробку 50 тисяч євро. 

Маркетинговою метою розробки проекту є залучення в Україну інвестицій, 

покращення туристичного потенціалу і формування лиця української продукції 

закордоном. 

Проект «Trade with Ukraine», як було зазначено, формує 51% бренду 

України, та впливає на такі його показники: 

1. Бізнес-клімат 

2. Розвиток торгівлі 

3. Розвиток туризму 

Український бренд «Trade with Ukraine» буде використововатись 

виробниками української продукції, трейдерами, бізнес-компаніями, іноземними 

компаніями-виробниками та бізнес-медіами виступатимуть цільовими групами 

експортного бренду. А товарами, які можуть використовувати бренд України 

«Trade with Ukraine» , можуть бути:  

 Цукерки та кондитерські вироби 

 Зернові злаки 

 Насіння олійних культур 

 Продукти переробки овочів/плодів 

 Плоди та горіхи 

 Шкури ВРХ 

 М’ясо та субпродукти 

 Вироби з зерна 

 Мед  
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Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Науковий керівник Калініченко Л.Л., д. е. н., професор , 

завідувач кафедри економіки ХНУБА  

 

ВИЗНАЧЕННЯ СПОЖИВЧИХ ПОТРЕБ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА 

Секрет успіху будь-якої фірми на конкурентному ринку - в умінні 

якнайкраще задовольнити потреби споживача. Під потребою споживача 

розуміється різниця між поточним та бажаним станом споживача. Чим більше ця 

різниця, тим вище мотивація споживача придбати товар для задоволення своєї 

потреби. Попит споживача відображає, з одного боку, потребу споживача в деяких 

товарах або послугах, бажання придбати ці товари або послуги в певній кількості, з 

іншого боку, можливість сплатити за покупку по цінах, що знаходяться в межах 

«доступного» діапазону [3]. 

Процес формування споживчого попиту на різні товари і послуги, 

враховуючи доходи і переваги прийнято називати поведінка споживачів.  

Кожному типу поведінки споживача відповідає певна структура потреб та 

ієрархія переваг. Вивчення і структурування закономірностей поведінки споживача 

дає можливість виробнику і продавцю відповісти на питання, чого сьогодні очікує 

споживач. Поведінка споживача формується під впливом факторів зовнішнього і 

внутрішнього впливу ( рис. 1). 

 
Рис. 1 – Фактори впливу на поведінку споживача 

Велике значення мають знання про особливості поведінки споживачів і 

чинники, які визначають їх поведінку. При цьому слід враховувати, що метою 

поведінки споживачів є прагнення оптимізувати задоволення своїх потреб з 

урахуванням диференціації й індивідуалізації їх. Для правильного розуміння і 

розставляння пріоритетів і акцентів з обслуговування тих чи інших типів 

- Вплив культурних факторів 

- Вплив належності до соціального 

класу ( відповідно до рівня доходів: 

вищий, середній та нижчий клас). 

- Вплив соціальних факторів 

(соціальні групи, соціальний стан і 

статус) 

- Вплив родини (розподіл ролей у родині 

і вплив думки її членів 

-Ситуативні чинники (реклама, 

інформація, середовище)  

 

. 

Фактори 

зовнішнього впливу 

- Особистісні фактори  
(вік, етап життєвого циклу родини, вид 

занять, економічне становище, спосіб 

життя, особливості характеру). 

- Психологічні фактори (мотивація, 

емоції та почуття, переконання) 

- Ресурси та знання споживачів  

(економічні ресурси, ресурси часу,  

пізнавальні ресурси. 

 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА 

Фактории 

внутрішнього впливу 
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споживачів маркетолог повинен чітко уявляти типи своїх основних споживачів, їх 

розміри, можливості, а також тенденції уподобань і потреб і пам’ятати, що у 

промисловому маркетингу існує правило Порето, яке свідчить, що 20% споживачів 

забезпечують 80% прибутку (правило "80/20"). 

В стратегії просування товару на ринку дуже важливо виявити найбільш 

істотні, великі цільові групи споживачів, які відрізняються між собою, але мають 

спільні внутрішньогрупові інтереси. 

Критерії класифікації споживачів представлені на рис. 2. [1] 

 
 Рис. 2 – Критерії класифікації споживачів 

Для того щоб уміти швидко визначити найбільш насущні потреби 

потенційних покупців і умови їхньої активності, необхідні відповідні 

дослідження, вимірювання потреб. Вимірювання потреб - це присвоєння числових 

значень різним їх видам. Вивчаючи потреби, вимірюють: 

- величини окремих потреб (у натуральному і вартісному вираженні); 

- склад наборів, блоків окремих потреб, споживчих комплексів; 

- системи переваг, тобто визначення того, як той або інший суб'єкт 

споживання оцінює міру настійності тих чи інших потреб; 

- рівень задоволення окремих потреб, особливо коли немає даних про їхні 

нормативні значення; 

- міру задоволення потреб. 

 Найбільшого поширення у вивченні потреб набули нормативні й експертні 

методи, найпопулярніші з яких відображені на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Методи визначення потреб 
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 Можливий ступінь задоволення у суспільстві потреб за того чи іншого рівня 

розвитку виробництва визначають як співвідношення між дійсними і 

абсолютними потребами. Абсолютні економічні потреби визначаються 

максимально можливим обсягом виробництва матеріальних благ і послуг, які 

могли б бути спожиті суспільством за найсприятливіших умов. Дійсні економічні 

потреби задовольняються за оптимальних розмірів виробництва і є оптимальними 

щодо сутності певної економічної системи.  Платоспроможні (фактичні) 

економічні потреби — це потреби у формі задоволеного платоспроможного 

попиту, які визначаються співвідношенням цін на предмети споживання і 

грошових доходів населення. 

 Задоволення абсолютних потреб (ЗАП) можна виразити формулою [2]: 

ЗАП = ДП (дійсні потреби) / АП (абсолютні потреби)  (1) 

 Зростання дійсних потреб перебуває під впливом зростання абсолютних 

потреб. 

 Важливе значення для розкриття кількісної визначеності задоволення 

потреб має співвідношення між рівнем платоспроможних потреб (ПСГТ) та 

рівнем дійсних потреб (ДП). Його можна виразити формулою [2]: 

ДП= ПСП / ДП         (2) 

 Отже, реалізація потреб суспільства відбувається таким чином, що 

платоспроможний попит наближається до дійсних потреб, а останні - до 

абсолютних. Все це передбачає постійний розвиток виробництва та піднесення 

його ефективності. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

Організаційна структура допомагає формі поділу праці, що закріплюють 

певні функції управління за відповідними структурними апаратів управління. 

Сьогоднішня задача менеджерів полягає в тому, щоб вони правильно обрали ту 

організаційну структуру, яка буде найкраще відповідати цілям і задачам 

підприємства, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, що будуть на них 

впливати. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
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Найкраща структура вважається та яка найкращим чином буде приносити 

підприємству найкращі результати, ефективно діяти із зовнішнім середовищем, 

правильно розподіляти і спрямовувати зусилля своїх спів робітників і таким 

чином задовольняти потреби клієнтів і досягати високих рівнів (цілей) із 

швидкою та високою ефективністю. 

Організаційна структура може не тільки допомагати працівникам в 

досягнені високих рівнів, цілей, але ще може допомогти сучасному підприємству 

вести конкуренцію з іншими підприємствами, Правильна та якісно винайдена 

структура може допомогти в різкому зростанні підприємства його товарів, 

відношення споживачів до товару цього підприємства, у винайдені захоплюючої, 

ефективної та яркої реклами, відношення підприємства до робітників. 

Якісна структура може дати шанс, або крок на новий рівень у винайдені 

нових стратегій. Поняття організаційної структури містить у собі не тільки 

виконуються всередині неї завдання, але і координовану співробітниками 

діяльність за межами організації. Багато традиційно виконувалися самою 

організацією види робіт в даний час передаються спеціалізованим фірмам, що 

передбачає тісну взаємодію незалежних компаній і трансформацію традиційних 

кордонів між організаціями. 

Вважається, що організація існує у зовнішньому середовищі, яка формує її 

стратегію, технологію, масштаб і рівень нововведень. Ці ситуаційні чинники, в 

свою чергу, визначають необхідну структуру, тобто структуру, яку повинна 

прийняти організація для забезпечення виробничої діяльності. Застосування 

запропонованих рекомендацій підвищить ефективність праці персоналу, що і 

організаційну культуру прийнятих рішень управлінської діяльності. 

Ознаки оптимальної структури: невелика кількість рівнів керівництва; 

невеликі підрозділи або автономні групи з висококваліфікованим персоналом; 

цілеспрямована робота на споживачів; передбачення змін або швидка реакція на 

них; висока продуктивність і низькі витрати - висока ефективність. 

Оскільки призначення організаційної структури полягає в тому, щоб 

забезпечити досягнення поставлених перед організацією цілей, проектування 

структури має базуватися на стратегічних планах організації і змінних 

зовнішнього середовища, в якій вона здійснює свої операції. Структура 

організації повинна бути такою, щоб забезпечити реалізацію її стратегії. Оскільки 

з плином часу стратегія і зовнішнє середовище змінюються, то необхідні 

відповідні зміни і в організаційних структурах, застосування нових 

організаційних форм структур. Необхідно широко використовувати принципи і 

методи проектування організаційної структури управління на основі різних видів 

підходів. 

Відповідно до класичної теорії організації структура організації повинна 

розроблятися згори вниз. Послідовність розробки організаційної структури схожа 

з послідовністю елементів процесу планування. Спочатку необхідно здійснити 

поділ організації на широкі сфери, потім поставити конкретні завдання - подібно 

до того, як в плануванні спочатку формуються загальні завдання, - а потім 

складаються конкретні правила. 

Послідовність дій така: 
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1. Здійснюється поділ організації по горизонталі на широкі блоки, 

відповідні найважливішим напрямам діяльності з реалізації стратегії. 

Вирішуються, які види діяльності повинні виконуватися лінійними підрозділами, 

а які - штабними. 

2. Встановлюються співвідношення повноважень різних посад. При цьому 

керівництво встановлює ланцюг команд, якщо необхідно виробляє подальший 

поділ на дрібніші організаційні підрозділи, щоб ефективніше використовувати 

спеціалізацію й уникнути перевантаження керівництва. 

3. Визначаються посадові обов’язки як сукупність певних завдань і функцій 

і доручається виконання конкретних осіб. 

В цілому організаційна структура управління підприємством повинна 

відповідати наступним вимогам: володіти функціональної придатністю, 

гарантувати надійність і забезпечувати управління на всіх рівнях; бути 

оперативної, не відставати від ходу виробничого процесу; мати мінімальну 

кількість рівнів управління та раціональні зв’язки між органами управління; бути 

економічною, мінімізувати витрати на виконання управлінських функцій. 

Структура організації, її ієрархія приховують в собі глибокий сенс. Коріння 

цього питання йдуть далеко в фундаментальні розробки економічної теорії, 

маркетингу та теорії галузевих ринків, а ці основоположні дослідження визнані 

вченими всього світу. Виникнення структур і їх модифікацій має об’єктивну 

основу. Еволюція організаційних форм управління послідовно відображала 

основну тенденцію розвитку організації суспільного виробництва - поглиблення 

поділу і кооперації праці, посилення його спеціалізації, прискорення науково-

технічного прогресу і його ролі у виробництві, підвищення різноманітності і 

складності умов, в яких функціонують виробничо-господарські організації. 

Ускладнення процесів організації виробництва отримувало достатньо адекватне 

відображення в нових формах організаційних структур управління. 

Побудова організаційної структури управління, адекватної об’єктивним 

умовам, - це творче завдання, яка аж ніяк не зводиться до використання типових 

структур (або систем) управління, що виправдали себе в деяких досить 

обмежених умовах господарської діяльності. Це не означає заперечення 

можливості і необхідності класифікації структур управління як предмета 

дослідження і проектування, але вимагає системного підходу вченими всього 

світу. Таким чином, більшість сучасних організаційних структур управління 

будується на базі лінійної структури з наступними модифікаціями: делегування 

повноважень нижчим рівнями управління; введення горизонтальних керуючих 

зв’язків, адміністративних обов’язкових; економічних (багатовимірна і ін. 

структури); рекомендаційних (лінійно-функціональна та ін. структури); допуск 

структурних підрозділів на зовнішній ринок. 

Оптимальної структури управління для всіх підприємств і на всі випадки 

життя не існує. Оптимальна структура конкретного підприємства в конкретних 

ринкових умовах залежить як від специфіки підприємства, так і від специфіки 

ринку, а також від тактичних і стратегічних цілей, які ставить перед собою 

підприємство. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ СТУДЕНТІВ 

ТОРГОВЕЛЬНОЇ СФЕРИ 

Соціально-економічний розвиток сучасного суспільства нерозривно 

пов'язаний з технічним прогресом в усіх галузях існування людини. Зрушення в 

економіці та торгівельній сфері можна досягти лише через успішне 

підприємництво.  

Професійне самовизначення учнівської молоді – безперервний процес 

розвитку професійної свідомості особистості від молодшого шкільного до 

старшого шкільного віку, який у підсумку дає певну професійну самовизначеність 

індивіда, що обумовлює подальший вибір професії та навчання у коледжі [1]. 

Професійна компетентність сучасного спеціаліста торговельного профілю є 

складним багатокомпонентним поняттям. Всі її компоненти знаходяться у 

тісному взаємозв’язку один з одним і взаємодоповнюють один одного. 

Професійна компетентність охоплює всі структурні ланки, особливості й рівень 

розвитку яких визначають ступінь оволодіння професією, професійну 

компетентність фахівця, і в залишковому підсумку його професійна реалізація [3]. 

Чинником, що визначає ефективність формування професійної 

компетентності майбутніх працівників торговельної сфери, є рівень самооцінки. 

Самооцінка є центральним компонентом особистості, суттєво впливає на 

ставлення індивіда до себе та інших і виступає одним із важливих регуляторів її 

поведінки. 

На формування і розвиток професійної компетентності впливають такі 

фактори як індивідуальні психофізіологічні особливості особистості (вроджені 

особливості нервової системи, анатомічні особливості будови організму й т.п.), 
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соціальне середовище (система соціально-економічних відносин, освітнє 

середовище навчального закладу, референтні групи), власна активність 

особистості (самоосвіта, самовиховання, саморозвиток). Професійна 

компетентність торкається таких сфер особистості: мотиваційної, когнітивної, 

самосвідомості. 

Формування професійної компетентності повинно здійснюватися з 

урахуванням впливу на рівень професійної підготовки спеціалістів економіки 

перехідного періоду. Сучасний спеціаліст повинен бути компетентним в таких 

питаннях як організація справи, функціонування форм капіталу, володіти високим 

ступенем мотивації досягнення компетентних переваг у конкурентній боротьбі, 

психологічною стійкістю тощо. Зрозуміло, що це вимагає уважного вивчення 

можливостей запровадження цих елементів в систему професійної підготовки. 

Також, ми розглядаємо мотивацію свідомого вибору професії, залежно від її 

сформованості знання про професію можуть по-різному відображатись в 

свідомості [4]. 

Виділено три значні групи факторів, що безпосередньо впливають на вибір 

професії сучасної молоді: макросередовище як комплекс об’єктивних соціально-

економічних, політичних і демографічних умов, що впливають на професійне 

самовизначення; мікросередовище – комплекс прямих або опосередкованого, 

цілеспрямованих або стихійних профорієнтаційних впливів на суб’єкта 

професійного самовизначення з боку найближчого соціального оточення, 

шкільного середовища тощо;індивідуальні особливості – здібності, нахили, 

психофізіологічні якості індивіда [2]. 

Обґрунтовуючи орієнтаційно - мотиваційну моделі свідомого вибору 

професії майбутнього фахівця торговельно-економічної сфери ми відмічаємо, що 

основним механізмом формування позитивного відношення до професії є 

усвідомлення її соціально значущої мети. При такій мотиваційній установці 

професійні інтереси виникають і формуються швидше. 

Професійно-значущі мотиви підрозділяють на 2 групи: 

I. Безпосередні інтереси - виникають на основі привабливості змісту і 

процесів конкретної діяльності: професійно-специфічні, загальнопрофесійні, 

романтичні, ситуативні. 

Ii. Опосередковані – породжуються організаційними, соціальними та ін. 

Характеристиками професії та підрозділяються на: професійно - пізнавальні, 

інтерес до самовиховання,престижний інтерес, інтерес супутніх можливостей, 

наївно-егоїстичні і невизначені інтереси [5]. 

За час навчання в торговельно-економічному коледжі КНТЕУ під впливом 

викладання загальногуманітарних, спеціальних дисциплін, участі у виробничих 

практиках, громадському житті у студентів розвивається і формується професійна 

спрямованість особистості, тобто особиста спрямованість застосувати свої знання, 

досвід, здібності в галузі обраної професії. 

Професійна спрямованість особистості передбачає позитивне ставлення до 

професії, схильність та інтерес до неї, бажання вдосконалювати свою підготовку, 

розуміння і внутрішнє прийняття цілей та завдань професійної діяльності. Усі ці 

риси і складові професійної спрямованості є показниками рівня її розвитку та 
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сформованості в студентів, характеризуються стійкістю (нестійкістю), 

домінуванням суспільних або вузькоособистісних мотивів, далекою або близькою 

перспективою. 

Діяльність у торгово-економічній сфері в усіх своїх виявах пов’язано зі 

спілкуванням з людьми, причому часто в екстремальних умовах. Тому функція 

спілкування з ними виступає на перший план. Виходячи з цього, з’являється 

необхідність знати методи розвитку психологічного контакту при спілкуванні та 

вміння використовувати з цією метою закономірності психіки, які належать до 

виявів таких якостей людини, як її характер, темперамент, тип нервової 

діяльності.  

Незважаючи на всі колізії та складності розвитку українського суспільства, 

наука і освіта сьогодні відносяться до тих соціальних інститутів, вага 

високопрофесійної інтелектуальної праці яких надзвичайно велика, і де 

професійна якість наукових і педагогічних кадрів має вирішальне значення [3].  

Відомо, що правильний вибір професії позитивно впливає як на 

продуктивність, так і на якість праці. Отже, трудові досягнення випускників шкіл 

чи інших навчальних закладів, пов’язаних із профорієнтацією, служать ще одним 

важливим критерієм успішності вибору професії. 

Отже, професійна орієнтація являє собою систему соціально-економічних та 

методико-фізіологічних заходів, спрямованих на забезпечення активного, 

мобільного і свідомого професійного самовизначення та трудового становлення 

особистості з урахуванням своїх можливостей та індивідуальних особливостей і 

кон'юнктури ринку праці для повноцінної самореалізації в професійній діяльності. 

Свідомий вибір професії виступає показником сформованості професійного 

самовизначення. В основі правильного професійного самовизначення лежить 

протиріччя між прагненням молодої людини до самостійності і неготовністю до 

здійснення обґрунтованого вибору професії. 

Найбільш важливим психологічним критерієм успішного вибору професії і 

місця роботи є задоволеність людини зробленим вибором.  
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СУЧАСНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Європейська інтеграція завжди була стратегічною метою України, 

найкращим способом реалізації національних інтересів, побудови економічно 

розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі 

міжнародних відносин. 

Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, 

подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і сучасних 

технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентної 

спроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед, 

на ринок ЄС. 

Активізація євроінтеграційних процесів в Україні дозволяє здійснювати 

пошук ефективних шляхів стимулювання та підтримки розвитку підприємницької 

діяльності на основі вивчення та запровадження досвіду європейських країн. Мета 

євроінтеграційних процесів полягає в налагодженні тісного співробітництва 

європейських держав та України в соціально-економічній сфері. Якщо в країнах 

Європейського Союзу на 1000 чоловік припадає 42 підприємства, а частка 

зайнятих в сфері малого бізнесу складає приблизно 75% працездатного населення, 

то в Україні ці показники значно нижчі: на 1000 населення припадає лише 3,5 

підприємства та, відповідно, лише приблизно 11% працездатного населення [1]. 

Євроінтеграція представляє собою складний та суперечливий соціально-

економічний процес налагодження тісного співробітництва європейських держав. 

Є одним із проявів провідної тенденції сучасного історичного розвитку — 

посилення всебічної взаємозалежності держав, передусім в економічній сфері, та 

подальшого зближення цивілізаційних споріднених національних спільнот.  

Євроінтеграція для нашої країни має ряд переваг та перспективи розвитку. 

Євроінтеграція відкриває нові коридори в бізнес діяльності, дає змогу до нових 

знайомств, контактів та партнерів, а головне – нові незаймані вітчизняним 

підприємцем поля для дій. Це дасть змогу деякий час просувати нову продукцію, 

під новими торговими марками, які неодмінно зацікавлять споживача, адже нова 

сертифікована продукція за більш низькими цінами, на відміну від європейських, 

приваблюють покупця. 

Разом з тим витікають і негативні аспекти даного питання: сертифікація, 

правила ведення бізнесу, оподаткування, ліцензії та інші грані більш розвиненої 

європейської бізнес-моделі. Чи готовий український підприємець до цих змін, 

невідомо. Це покаже лише час, але більшість вітчизняних підприємців не готові 

приймати, впроваджувати та експериментувати, адже, на їх думку, «навіщо нове, 

якщо є працююче старе», у цьому полягає головна проблема даного питання.  

Перспективи розвитку колосальні, але значна частка підприємців цим не 

скористаються, або просто не звернуть увагу. Це і дасть змогу в умовах 
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євроінтеграції пробитись на бізнес арену новим прогресивним стартапам, 

молодим спеціалістам та просто ентузіастам, які готові робити все задля 

просування свого бізнесу та підвищення культури ведення його. 

Зараз вже діють такі підприємства, які наближують споживачів до 

європейської системи ведення бізнесу, наприклад, франшиза магазину «Сирне 

королівство» у місті Вінниці.  

«Сирне Королівство» - це українська мережа магазинів голландських сирів 

сімейного типу, з більш ніж 100 видів сирів з Голландії, а також Франції, 

Швейцарії, Італії, Іспанії, Норвегії та Англії. Технологія продажу та роботи з 

клієнтом запозичена в голландських сирних сомельє. Вся система збудована на 

інформаційній єдності головного офісу та підпорядкованих франшиз [2].  

Саме подібні підприємства України знаходяться на правильному шляху 

ведення бізнесу, на шляху до євроінтеграції. 

Тенденції та перспективи розвитку комерційної діяльності підприємств 

України в умовах євроінтеграції є сприятливі, залишається цим вдало 

скористатись і вивести підприємство на нові ринки, та здійснювати європейський 

відкритий бізнес, здатний до співпраці з зовнішніми та внутрішніми партнерами.  

Беручи до уваги об'єктивність інтеграційних процесів та невідворотність 

трансформаційних перетворень для України, а також важливість сприяння 

розвитку економіки для її гармонійного майбутнього, нашій державі необхідно 

врахувати позитивні та негативні наслідки впливу інтеграції на розвиток 

економіки, а також фактори її впливу. 

Бізнес та підприємництво виступають рушійною силою соціально-

економічного розвитку будь-якої країни. Україна має значний потенціал у цій 

сфері, який повною мірою не реалізований, в першу чергу, через наявні проблеми, 

пов’язані з недосконалістю умов ведення бізнесу[3]. 
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СУТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ 

РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ ТОВАРІВ  

Під комерційною діяльністю слід розуміти діяльність торгового 

підприємства, спрямовану на отримання максимального прибутку на основі 

вивчення попиту на обраному сегменті ринку, налагодження господарських 

зв’язків, створення торгового асортименту товарів з відповідним рівнем цін і 

якості, а також створення умов для реалізації цих товарів та отримання прибутку 

від всіх інших видів діяльності. 

Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг являє собою організаційно-

господарські операції, що обслуговують -обмін, вчинення акту купівлі-продажу з 

метою отримання прибутку. 

Комерційна діяльність підприємств роздрібної торгівлі поділяється: 

- закупівельна діяльність (матеріально-технічне забезпечення); 

- логістика; 

- збутова діяльність. 

Збутова комерційна діяльність на підприємстві багатогранна і включає в 

себе такі напрямки, як дослідження ринку, планування асортименту і збуту 

продукції, встановлення комерційних взаємозв’язків з покупцями і кінцевими 

споживачами. Комерційна діяльність підприємства зі збуту є складовою всієї 

системи його функціональної діяльності, комплексної функцією підприємства [7]. 

Роль і значення комерційної діяльності полягають у наступному: 

1) комерційна діяльність, будучи в певному сенсі продовженням 

виробничої, не просто зберігає створену споживчу вартість і вартість товару, а 

створює додаткову, тим самим, збільшуючи його загальну цінність; 

2) комерційна діяльність не тільки реалізує корпоративну місію, а й певною 

мірою визначає її; 

3) комерційна діяльність результативна, бо в певній мірі обумовлює і в 

кінцевому підсумку виявляє і реалізує всі економічні і фінансові результати 

діяльності підприємства; 

Основоположні принципи комерційної діяльності та механізм її 

практичного застосування поки знаходяться на стадії зародження. У цих умовах 

торгові підприємства стикаються з безліччю питань, які доводиться вирішувати 

інтуїтивно, методом проб і помилок. 

Торгівля і комерційна діяльність між собою тісно пов’язані: зміни в 

технології торгівлі супроводжуються змінами в комерційному справі. 

При розгляді комерційної діяльності доцільно виділити ту її частину, яка 

взаємодіє з ринком, а саме: з товарно-грошовим обміном в умовах конкурентного 

середовища ринку і отриманням реального прибутку. Від комерційної діяльності 

потрібно адекватна реакція на зміни ринкової ситуації, що сприяє стійкому 

положенню торгового підприємства на ринку. Не менш важливим моментом є і 

орієнтація на покупця. Будь-яке торгове підприємство існує для споживачів і 
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завдяки їм. Отже, вся увага і засоби комерційної діяльності повинні бути 

спрямовані на реалізацію побажань і запитів покупців. 

Роздрібний, або споживчий, ринок є ринок покупців, які купують товари та 

послуги для особистого споживання. Він характеризується величезною кількістю 

відрізняються один від одного покупців, що визначає його неоднорідність. 

Покупцями є різні за рівнем доходів, споживання, соціальним станом, віком, 

національністю, культури, звичаїв, звичок, характеру і т.д. групи населення. 

Відповідно у цих окремих груп населення будуть неоднакові вимоги до товарів і 

послуг, реакція на рекламу, форми і методи продажу товарів. Така ситуація 

вимагає від торгових підприємств, що працюють на споживчому ринку, серйозної 

комерційної діяльності по вивченню своїх покупців, визначення форм і методів 

роботи з кожною окремою групою. Для підвищення ефективності роботи на 

роздрібному ринку виникає об’єктивна необхідність його сегментування, з тим 

щоб мати можливість зібрати і проаналізувати велику інформацію про 

особливості роботи з кожною групою покупців, використовувати її у своїй 

діяльності. 

Здійснюючи комерційну діяльність з продажу товарів, роздрібні торгові 

підприємства повинні спиратися на маркетингові дослідження. Перш за все, вони 

повинні визначити свою нішу на ринку, тобто знайти свій цільовий ринок. Далі 

необхідно визначити профіль свого цільового сегмента, так як інакше роздрібні 

торгові підприємства не зможуть брати узгоджувалися між собою рішення щодо 

асортименту товарів, переліку послуг, що надаються, оформлення магазину, 

застосовуваних засобів реклами, рівнів цін і т.п. 

Важливе значення має і рішення про місце розміщення роздрібного 

торгового підприємства, так як вибір місця його розташування - один з 

вирішальних конкурентних факторів з точки зору можливості залучення покупців. 

Природно, що дуже велике значення має і вибір раціональних, зручних для 

покупців методів обслуговування. 

Комерційна робота з продажу товарів на підприємствах роздрібної торгівлі 

має свою специфіку, яка викликана, перш за все, тим, що роздрібні торгові 

підприємства реалізують товари, як правило, кінцевим споживачам. Зрозуміло, 

що все це вимагає різних підходів при вирішенні питань, пов’язаних з купівлею-

продажем товарів. 

Таким чином, особливість комерційної роботи в роздрібній торгівлі полягає 

в тому, що діяльність роздрібного торгового підприємства пов’язана з реалізацією 

продукції кінцевому споживачеві, що є завершальним етапом її просування зі 

сфери виробництва. Предметом роздрібної торгівлі є не тільки продаж товарів, а й 

торговельне обслуговування, і надання додаткових послуг покупцям. Для 

покупців торговельне обслуговування визначається іміджем підприємства, 

зручністю і мінімальними витратами часу на здійснення покупки. Послуги, що 

надаються супроводжуються покупкою товарів і, крім того, післяпродажним 

сервісним обслуговуванням реалізованих товарів. Отже, процес роздрібної 

торгівлі складається з цілеспрямованої продажу товарів, обслуговування 

покупців, торгових і післяпродажних послуг. 
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Комерційна діяльність здійснюється в таких напрямках: формування 

необхідного асортименту товарів в рамках купівельного попиту; розвиток 

закупівельної діяльності; організація господарських зв’язків з постачальниками; 

здійснення процесу купівлі-продажу товарів, супроводжуваного комерційними 

угодами, товарно-грошовим обміном; забезпечення стійких конкурентних позицій 

при вирішенні комерційних задач. 

Основні цілі комерційної діяльності в роздрібній торгівлі полягають в 

забезпеченні доведення товарів до покупців і торговельному обслуговуванні з 

урахуванням вимог ринку. Цьому сприяють нові умови господарювання 

підприємств роздрібної торгівлі. Комерційні працівники мають великі можливості 

для прояву самостійності, комерційної ініціативи і підприємливості. Комерційної 

діяльності повинен бути притаманний високий динамізм, обумовлений змінами у 

внутрішній і зовнішній середовищі, ресурсний потенціал, технології торгівлі, 

фінансовий стан, що становить основу функціонування роздрібної торгівлі. 

Комерційна діяльність в роздрібній торгівлі повинна розвиватися з 

урахуванням змін, що відбуваються в економіці перехідного періоду, при цьому 

необхідно враховувати, що торгівля має свої особливості. Ринкова економіка, при 

всій розмаїтості її моделей, характеризується тим, що являє собою в наші дні 

соціально орієнтоване господарство, що доповнюється державним регулюванням. 

І торгова галузь, яка стала на шлях нелегких реформ, стикається з безліччю 

проблем. 

Для формування і розвитку комерційної діяльності в роздрібній торгівлі 

необхідні певні умови та конкретизація факторів, що впливають. Від 

об’єктивності вивчення вихідних факторів залежить цільовий підхід до вирішення 

комерційних завдань. 

Встановлення цілей стимулювання продажів орієнтоване на основні цілі 

стратегії комерційної діяльності організації роздрібної торгівлі. Тому поряд зі 

стратегічними цілями можуть реалізовуватися специфічні і разові. 

При цьому вибір засобів стимулювання повинен базуватися і на таких 

факторах, як образ організації, витрати, вимоги учасників каналів збуту і кінцевих 

споживачів. Встановленням цілей стимулювання займаються керуючі 

комерційним відділом з урахуванням думок менеджерів торгових залів і торгових 

представників підприємств-виробників. 

Вкрай важливо, щоб діяльність по стимулюванню продажів була добре 

скоординована з іншими елементами комерційної діяльності. 
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ОЦІНЮВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

У період євроінтеграції та глобалізації для ефективного функціонування 

підприємств необхідно удосконалювати або розробляти нові методи управління 

бізнес-процесами. Зокрема, головну роль у досягненні цілей бізнесу відіграє 

персонал, оскільки успіх підприємства залежить не тільки від високих показників 

конкурентоспроможності, наявності майнового потенціалу, але, в першу чергу, й 

від рівня освіченості та компетенції кадрового потенціалу. Сучасні економічні 

реалії вимагають виважених управлінських рішень в усіх сферах діяльності задля 

стійкого розвитку екосистем. Базисом для цього є адекватна оцінка того чи 

іншого об’єкту управління, що вимагає удосконалення методичного 

інструментарію оцінювання та його адаптації до специфічних вимог суб’єктів 

господарювання.  

Серед пріоритетних об’єктів управління особливо слід виділити людину як 

носія знань, вмінь, основний фактор капіталізації активів, креативності та 

інноваційності, агента змін. Саме під час управління нею в процесі праці 

відбувається трансформації ролі та значущості людини від робочої сили до 

кадрового потенціалу та капіталу. Все вищевказане у комплексі й обумовлює 

актуальність та своєчасність даного дослідження.  

Основна мета дослідження полягає у розробці процедури використання 

методу радару для оцінювання кадрового потенціалу підприємства, орієнтуючись 

на системи мотивації. 

Розгляд кадрового потенціалу підприємства як складної динамічної 

соціально-економічної системи [1] базується на тому, що носіями окремих 

кадрових потенціалів є штатні працівники високої кваліфікації, саме тому 

доцільно виходити з оцінювання сукупності окремих потенціалів. Як сукупність 

потенціалів всіх працівників розглядається кадровий потенціал і в роботі [2], що 

вимагає в оцінюванні виходити з цієї тези. В той же час, оцінювання КПП [3] 

рекомендується здійснювати, виходячи з двох позицій: макро- та 

мікроекономічного, бо, з одного боку, кадровий потенціал є складовою 

потенціалів більш високого рівня (підприємства, регіону, галузі, країни, тощо), а з 

іншого – базується на індивідуальному потенціалі працівника, який є основою 

формування систем більш високого рівня. 

Сутність радарного методу полягає в розрахунку відносної площі радару, 

що будується всередині оціночного кола за визначеним показниками 

(критеріями). При цьому, показники та їх оцінка здійснюється експертами 

(фахівцями), а зведення до інтегрального значення відбувається за формулою 

площі. Порівняння з еталонним (максимальним) рівнем дозволяє виявити сильні 

та слабкі складові, визначити рівень конкурентоспроможності окремих 

працівників, графічно оцінити прогалини. Також, цей метод можна 
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використовувати для оцінки як окремих працівників (наприклад, при прийомі на 

роботу за завчасно розробленими критеріями), так і в цілому рівня кадрового 

потенціалу підприємства. В основу методики оцінювання кадрового потенціалу 

підприємства покладена дуальна мета – оцінювання індивідуального КП та КПП в 

цілому. 

Для використання радарного методу на підприємстві необхідно: 

1. сформувати групу з експертів, які будуть проводити оцінку;  

2. відібрати показники для оцінки кадрового потенціалу;  

3. об’єднати їх в компоненти; 

4.  за необхідності – розробити бальну шкалу оцінювання. 

Показники, що обираються, максимально повинні описувати побажання до 

носіїв кадрового потенціалу підприємства та базуватися не лише на основних 

освітньо-кваліфікаційних вимогах, а й враховувати специфічні потреби 

керівництва до співробітників. 

За допомогою радарного методу можливо, по-перше, оцінити фактичний 

рівень кадрового потенціалу кожного працівника та підприємства в цілому; по-

друге, порівняти його з еталонним рівнем, в динаміці, між різними працівниками. 

Вказане стає базою управління та розробки кадрової політики та стратегії на 

підприємстві відносно окремих працюючих.  

Отже, застосування методу радару на підприємстві у період євроінтеграції 

дозволяє оцінити як рівень кадрового потенціалу окремого працівника, так і його 

сукупний рівень загалом по підприємству. Припущення щодо зростання 

загального рівня КПП під час збільшення окремих потенціалів працівників 

потребує розробки відповідної системи мотивації, яку пропонується здійснювати 

на основі кластеризації працівників та застосуванні різноманітного 

інструментарію мотивування в залежності від типу кластеру та потреб, які 

виникають у цьому зв’язку. Використання даного інструментарію дозволить 

приймати виважені управлінські рішення та формувати кадрову політику та 

стратегію підприємства. Але дана проблема містка, тому потребує деталізації і 

подальшого вивчення, і з’ясування усіх нюансів у застосуванні радарного методу 

на підприємстві. 
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РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ РИБНИХ ТОВАРІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ МІСЦЕВОЇ СИРОВИНИ РИБНИЦЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ ЖИТОМИРЩИНИ 

Завдяки високій харчовій та біологічній цінності, риба широко 

застосовується в повсякденному раціоні, а також у дитячому та дієтичному 

харчуванні. За харчовою цінністю м’ясо риби не поступається м’ясу 

теплокровних тварин, а по вмісту деяких складових значно перевищує його. 

Виробництво та споживання риби та рибних продуктів є одним із 

найважливіших показників економічного та соціального рівня розвитку країни. 

Надходження риби на внутрішній ринок з власного виробництва і вилову 

становить 20%, а імпорт становить 80%. Якщо провести аналіз, то до 2015 року 

річний обсяг імпорту риби і морепродуктів на ринок України демонстрував 

тенденцію до росту їх обсягів, зокрема, риби свіжої або охолодженої та 

замороженої, а також окремих її видів в переробленому виді – рибного філе, 

рибних консервів та ікри. На сьогодні, враховуючи певні політичні аспекти, 

сировинна база рибних товарів українського походження значно зменшилася. 

 У світовому вилові риби і нерибних водних продуктів з року в рік зростає 

частка продукції штучного вирощування. В Україні також створені озерні і 

водосховищні рибницькі господарства, в яких поєднуються елементи ставкових 

рибних господарств і рибництва у природних водоймах. Значний внесок у 

забезпечення населення України живою рибою, крім державних рибницьких 

господарств, вносять колективні спілки, лісові і фермерські господарства. 

Світові водні простори не здатні забезпечувати людину поживними й 

екологічно чистими морепродуктами, необхідними для її здоров'я. Нажаль, на 

сучасному етапі спостерігається значне зниження обсягів вилову морепродуктів і 

виробництва рибопродукції зумовлено старінням рибопромислового флоту, 

зростанням витрат на його ремонт і зменшенням кількості суден. 

Україна в 2017 році збільшила імпорт риби, рибопродукції та інших водних 

біоресурсів на 9,6% – 327,8 тис. тонн ($527,7 млн). Найбільша кількість рибної 
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продукції поставляється з Норвегії – 20,6%, Ісландії – 17,4% й Естонії – 10,2%. 

Крім зазначених країн, поставки у великих обсягах здійснюються з США, Латвії, 

Іспанії, Канади та Китаю. Український ринок залишається відчутно 

імпортозалежним. Свіжа та заморожена риба з Норвегії досягає 92-94% і 

представлена, головним чином, океанічними видами: оселедцем, мойвою, 

скумбрією і лососевими. Крім того, в Україну завозять консервовану рибу, а 

також продукти із сурімі, основними постачальниками яких є Естонія, Китай. 

Перспективною альтернативою імпортній сировині є рибна сировина, 

вирощена в рибницьких господарствах України. а, зокрема, на Житомирщині. 

Рибництво як галузь народного господарства включає рибництво в 

природних водоймищах і ставкове, займається розширенням, відтворенням і 

поліпшенням якості рибних запасів річок, озер, водосховищ. Рибне господарство 

України відіграє значну роль у забезпеченні населення продовольством, а галузей 

національної економіки сировиною, а також у відтворенні природних ресурсів та 

підвищенні зайнятості населення. Розвивається ця галузь у відповідності до 

Законів України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них», 

«Про аквакультуру», «Про рибне господарство, промислове рибальство та 

охорону водних біоресурсів», «Про Концепцію розвитку рибного господарства 

України» тощо. 

Але на сьогодні рибництво переживає проблематичні часи, які склалися 

через фінансові труднощі в державі, а саме: порушення господарських зв’язків, 

погіршення екологічного стану внутрішніх водойм, недостатній обсяг робіт по 

відтворенню рибних запасів. Це значно впливає на зменшення обсягів 

вирощування і вилову товарної риби у внутрішніх водоймах . Крім того, з 

широкого кола першочергових завдань, що стримують подальший розвиток 

рибного господарства, є стан відтворення та охорони водних біоресурсів, 

відновлення функціонування наявних внутрішніх водойм країни для їх 

ефективного використання за призначенням, державне регулювання та підтримка 

галузі. Також, негативний вплив на стан рибогосподарського комплексу 

спричинила анексія Криму, адже через це Україна зазнала втрат рибного вилову. 

Зокрема, після анексії Криму, Україна втратила близько 2/3 всього вилову риби. 

Для прикладу, у 2013 році Україна виловила 216 тис. тонн риби, з них 82 тис. 

тонн було виловлено в Азово-Чорноморському басейні, з яких 52 тис. тонн 

виловили кримські рибалки, тобто, більше 65% всього вилову регіону. Для 

підтримання належних обсягів вилову риби у внутрішніх водоймах України, 

пропонується збільшити її вирощування на материковій частині України. Суттєве 

підвищення обсягів вирощування ставкової риби можна забезпечити за рахунок 

надання для рибогосподарських цілей в оренду водних об’єктів місцевого та 

загальнодержавного значення. Ринок рибної промисловості України не 

забезпечується за рахунок власних ресурсів. Тому Україна постійно імпортує 

продукцію у партнерів-нерезидентів.  

Розглянувши низку проблем рибопереробного комплексу України, слід 

відзначити, що збільшення обсягів вилову риби найефективніше у Дніпровських 

водосховищах, зокрема, за рахунок поліпшення умов природного відтворення риб 



119 

 

шляхом збільшення обсягів вселення рибопосадкового матеріалу цінних видів риб 

в Кременчуцьке і Дніпродзержинське водосховище. 

Слід зауважити, що доцільно продовжувати роботу, спрямовану на 

переорієнтацію господарств внутрішніх водойм на широке впровадження 

ресурсо-зберігаючих технологій з переходом підприємств на прогресивні 

технології вирощування товарної риби. Специфічні особливості галузі рибної 

промисловості вимагають здійснення невідкладної державної підтримки щодо 

створення сприятливих умов у сфері кредитування та залучення інвестицій. Для 

ефективного функціонування рибопромислового комплексу слід провадити 

інвестування за наступними пунктами: підтримка розвитку галузі рибальства, яка 

б ґрунтувалася на принципах сталості навколишнього середовища, ефективності 

використання ресурсів, інновацій, конкурентоспроможності та науковості, 

сприяння розвитку галузі аквакультури, допомога розвитку сфери реалізації та 

переробки продукції.  

 Стратегічним напрямом у розвитку галузі рибництва Житомирської області 

є відтворення, охорона і раціональне використання рибних запасів у ставах і 

водосховищах різного цільового призначення та на руслах річок. Про це 

повідомляє управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, а саме 

шо на території області розташовано 1826 ставів площею 11974.9 га та 54 

водосховища площею 7708.3га, з них орендується для розведення водних живих 

ресурсів 630 (34% від наявних). З метою інтенсифікації товарного рибництва 

протягом березня-квітня поточного року проведено зариблення та дозариблення 

ставів якісним рибопосадковим матеріалом основних видів риб - лускатого і 

дзеркального коропа та рослиноїдних - товстолоба та амура. Зазвичай 

зариблюються стави кількома видами риби, які не є між собою конкурентами в 

кормах, що збільшує рибопродуктивність. З метою підвищення рівня кваліфікації 

орендарів з питань ведення рибництва спеціалістами управління 

агропромислового розвитку облдержадміністрації надаються консультації та 

допомога в пошуку рибопосадкового матеріалу.  

Отже, рибництво займається добуванням, переробкою, відтворенням і 

збільшенням запасів риби та інших водних організмів у природних і штучних 

водоймах, що дає цінні харчові, кормові, лікарські й технічні продукти, і є 

перспективним, особливо на Житомирщині, яка займає шосте місце серед 

областей України по водним ресурсам. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА 

АСОРТИМЕНТУ ВИРОБІВ З КРИШТАЛЮ 

Вироби з кришталю – це класика. Не дивлячись на те, що сьогодні 

технологи рік за роком розроблюють все нові й нові матеріали для виробництва 

посуду, кришталеві вироби не втратили своєї популярності. Кришталевий посуд є 

прикрасою будь-якого святкового столу, його наявність говорить про прекрасний 

і витончений смак господарів. Часто кришталеві келихи і вази передаються з 

покоління в покоління, настільки велику цінність вони становлять для людей. 

Кришталь – це суміш особливо чистого кварцового піску з окисом свинцю 

або барію. Саме завдяки цим добавкам, кришталь так неповторно грає кольорами. 

Додавання окису свинцю покращує якісні характеристики кришталю – його 

пластичні властивості, можливості обробки. Окис свинцю сприяє підвищенню 

щільності скла, поліпшує оптичні показники, прозорість, безбарвність, 

підвищується коефіцієнт переломлення (блиск, гра світла). Однак цей вид скла 

має більшу собівартість. Виробництво кришталю є найскладнішою технологією, 

що передбачає чітке дотримання всіх технологічних норм [3]. 

Слово «кришталь» має грецькі корні. Греки називали кварц кристалом за 

його ідеальну прозорість і вважали матеріал застиглим льодом. Відомий знавець 

скляної справи Георг Рейвенскрофт в 1676 році винайшов спосіб виготовлення 

кришталю за допомогою свинцю. Сьогодні світовий стандарт вмісту окису 

свинцю у виробах з кришталю за цією технологією складає 24%.  

Кришталеве виробництво знає три вида скла: кришталеве скло 

(малосвинцевий кришталь 18%), свинцевий кришталь 24% і високосвинцевий 

кришталь 30-32%. Виробництво де замість свинцю використовується барій 

(барієвий кришталь), тепер обмежене [2]. 

Застосовують свинцевий кришталь при виробництві столового посуду 

святкового асортименту (келихів, фужерів, склянок, ваз для сервірування столу); 

декоративно-утилітарних виробів (ваз для квітів, сувенірних келихів, попільниць 

тощо). Вироби виготовляють видуванням, пресуванням та піддають доробці 

алмазна грань для естетичної виразності. Технологія алмазного гранування є на 

сьогоднішній день однією з найскладніших у світі і дає приголомшливий 

результат, незважаючи на те, що була винайдена ще в 19 столітті. На денці таких 

виробів приклеюються кольєретки зі срібним тисненням [ 2]. 

  Високосвинцевий кришталь характеризується високою собівартістю й 

високими естетичними властивостями виробів. З нього виробляють дорогий 

http://buklib.net/books/26458/
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посуд, скульптуру малих форм, на денці таких виробів приклеюються кольєретки 

із золотим тисненням.  

Крім зовнішньої краси, кришталевий посуд має ряд переваг над посудом із 

звичайного вапняно-калієвого скла: 

1. Кришталеві келихи, чарки і склянки значно міцніші, ніж скляні. Поверхня 

кришталевого посуду дуже рідко покрита подряпинами, адже кришталь важко 

пошкодити. Келихи з сортового (вапняно-калієвого) скла в рази поступаються 

кришталевим за цією ознакою. 

2. Якщо придивитися до келиха зі звичайного скла для вина, можна 

помітити повітряні пухирці і тонкі лінії (сліди від течії кінцевої речовини, з якої 

виходить скло). Кришталь - напрочуд однорідний матеріал, тому на ньому таких 

«дефектів» немає. 

3. Кришталеві келихи ідеально підійдуть для вина або шампанського. Вони 

прозорі, а значить не будуть спотворювати смак вина. Вони гранчасті і вино буде 

неймовірно красиво в них грати та переливатися.  

4. Цікава особливість кришталевого виробу полягає в тому, що, маючи 

більш тонкі стінки, воно важче звичайного скла і має більшу міцність. І нарешті, 

кришталевий посуд високо цінується за красивий мелодійний, видовжений дзвін 

при зіткненні двох келихів. Якість кришталю і вираженість всіх перерахованих 

вище характеристик залежать від процентного вмісту оксиду свинцю[3].  

Красивий посуд з кришталю користуються великим попитом і до цього дня, 

але доглядати за такими виробами не так-то просто. Потрібна велика обережність 

і знання маленьких хитрощів. Через високий вміст розчинних сполук 

свинцю неприпустимо надовго залишати у кришталевому посуді їжу та 

напої, особливо ті що містять алкоголь. З цієї ж причини не можна мити 

кришталевий посуд гарячою водою - оксиди свинцю частково розчиняються і 

поверхня виробу стає мутнуватою, тьмяною. 

Дослідження асортименту виробів з кришталю проводилось на матеріалах 

магазину «Посуд DeLux». В магазині представлені вироби зі свинцево-калієвого 

кришталю торгової марки Богемія. Богемія – це історичний регіон Чехії, який 

прославився на увесь світ своєю скляною продукцією. Головна відмінність 

виробів – особлива техніка виробництва методом видування. Асортимент 

магазину – це столовий посуд декількох брендів «Crystalex» та «Егерман»: 

келихи, фужери, чарки, вази для цукерок, салатів. Плавні лінії, елегантні 

пропорції, оригінальність зовнішнього виду – все це робить вироби з кришталю 

прекрасним втіленням стилю. Вироби виступають самодостатньою прикрасою 

столу та є показником гарного смаку господарів дому, тому незмінно 

користуються попитом [4]. 
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ЖУРАВЛИНЕ ПЮРЕ-ЗАСІБ ДЛЯ ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ 

ПРИДАТНОСТІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

Кондитерські вироби - це найулюбленіші продукти харчування, які на 

сьогоднішній день посідають одне з найперших місць в суспільстві. Людство 

зацікавлене в якості товару,тому товар користується неабияким попитом. 

Виходячи з цього виникає безліч запитань щодо якості, упаковки, смаку та 

зовнішнього вигляду.  

Одним з головних питань кондитерської галузі є надання гарантії харчової 

безпеки кондитерських виробів у процесі їх збереження. Насамперед, це 

стосується виробів в яких підвищенна масова частка вологи, для яких є характерні 

небезпечні процеси мікробіологічного псування. Якщо у виробах, які містять 

масову частку вологи більше 30% - розповсюджуються різні бактерії, цвілі, 

дріжджі, а з низьким вологовмістом навпаки практично не розвиваються. 

Ще одним із чинників, який впливає на мікроорганізми є кислотність: мало 

кислі продукти можуть бути зіпсовані кисломолочними бактеріями, а більш кислі 

продукти – дріжджами і цвіллю. На чутливість харчових продуктів на 

мікроорганізми впливає вид кислоти. Органічні кислоти мають властивість 

володіти антибактеріальною дією. 

Основними консервантами, які додають в кондитерські вироби, для 

підтримки мікробіологічної стабільності є бензойна або сорбінова кислоти. 

Бензойну кислоту використовують в якості консерванту. Суміш кислот 

утворюють синергетичну пару, результатом чого є ефективність від застосування. 

Також відомо, що бензойна кислота міститься у деяких ягодах, а саме: журавлина, 

брусниця. Звісно, природні консерванти мають перевагу над штучними. Тому у 

кондитерських виробах краще використовувати напівфабрикати з рослинної 

сировини. 

За даними дослідників, відомо, що журавлина містить бензойну кислоту. 

Завдяки її антисептичним властивостям забезпечується довготривале зберігання 

свіжих ягід. Тому при формуванні нового асортименту кондитерських виробів з 

підвищеним вмістом біологічно-активних речовин та подовженим терміном 

зберігання краще використовувати напівфабрикати з журавлини - пюре. Експерти 

Національного університету харчових технологій запропонували нову 
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технологію: виготовлення пюре з журавлини шляхом бланшування плодів 

гострою парою, їх протирання та деаерації (процес видалення рідини розчинених 

у ній газів). Такі плоди як бланшовані спочатку протирають, а потім відправляють 

на деаерацію. Цей процес проводять під вакуумом для усунення залишку вологи 

та повітря з метою попередження окиснення біологічно-активних речовин і 

збереження кольору пюре. 

Останнім часом науковці частіше використовують журавлину болотну, яка 

унікальна своїм хімічним складом. В Україні вона зустрічається в Карпатах і 

Прикарпатті, в Рівненській, Чернігівській, Житомирській областях. Завдяки своїм 

біологічними речовинами журавлина болотна - це ефективний засіб при лікуванні 

різних хвороб. Вона наділена бактерицидною, фунгіцидною, протизапальною 

дією. Ягоди журавлини містять моно і дисахариди, пектинові речовини, харчові 

волокна, органічні кислоти, полівітамінний комплекс, флавоноїди, полі фенольні 

сполуки, мінеральні елементи, тощо. 

Найпоширенішою групою кондитерських виробів, є торти та тістечка з 

прикрашанням білково-збивним кремом - суфле. Проте, білково-збивний крем 

вміщує мало біологічно-активних речовин, та його термін придатності становить 

не більше ніж 6 діб. Для покращення споживних властивостей білково-збивного 

крему та подовження строку придатності в його склад вводили до 25% 

журавлиного пюре. 

Міністерство охорони здоровя України та державний стандарт впровадили 

нову методику вивчення мікробіологічного складу крему. У той час проводився 

контроль на кількість різноманітних шкідливих мікроорганізмів, наявність 

бактерій, групи кишкової палички та стафілококу, кількість дріжджів і цвілевих 

грибів, бактерій. 

Аналіз мікробіологічних показників крему з додаванням пюре з журавлини 

в процесі його зберігання показав, що швидкість росту мікроорганізмів була мала. 

Показник загального обсіменіння на 45 добу зберігання не перевищував норму. 

Виявлена кількість дріжджів та цвілевих грибів не перевищувала межі, що 

регламентовано нормативом. Кількість психрофільних та споро утворювальних 

бактерій протягом усього терміну зберігання була невисока. Сповільнений 

розвиток мікрофлори білково-збивного крему можна пояснити: 

 в журавлиному пюре міститься бензойна кислота, яка діє як 

антисептик 

 містить органічні кислоти, які перешкоджають розмноженню 

мікроорганізмів 

 значним вмістом пектинових речовин та клітковини, які зв’язують 

вільну вологу та знижують показник активності води, який впливає на розвиток 

мікрофлори; 

 наявністю флаваноїдів, що уповільнює розвиток та активність 

мікроорганізмів; 

В результаті проведеного аналізу, я можу зробити певні висновки: 

1. природні консерванти переважають над хімічними, тому більшість 

підприємця намагаються використовувати напівфабрикати. 
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2. журавлина володіє величезною кількістю вітамінів, тому являється 

панацеєю від різних хвороб. 

3. журавлина подовжує термін придатності кондитерських виробів, не 

шкодячи їм. 
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ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ, БЕЗПЕКИ СПОЖИВАННЯ РИБНИХ 

КОНСЕРВІВ 

Більшість споживачів знає - їжа є одним з найважливіших чинників, що 

впливає на стан здоров'я, працездатність, розумовий і фізичний розвиток, а також 

на тривалість життя людини. В умовах ринкової економіки особливо важливим є 

випуск і забезпечення населення конкурентноспроможною харчовою продукцією. 

Одним із основних конституційних прав громадянина, передбачених ст. 50 

Конституції України, є право споживачів на придбання товарів належної якості 

[2]. 
У даній статті ми проведемо дослідження споживної цінності рибних 

консервів, встановимо шляхи покращення їх якості; визначимо роль 

товарознавців у зменшенні реалізації фальсифікованих рибних товарів [3]. 

Актуальність цієї проблеми з кожним роком зростає, оскільки вдоволення вимог 

безпечності продуктів харчування є одним з основних факторів, що визначають 

здоров'я людей і збереження генофонду української нації. Риба і рибні продукти є 

одними з основних продуктів харчування людини, що містять речовини, які 

забезпечують в сукупності високі смакові властивості, засвоюваність даних 

продуктів і нормальну фізіологічну життєдіяльність людини і займають вагому 

частку у структурі роздрібного товарообороту серед інших товарних груп. Рибні 

консерви – це продукти з риби та рибної сировини, спеціально оброблені, 

укладені банки, герметично закупорені і стерилізовані. Консерви у томатному 

соусі і рибо-рослинні мають у своєму складі від 1 до 4,5% цукрів та незначну 

кількість органічних кислот. У рибних консервах міститься від 2 до 3,5% 

мінеральних речовин, з них 1 – 2% припадає на кухонну сіль. Консерви з 

океанічних і морських риб є важливим джерелом йоду для організму людини. Для 

виготовлення рибних консервів використовують майже всі види риб. Риба, яка 

використовується для виготовлення консервів, повинна бути доброякісною, так як 

дефекти риби - сирцю передаються у готовий продукт. На формування споживних 

властивостей рибних консервів впливають також вид заливки; добавки круп, 

овочевих і крупо-овочевих гарнірів, грибів, прянощів; технологічні операції; 
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приготування рибного напівфабрикату, що впливає також на формування 

асортименту консервів.  

Рибні консерви поділяються на: натуральні, в соусах, в олії, рибо рослинні, 

паштети і пасти. Натуральні виготовляють з найбільш цінних видів риб 

(оселедцевих, скумбрієвих, ставридових, осетрових, лососевих) і поділяють на 

декілька підгруп: у власному соку, з додаванням олії, у бульйоні, у желе, юшка і 

супи. Для виготовлення консервів у власному соку використовують сиру рибу або 

її органи. Делікатесними консервами цієї підгрупи є печінка з тріски, пікші, 

нототенії, морського окуня та інших риб. Для приготування натуральних рибних 

консервів з додавання олії в банки з укладеними сирим напівфабрикатом додають 

незначну кількість олії, сіль, перець, гвоздику; інколи використовують олію, 

ароматизовану червоним перцем і спиртовим розчином укріпної олії. Консерви у 

бульйоні виготовляють переважно зі ставридових і скумбрієвих риб, кефалі. 

Консерви в желе виготовляють з сирої, бланшованої і обсмаженої риби. При 

приготуванні заливки желе для консервів використовують желатин або агар, сік 

відвареної свіжої цибулі, сіль, оцтову кислоту. Юшки і рибні супи близькі до 

консервів у бульйоні. Найбільш поширеними консервами у групі консервів у 

соусах є у томатному соусі, їх використовують як закусочний продукт і для 

приготування других страв. Для виготовляння консервів цієї групи 

використовують майже всі види промислових риб, їстівні органи і частини, 

рибний фарш. Крім томатного соусу, використовують інші: гострий, гірчичний, 

томатно-гірчичний, яблучний, білий, пікантний, яблучно-томатний, яблучно-

сливовий, яєчний, майонезний, кільовий, до деяких додають заливки.[1]  

Для виготовлення консервів в олії використовують більшість видів риб. 

Залежно від термічної обробки консерви поділяються на такі підгрупи: з риби 

бланшованої, обсмаженої, копченої, пропеченої і підсушеної. Для виготовлення 

консервів цієї групи використовують соняшникову, маслинову та арахісову олії. 

Консерви в маринаді - це невелика група рибних консервів, їх виготовляють з 

кільки, тріски, салаки та інших риб. Напівфабрикат підсмажують, укладають в 

банки, заливають гарячим маринадом, закатують і стерилізують. Консерви рибо-

рослинні використовують, як закусочний продукт і для приготування перших і 

других страв, для виробництва котрих, крім риб, використовують печінку, ікру, 

молочко, рибні продукти (котлети, фрикадельки, тюфтельки, фарш), добавки 

рослинного походження (гриби, бобові, крупи, овочі та ін.). Сировина рослинного 

походження дозволяє підвищити харчову і біологічну цінність консервів, 

покращити смакові та ароматичні властивості, розширити асортимент.  Рибні 

паштети і пасти виготовляють з шматків і крихт консервованого виробництва; 

продукцію яка має деякі відхилення від вимог стандартів, але придатна для цих 

консервів. Паштети виготовляють чотирьох різновидів: рибний, шпротний, з 

печінки тріскових, ікри. Консерви з нерибної водної сировини готують з крабів, 

креветок, мідій і ін. Натуральні консерви «Краби у власному соку» готують з 

м'яса кінцівок крабів. У банки, що вистилають пергаментом, укладають відварене, 

відсортоване м'ясо і стерилізують. З нерибної водної сировини готують також 

закусочні консерви: Мідії копчені в маслі, Мідії в маринаді, Фарш з мідій з рисом, 
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Гребінець копчений в маслі, Кальмар в маринаді з червоним перцем, Трепанги в 

томатному соусі.    

Для визначення якості консервів враховують стан транспортної 

(зовнішньої) тари, стан споживчої тари (банок), стан маркування, органолептичні, 

фізико-хімічні та мікробіологічні показники. Тара повинна бути непошкодженою, 

чистою, сухою, з відповідними маркувальними. Споживча тара (банки) повинна 

бути герметично закупореною, чистою, не іржавою, без різких деформацій і 

патьоків. Враховують також стан полуди, лакового або інших видів покриття, 

художність оформлення, стан маркування. З органолептичних показників 

враховують зовнішній вигляд продукту, укладку риби кількість шматків риби, 

колір м’яса і заливки, консистенцію, смак і запах. Кількість шматків нормується 

для великих риб, колір м’яса – властивий виду риби з урахуванням способу 

теплової обробки, бульйону – світлий, томатного соусу – від оранжево-червоного 

до коричневого. Олія повинна бути прозорою, консистенція м’яса - соковитою, в 

міру щільною допускається легка розвареність або сухуватість м’яса, смак і запах 

приємний, властивий даному виду консервів. З фізико-хімічних показників 

враховують відхилення від маси нетто, співвідношення маси риби і заливки, 

довжину тушок, масову частку кухонної солі, кислотність (в консервах у соусах і 

маринадах), масову частку токсичних металів. Співвідношення маси риби і 

заливки залежить від виду консервів і виражається у%. У консервах не 

допускається наявність ртуті, свинцю, миш’яку; нормується вміст окова і міді.[2] 

Оцінку якості можуть проводити всі суб’єкти ринкових відносин: 

виробники, продавці, споживачі. Кінцевий результат оцінки може бути 

оформлений у вигляді технічного документа (посвідчення якості, класифікація, 

висновок). Контроль якості проводиться представниками компетентних 

контрольних органів (державний, відомчий, внутрішньовідомчий). До них 

належать державні інспектори Головного управління у справах захисту 

споживачів, Держстандарту, санітарні лікарі санепідемнагляду, контролери 

відомств і відділів контролю на підприємствах, працівники дослідних лабораторій 

виробничих і торгівельних підприємств, а також споживачів. При проведенні 

товарної експертизи можуть ставитися різні цілі: ідентифікація товару та його 

походження; виявлення фальсифікації товару та його походження; становлення 

виробника товару; виявлення сторонніх домішок у складі товару; встановлення 

ступеня небезпечності товару. 

 Вимоги до якості продукції, що задовольняють потреби покупців, 

встановлюються у стандартах та технічних умовах [2]. До основних 

органолептичних показників відносяться: колір продукту, його зовнішній вид і 

стан шкіряного покриву; консистенцію риби і рибних продуктів; запах риби і 

рибних продуктів, смак риби і інших продуктів. Фізичні і хімічні лабораторні 

методи використовують, коли потрібно виявити склад окремих речовин (кухонної 

солі, солей тяжких металів, жирів, білків і їх склад), а також їх характеристики 

(колір і щільність жиру) лабораторні методи використовуються при розбіжностях 

в оцінках, отриманих органолептичними методами. При виробництві консервів 

можуть виникнути дефекти. Категорично заборонено торгувати консервами, які 

мають бомбаж. Дефектом консервів є потемніння внутрішньої поверхні банок 
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(«мармуровість»), є відхилення маси нетто від встановлених норм, 

невідповідність співвідношення маси риби і заливки, вмісту кухонної солі, 

оцтової кислоти. Консерви з названими дефектами фізико-хімічних показників у 

реалізацію не допускаються і можуть бути використані у громадському 

харчуванні. 

Отже, рибні товари, в тому числі і консерви в харчуванні людини відіграють 

важливу роль, адже вони є відмінним джерелом повноцінних білків, високо 

засвоюваних жирів (в тому числі Омега-3), вітамінів, мінералів.   

Провівши аналітичний огляд літературних джерел щодо ринку рибних 

консервів, їх споживних властивостей, харчової цінності, факторів, що формують 

якість, сучасний асортимент в Україні можна зробити висновки про необхідність 

постійного контролю якості при постачанні, перевірки на відповідність 

сертифікатів якості, вимогам стандартів. Споживачі при виборі рибних консервів 

повинні звертати увагу на маркування, назву, ґатунок, склад продукту із 

зазначенням усіх використаних харчових добавок і консервантів, умови та 

терміни зберігання, нормативний документ, а також назву, адресу виробника; 

необхідно обов’язково звертати увагу на те за якої температури продукт 

зберігається. «Немає жодних гарантій, що їжу, яку сьогодні вважають корисною, 

наступного року не оголосять цілком безпечною» (Н.Лоусон). 
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ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ – ШЛЯХ ДО БЕЗПЕЧНОГО ХАРЧУВАННЯ 

Хімізація сільськогосподарського виробництва, застосування синтетичних 

мінеральних добрив, отрутохімікатів, інтенсифікація сільського господарства 

негативно впливають на родючий шар ґрунту, зменшують кількість корисних 

ґрунтових організмів, що легко засвоюються рослинами, погіршують умови 

життєдіяльності. Унаслідок цього якість продуктів харчування погіршується через 

вміст шкідливих отрутохімікатів, нітратів тощо. Так, овочі фрукти, вирощені за 

інтенсивними технологіями, містять залишки понад двадцяти видів пестицидів, а 

м’ясо та молоко – сліди антибіотиків, гормонів, стимуляторів росту. 
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Отже, споживачам важливо мати впевненість, що куплені продукти не 

просто безпечні, а й корисні. Саме тому світовий споживчий ринок стає більш 

органічним, а попит споживачів щодо органічних продуктів зростає. 

Органічне виробництво – це цілісна система господарювання та 

виробництва харчових продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики з огляду 

на збереження довкілля, рівень біологічного різноманіття, збереження природних 

ресурсів, застосування високих стандартів належного утримання тварин та метод 

виробництва, який відповідає певним вимогам до продуктів, виготовлених з 

використанням речовин та процесів природного походження. Механізм 

органічного виробництва таким чином відіграє подвійну роль у суспільстві, де, з 

одного боку, забезпечує специфічний ринок, який відповідає потребам споживача 

у органічній продукції , а з іншого - забезпечує виробництво товарів (продуктів 

харчування), що сприяють захисту навколишнього середовища та належному 

утриманню тварин, а також розвитку сільської місцевості . 

Актуальність цієї теми полягає в тому, що споживач отримує якісні 

продукти з високим вмістом вітамінів і мікроелементів, та не містять пестицидів, 

гербіцидів і консервантів, які згубно впливають на організм людини. Якщо 

вживати органічні продукти – це шлях до здоров’я, покращення якості життя та 

довголіття. 

Мета роботи – аналіз та дослідження виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини, визначення важливості цього виду 

діяльності на сучасному етапі розвитку аграрного сектору України, а також 

формулювання переваг органічних продуктів харчування.  

Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання: 

 оцінка стану в Україні виробництва, сертифікації, поставки органічної 

продукції; 

 визначення регулюючих норм при виробництві органічної їжі; 

 аналіз всіх вимог, переваг і недоліків виробництва органічних 

продуктів в Україні. 

У деяких європейських країнах продовольчий ринок практично повністю 

заповнений продукцією, яка вироблена за екологічно чистими технологіями. У ЄС 

лідерами у виробництві й продажу екологічно чистої продукції є Німеччина, 

Великобританія, Швейцарія, Франція, Данія, Австрія, Фінляндія, де 6–12% 

фермерських господарств використовують інноваційні технології виробництва. 

Сучасне органічне виробництво є досить перспективним напрямом 

аграрного господарювання в Україні, яке має регіони, де ґрунти ще не забруднені 

до небезпечної межі й де можливе вирощування екологічно чистої продукції на 

рівні найсуворіших світових стандартів. 

Відповідно до чинного законодавства України, виробництво органічних 

продуктів (сировини) є виробничою діяльністю фізичних чи юридичних осіб (у 

тому числі з вирощування й переробки), під час здійснення якого виключається 

застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів 

(далі - ГМО), консервантів тощо. На всіх етапах виробництва (вирощування, 

переробки) застосовуються методи, принципи та правила, визначені 
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законодавством для отримання натуральної (екологічно чистої) продукції, а також 

збереження і відновлення природних ресурсів.  

Крім цього, під час виробництва органічної продукція та/або сировини 

використовуються встановлені законодавством методи, які: 

1. виключають використання ГМО, похідних ГМО та продуктів, 

вироблених з ГМО, як харчових продуктів, кормів, технологічних добавок, 

препарати захисту рослин і покращення ґрунту, добрив, насіння; 

2. виключають використання хімічно синтезованих речовин, 

консервантів, синтезованих (штучних) барвників, гормонів, 

антибіотиків,ароматизаторів, стабілізаторів, підсилювачів смаку, стимуляторів 

росту;  

3. виключають використання іонізуючого випромінювання для 

оброблення органічної сировини або кормів, що використовуються в виробництві 

органічноїпродукції;  

4. виключають гідропонне виробництво; 

5. використовують живі організми та методи механічного виробництва; 

6. здійснюють живлення рослин в основному через екосистему ґрунту;  

7. засновані на оцінці ризику та використовують превентивні заходи [1]. 

Оцінювання придатності земель(ґрунтів) для виробництва органічної 

продукції здійснюється на основі аналізу об'єктивної інформації щодо якості 

ґрунтів, визначення ступеня антропогенного навантаження, фактичного 

виконання заходів щодо збереження родючості ґрунтів, а також встановлення їх 

придатності для виробництва окремих видів культури. 

Законом України «Про основні принципи та вимоги до органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції» передбачено 

використання технологій, які відповідають вимогам законодавства у сфері 

органічного виробництва, тобто, які не завдають шкоди здоров'ю людей, 

запобігають забрудненню навколишнього природного середовища. Законом 

встановлено, що органічна продукція повинна маркуватися відповідним 

державним логотипом. Обов'язковим елементом маркування органічної 

продукції є кодовий номер, що розміщується під державним логотипом для 

органічної продукції та містить: акронім, що ідентифікує державу походження, 

напис "organic", реєстраційний код органу, що здійснив сертифікацію органічного 

виробництва . 

Реалізація органічної продукції допускається лише за наявності 

сертифіката (копії), виданого особі, що виробив відповідну продукцію до 

відповідного маркування. 

Отже, органічне виробництво - сертифікована діяльність, пов'язана з 

виробництвом сільськогосподарської продукції (у тому числі всі стадії 

технологічного процесу, а саме первинне виробництво (включаючи збирання), 

підготовка, обробка, змішування та пов'язані з цим процедури, наповнення, 

пакування, переробка, відновлення та інші зміни стану продукції), що 

провадиться із дотриманням вимог законодавства у сфері органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції. 

Перевагами органічних продуктів є: 
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1. У середньому органічне харчування містить більше вітаміну C і таких 

важливих мікроелементів, як кальцій, магній, залізо і хром, а також протиракових 

антиоксидантів. 

2. Жодних синтетичних добавок. Органічні продукти не містять 

шкідливих добавок, які можуть викликати такі проблеми зі здоров’ям, як хвороби 

серця, остеопороз, мігрень та гіперактивність. Заборонено використання 

гідрогенізованих жирів, замінника цукру аспартаму та підсилювача смаку 

глутамату натрію. 

3. Не містить отруйних пестицидів. В органічному виробництві 

заборонено використання усіх синтетичних засобів захисту рослин. Стандарти 

органічного виробництва суворо забороняють використання ГМО та їхніх 

похідних.  

4. Виключає залежність від антибіотиків. Споживання таких продуктів 

може викликати стійкість до ліків та непередбачувані наслідки для здоров’я 

людини. Стандарти органічного виробництва забороняють застосування будь-

яких антибіотиків та гормонів для лікування та прискорення росту тварин. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА АСОРТИМЕНТУ 

КОНСЕРВІВ ОЛИВОК НА РИНКУ УКРАЇНИ 

На ринку України на сьогоднішній день асортимент консервів оливок 

іноземного виробництва представлений широко. Особливістю є те, що країни-

виробники виготовляють їх за власними стандартами, які не завжди відповідають 

вимогам вітчизняних стандартів. 

Саме це і є причиною перевірки якості оливок, їх безпечності для 

споживачів, оскільки цей смачний продукт споживають різні верстви населення, в 

тому числі вагітні жінки та молодь. 

Цей продукт харчування є популярним завдяки своїм смаковим 

властивостям, корисності, поживності та зручності споживання. 

http://uchni.com.ua/biolog/245/index.html
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Але значною проблемою є те, що харчові добавки і інгредієнти, які додають 

до оливок при консервуванні є прийнятними для деяких країн і заборонені в 

Україні. 

Це і є умовами для створення Державного стандарту України, який би 

встановлював і регулював якість консервованих оливок, оскільки їх технологія 

виробництва особлива і не схожа на інші плодоовочеві консерви. 

Плоди оливкових дерев містять величезну кількість високоякісних 

рослинних жирів і тому мають високу поживну та енергетичну цінність. У сирої 

м`якоті оливки містять білки (6%), клітковину (9%), воду (23%), пектинові 

речовини, жири (56%). 

Як не дивно, по калорійності чорні і зелені оливки трохи відрізняються, так 

стиглі оливки містять в собі більшу кількість олії. Якщо калорійність зелених 

оливок дорівнює 145 ккал на 100 грам, то у маслин - 168 ккал. Точно також, 

зіставивши число білків плода, можна побачити, що якщо зелені плоди містять в 

собі 1 грам речовини, то чорні на 0,4 грама більше. Не кажучи вже про те, що 

незрілий плід вміщує 0,6 г вуглеводів, а дозрілий вже 4,7 г. Кількість жирів не 

сильно відрізняється: 15,3 г на 16,0 г відповідно. 

У оливок багатий хімічний склад. У своєму складі вони містять корисні 

речовини - моноцукри, вітаміни групи В, С. Крім цього безліч мінеральних 

речовин: калій, кальцій, а також глюкозиди.  

Оливи мають велике значення для організму людини. Речовини, що 

містяться в оливках, зміцнюють клітинні мембрани і слизисті оболонки, 

покращують роботу шлунка, підшлункової залози, печінки і серцево-судинної 

системи. Допомагають при загоєнні ран, очищають організм від шлаків і токсинів. 

Літнім людям оливки допомагають зміцнювати кісткові тканини, покращують 

роботу печінки. 

Тому, метою роботи є дослідження якості оливок зелених без кісточок 

різних торгових марок представлених на українському ринку. 

Об’єктами дослідження було обрано п’ять зразків оливок зелених без 

кісточок різних виробників: 

 ТМ «Повна чаша» «Оливки зелені без кісточки» (стерилізовані). 

Виробник Іспанія, імпортер: ТОВ «ФУЗЗІ-ФУД»; 

 ТМ «Iberika» «Pitted sreer olives» «Оливки без кісточки» 

(пастеризовані). Виробник Іспанія, імпортер ТОВ «ІМП-ОЛ»; 

 ТМ OSKAR «FOODS» «Оливки без кісточки» (пастеризовані). 

Виробник Іспанія, імпортер ТОВ «ІМП-ОЛ» 

 ТМ «Премія» Eхolivia S.A/ Испания «Оливки зелені без кісточки» 

(стерилізовані). Виробник Іспанія; 

 ТМ «ACORSA» «Охибланка А.К.О.» «Оливки зелені без кісточки» 

(стерилізовані). Виробник Іспанія, імпортер: ТОВ «ФУЗЗІ-ФУД»  

В результаті дослідження найбільшу кількість 20 балів – набрали консерви 

оливки ТМ Oskar «Foods», оскільки вони найбільше відповідають вимогам 

ГОСТ 55464-2013 . «Консервы. Оливки или маслины в заливке. Загальні технічні 

умови», а саме: kолір: блідий зелений, поверхня: гладка; смак і запах: властивий 
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даному виробу, без стороннього смаку і запаху; стан виробу після приготування: 

м’який. 

Найменшу кількість балів - 7 набрали консервні оливки ТМ Повна чаша, 

тому що у порівнянні з іншими зразками вони мали найгірший стан після 

приготування , зі стороннім присмаком . Щодо кольору, то не відповідав сорту.  

Висновок: За результатами проведених досліджень можна зробити 

висновок, що з досліджуваних зразків оливок зелених без кісточки споживати 

можна тільки оливки ТМ Oskar «Foods». 
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УПРОВАДЖЕННЯ СЕРТИФІКОВАНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗА СУЧАСНИМИ УМОВАМИ 

Сьогодні задоволення населення потребує управління підприємствами на 

основі системного підходу до надання послуг. Управління на засадах методології 

процесного та системного підходів з урахуванням тенденцій до широкого 

впровадження організаційно-проектних рішень дає змогу здійснити перетворення 

в територіальному розвитку. 

Упровадження системи управління якістю послуг на основі міжнародних 

стандартів забезпечує визначення підходів до побудови систем управління якістю 

підприємств з урахуванням національної специфіки щодо законодавства, 

економіки та суспільних традицій.  

Проблеми і можливості удосконалення систем управління якістю продукції 

на підприємствах набувають підвищеної актуальності з огляду на перспективи 

вступу України до СОТ. За результатами аналізу визначених ризиків та 

потенційних загроз щодо вітчизняних підприємств на ринку першочерговою була 

визнана необхідність інвестування в розвиток виробничої бази, що обумовлено 

зростаючими вимогами до якості продукції і стабільності постачання товарів з 

високоякісними параметрами. 

У результаті впровадження та сертифікації систем менеджменту якості 

(СМЯ), заснованої на новітніх розробках і досвіді передових фірм світу, 

підприємства отримують можливість підвищити ефективність функціонування, 
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зміцнити конкурентні переваги в галузі якості продукції та задоволення потреб 

своїх споживачів За оцінками Дж. Джурана, за 85% проблем якості відповідає 

система менеджменту, а за інші 15% - виконувачі [1]. На думку Е. Демінга, 96 - 

98% проблем якості виникає через систему менеджменту, а решта 2 - 4% - через 

виконувача [2].  

Обґрунтовані основні стратегії подальшого розвитку на рівні підприємств та 

вдосконалення систем управління якістю продукції наведено на рис. 1. 

Принципи удосконалення системи управління якістю продукції 

передбачають загальне зростання витрат на якість у структурі виробничих витрат 

підприємства, збільшення випереджаючими темпами частки витрат на якість 

інноваційного характеру та аналогічної динаміки стратегічно орієнтованих витрат 

на розвиток якості.  

 
 

Рисунок 1 - Формування стратегічного розвитку підприємств [3] 
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вих вимог до якості на рівні 

підприємства. 

2. Забезпечення матеріального та 

соціального стимулювання 

працівників у підвищенні якості 

продукції. 

3. Збирання, опрацювання і 

оперативне надходження 

інформації про якість товарів та 

робіт. 

4. Покладання відповідальності за 

якість товарів на конкретних 

виробників. 

5. Організація обліку і аналізу 

витрат на якість. 

6. Контроль за якістютоварів, 

починаючи від матеріалів і до 

утилізації відходів. 

7. Оцінка та аналіз ступеня 

задоволення потреб споживачів. 
Стратегія збереження 

або стратегія виходу із 

ніші 

Стратегія пошуку 
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Стратегія лідерства  
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із ніші 

1. Дотримання вітчизняного та 

міжнародних стандартів, 

додаткових вимог до якості на 

рівні підприємства. 

2. Запровадження системного 

контролю за якістю продукції на 

всіх етапах виробничого процесу. 
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Економічний ефект при реалізації політики розвитку підприємства на основі 

стратегічного зростання якості полягає у прямому зменшенні втрат від 

недосконалої якості та опосередкованих вигод від зростання обсягів виробництва, 

продуктивності праці, фінансового результату діяльності. 

Висновки. Отже, детальний аналіз ситуації на ринку дозволяють визначити 

бажані стратегічні позиції підприємства та стають основою обґрунтування 

альтернативних варіантів стратегічних планів розвитку фірмиі як одна з 

складових . В результаті це допоможе підприємству вижити в умовах динамічної 

конкуренції та досягнути визначених цілей: підвищити ефективність виробництва 

та збуту продукції, а також отримати заплановану норму прибутку. 
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ЯКІСТЬ ЯК ВАГОМИЙ КОМПОНЕНТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТІ 

ТОВАРУ 

Якщо існують нужди, потреби і запити, існують і товари, призначені для їх 

задоволення. Під товарами слід розуміти все те, що виробляється на продаж, 

володіє здатністю задовольняти конкретні потреби і пропонується людям для 

обміну і подальшого споживання. До товарів слід відносити не тільки матеріальні 

об'єкти, послуги, різного роду інформація теж можуть бути товарами (рис1). 

Отже, об'єктом, на який спрямований споживчий попит, є товар. 

 

Рис. 1- Форми товарів 
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ІДЕЇ 
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філософію, зорові образи 

ВИРОБИ 

фізичні об'єкти матеріального 

характеру  

ПОСЛУГИ 

трудова діяльність, результати якої приносять користь 

споживачеві, але не беруть матеріальної форми 
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  Будь-який товар володіє певними споживчими властивостями які 

виявляються в процесі споживання або використання товару споживачем для 

задоволення матеріальних і культурних потреб. 

 

  

Рис. 2- Споживчі властивості товару 

Споживчі властивості визначають споживну вартість товару (цінність, 

корисність для людини) і формують якість товару. Якість товару – це сукупність 

властивостей і характеристик товару, які дають можливість задовольняти певну 

потребу.  

 Виділяють 4 рівні якості товару які можна розглянути на рис.3: 

 

Рис. 3 – Рівня якості товару 

 

Якість товару впливає на конкурентоспроможність товару, тобто його 

здатність привертати увагу споживачів з-поміж інших груп аналогічних товарів, 

які пропонуються на ринку підприємствами-конкурентами. Аспекти, які 

впливають на вибір товару покупцем це: 

– це корисний ефект, що його отримує споживач, купуючи товар, який має 

два складники: якість + сервіс. 

– витрати, пов’язані з придбанням та експлуатацією товару. 

 Чим більший корисний ефект і менші витрати, тим привабливішим 

для споживача і конкурентоспроможнішим є товар (рис.4). 
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ЯКОСТІ 

ТОВАРУ 
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«Відповідність використанню»  

«Відповідність фактичним 

вимогам ринку»  

«Відповідність латентним 

потребам» 
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Рис. 4 - Загальний показник конкурентоспроможності товару 

 Конкурентоспроможність товару має відносний характер. Це означає, 

що вона визначається порівнянням товару підприємства з товаром-аналогом 

(конкурентом) стосовно конкретного ринку (групи споживачів) у конкретний 

проміжок часу. При визначенні конкурентноспроморжності товару у боротьбі з 

товарною конкуренцією конкретної фірми розраховується коефіцієнт 

конкурентоспроможності товару (КТ): 

 

К = (СВТК/ ЦТК) / (СВВТ/ЦВТ)          (1), 

де: 

СВТК – споживчі властивості товару конкурента; 

ЦТК – ціна товару конкурента; 

СВВТ – споживчі властивості власного товару; 

ЦВТ – ціна власного товару. 

 При (КТ < 1) товар Вашої фірми конкурентоспроможний;  

 при (КТ = 1) – можливості фірм однакові,  

 при (КТ >1) – перемагає товар конкурента. 

Таким чином можна зробити висновок, що найважливішим складником 

конкурентоспроможності товару є його якість. Висока якість і 

конкурентоспроможність товарів забезпечуються всією системою маркетингу – 

від конструювання і виробництва – до збуту і сервісу виробів. 
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Корисний ефект 

 

якість + сервіс 

Витрати 

на товар 
КОНКУРЕНТО 

СПРОМОЖНІСТЬ 

ТОВАРУ 

Загальний показник конкурентоспроможності 

 

К= корисний ефект / ціна споживання   мах 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%84$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E$
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИГОТОВЛЕННЯ НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ФОРМУВАННЯ 

СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИКО-

МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Поява технології нетканих матеріалів стало результатом пошуку більш 

економічних процесів виготовлення текстильних полотен. При отриманні 

нетканих текстильних матеріалів технологічний процес значно спрощується в 

порівнянні з традиційними способами отримання текстильних полотен. Неткані 

матеріали можуть бути в багатьох випадках використані для заміни тканин 

аналогічного призначення при різкому скороченні витрат на працю, зниження 

собівартості, вивільненні натуральної сировини, широке використання відходів 

інших виробництв і при досить високій якості одержуваних матеріалів. Ці 

позитивні чинники лежать в основі швидкого розвитку виробництва нетканих 

матеріалів поряд з виробництвом традиційних тканих і трикотажних полотен. 

Важливе значення має використання широкого асортименту текстильної 

сировини і його відходів, що в сучасних умовах є одним з найважливіших 

факторів перспективності розвитку виробництва нетканих матеріалів. Найбільш 

широко в технічних цілях використовуються голкопробивні неткані матеріали, 

так вони мають досить рівномірну структуру, що забезпечує надалі утворення 

необхідних експлуатаційних властивостей. Голкопробивна технологія дозволяє 

виробляти неткані матеріали з високою продуктивністю і скороченим числом 

технологічних операцій. 

Основні технологічні переваги голкопробивного способу - це висока 

продуктивність обладнання і його економічна ефективність, різноманітність 

виготовленого асортименту, доступність і великі запаси сировини. Що стосується 

технічного застосування, то потрібно відзначити зростаюче використання 

нетканих матеріалів в машинобудуванні - для деталей обладнання, покриття труб, 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%84$
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литих елементів, тепло- і звукоізоляції, фільтрів, виробництва паперу, 

полірувального та абразивного фетру. 

Створення нового технологічного обладнання, модернізація діючого, 

створення і впровадження ефективних систем автоматичного контролю і 

управління вимагають інтенсифікації зусиль в галузі вивчення процесів 

формування нетканих текстильних матеріалів. В даний час світовий обсяг 

виробництва нетканих матеріалів збільшується в середньому на 7% на рік. Таке 

значне збільшення виробництва нетканих матеріалів вимагає не тільки 

концентрації капітальних витрат, але і вдосконалення технології та обладнання 

для їх виробництва. На сучасному етапі крім вдосконалення технологічних 

процесів, розширення асортименту, актуальною і, можна сказати базовим 

завданням, є підвищення якості голкопробивних нетканих матеріалів. 

Сформована практика виробництва голкопробивних нетканих матеріалів не 

дозволяє досить адекватно прогнозувати якість продукції, що випускається, що, в 

свою чергу, знижує ефективність виробництва і не забезпечує оптимального 

використання таких матеріалів. Тому проблема розробки математичних моделей 

для прогнозування фізико-механічних властивостей голкопробивних матеріалів, 

які дозволяють адекватно в сукупності враховувати як параметри технологічного 

процесу, так і характеристики вихідної сировини, є важливим і актуальним 

завданням. 

Одним з напрямків досліджень в області вдосконалення технології 

голкопробивних нетканих матеріалів є підвищення їх міцності властивостей за 

рахунок зниження пошкоджуваності волокон.В даний час на підприємствах легкої 

промисловості встановлено різне обладнання для виробництва нетканих 

матеріалів, з якого тільки 10% припадає на голкопробивні машини і агрегати. У 

той же час, наприклад, в Китаї на голкопробивні неткані матеріали в даний час 

припадає понад 30% від загального обсягу виробництва нетканих матеріалів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ НАТУРАЛЬНОЇ КОСМЕТИКИ В УКРАЇНІ 

Український ринок косметики протягом останніх 3-х років набув певного 

потенціалу розвитку такої рентабельної та конкурентоздатної галузі народного 

господарства, як косметична індустрія. Фраза «Зроблено в Україні» звучить не 

тільки гордо, а й модно. Вітчизняні парфуми, креми, помади – це must have для 

кожної модниці. Українці почали масово відмовлятися від російських товарів і 

подалися на пошуки альтернативи. Роблячи акцент на здоров’я споживачів, 

індивідуалізацію і багатофункціональність косметики, йде створення нових 

сегментів ринку. Українська косметика не поступається закордонним 

розрекламованим брендам, а її демократична ціна лише тішить. Попит на 

продукцію був завжди, а ось пропозицій практично не було. Тому виробництво 

української косметики почало розвиватися стрімко. На ринку України з’явилися 

бренди класу «люкс», демократичні і не дуже хендмейд-марки, творців місцевої 

аптечної косметики та багато іншого цікавого [1; 3]. 

На основі аналізу літературних джерел та узагальнення даних з урядових 

сайтів, треба відзначити появу різних за форматом підприємств, які створюють 

нові композиції, що повністю відповідають вимогам часу – безпека і 

натуральність, основні риси, що характеризують косметику українського 

виробництва. Останні 10 років галузь розвивалася саме в цьому «екологічному» 

напрямку та має приголомшливий успіх. Загальна мода останніх років на 

все крафтове спричинила підвищений інтерес українського споживача до 

вітчизняних косметичних хендмейд-брендів [1;2]. 

Натуральна продукція – це основний напрямок, який почали розвивати, 

рекламуючи безпечні для здоров’я природні косметичні засоби. Будь яка марка, 

що використовує у складі засобів косметичної продукції натуральні інгредієнти, 

по праву може називатися виробником натуральної косметики. Поки для цієї 

продукції нема суворої сертифікації. 

Виробники навчилися зберігати всі корисні властивості рослин майже не 

користуючись синтетичними добавками та консервантами. У складі вітчизняних 

натуральних засобів відсутні: важкі метали, діоксини, нітрати, продукти 

нафтопереробки, силікони, штучні барвники тощо. В основі натуральної 

косметики – настої трав, ароматна ефірна олія, глини, грязі, сіль, мед та продукти 

бджільництва, екстракти морської водорості. Кожний рецепт – особливий. 

Дослідження асортименту ринку якісної і відносно недорогої косметики налічує 

близько 100 найменувань продукції в більш ніж 10 серіях для догляду за шкірою 

обличчя, тіла і порожниною рота. Ромашка, розмарин, зародки пшениці – основні 

компоненти органічної української косметики. 

В період становлення ринку, як показує світова практика, визначаються 

сильні й не дуже сторони продукції. Щось не буде користуватися попитом, а щось 

стане хітом продажу. Це нормальна практика пошуку своєї ніші. 
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Поки що українські виробники косметики в сучасних економічних реаліях, 

не можуть дозволити собі сертифікацію, тому що вона суттєво вплине на ціну 

кінцевого продукту. Тестування у Ecocert обійдеться приблизно 5 тис. євро за 

SKU (stock keeping unit – одиниця складської наявності). Тому фірми відкладають 

отримання логотипу до поліпшення економічної ситуації в країні [1;3; 4]. 

Ринок України має приклад 24 косметичних брендів які пропонують 

асортимент натуральної косметики. Майже вже 10 років існує бренд «живої 

косметики» Irene Bukur, що випускає продукцію на основі розроблених 

українським фармацевтом Л. Г. Москаленко рецептур. Подібно французьким 

компаніям Irene Bukur має свої плантації, де вирощує потрібні для створення 

продуктів трави, і прагне використовувати у виробництві останні досягнення 

косметології. В арсеналі бренду є хіти на кшталт фітомаски для обличчя «Ефект 

миттєвої краси», зміцнювального шампуню або продуктів для біоманікюру.  

Серед споживачів, вимогливих до якості косметики, є популярним 

український бренд Vigor, що випускає продукцію преміум-класу. Креми, 

концентрати, тоніки, сироватки, маски цього бренду високоякісні і можуть 

конкурувати за ефективністю з багатьма відомими хітами іноземних виробників. 

Наприклад, лінія «Чорна ікра» – хоч і не повний аналог продуктів на основі 

чорної ікри La Prairie, але її рівень доволі високий для того, щоб їх було коректно 

порівнювати. Косметику по догляду за тілом Vigor використовують спа-центри 

українських п'ятизіркових готелів і шановані салони краси. 

Бренд «ЯКА» (Я-якісне, К-корисне, А-аромотерапевтичне) один з перших в 

Україні почав виробляти натуральне мило ручної роботи яке відрізнялося від 

звичайного туалетного тим, що створювали його з натуральної сировини 

(рослинних та ефірних олій), керуючись такими критеріями, як якість, користь і 

приємний натуральний запах. Зараз асортимент бренда набагато ширше - це 

засоби по догляду за обличчям: скраби, креми і маски для обличчя; засоби по 

догляду за волоссям: шампуні, кондиціонери, засоби по догляду за тілом - 

різноманітні гелі для душу та ванни. Наприклад, «Шампунь-бальзам проти 

ламкості волосся з олією обліпихи», «Вершки для глибокого живлення та красоти 

рук». Фірма «ЯКА» почала привертати до себе увагу покупців оформленням 

продукції, наприклад, упаковка геля для душу – всередині запаковані різні 

рослини: чебрець, ромашка тощо. У бренда є кілька серій продукції: аптекарська, 

косметична, органічна та карпатська. Виробництво косметичної продукції 

налагоджено з використанням найкращих сучасних технологій, постійним 

лабораторним контролем якості, виробництво відповідає найвищому на сьогодні 

рівню контроля якості ISO 9001. На виробництві вдосконалюють набуті формули, 

збагачують вміст та розробляють нові рецептури. Такий підхід сприяє 

підвищенню якості та ефективності усіх косметичних засобів. Поєднуючи 

традиції та сучасні наукові дослідження у косметичній галузі, враховуючи 

потреби певного типу шкіри чи волосся, розробляються унікальні засоби для 

щоденного догляду.  

Зараз українська косметика чекає свого світового визнання. З кожним роком 

на українському ринку з'являється все більше і більше косметичних марок. Мода 

на made in Ukraine надихнула вітчизняних підприємців активізувати виробництво 
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багатьох продуктів, які раніше у нас у продажу були винятково імпортного 

походження. Треба зробити висновок, що українська косметика не поступається 

закордонній за якістю, весь виробничий процес виконується відповідно до 

декларацій ЄС щодо фармацевтичної промисловості на території України. Країна 

обрала для себе чіткий євроінтеграційний вектор розвитку, і це стосується 

підходів до контролю якості та безпеки косметичної продукції. 

Аналіз законодавчої бази свідчить про відсутність нормативних документів, 

що регламентують якість, безпечність та ефективність косметичної продукції 

відповідно до міжнародних стандартів і сучасними тенденціями розвитку 

косметичного ринку [3]. Тому Міністерство охорони здоров’я України розробило 

проект постанови Уряду про затвердження нового технічного регламенту на 

косметичну продукцію на основі Регламенту ЄС №1223/2009. Документ має 

усунути юридичні розбіжності, а також адміністративні та технічні бар’єри 

торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу. Наразі новий регламент 

опрацьовується в Міністерстві охорони здоров’я та найближчим часом буде 

оприлюднений для громадського обговорення на офіційному веб-сайті 

міністерства [3; 4]. 
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ПАРФУМЕРНИЙ АРОМАТ ЯК НАТХНЕННЯ 

Аромат навіює спогад. І це не дивно. Вдихаючи пахощі квітів, 

свіжоскошеної трави, маминого печива в уяві ми здатні знову і знову переживати 

приємні миті дитинства. Запах парфумів коханої людини ми здатні пам’ятати все 

життя.  

Слово «парфум» має латинське походження і означає випаровуватися, 

димитися. В уяві одразу ж спливають картини з історичних фільмів, де біля трону 

фараону чи східної цариці на блюдах з розпеченими жаринами згорають та 

димляться суміші ароматних трав і пелюстків квітів. 

http://www.me.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/moz-
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 Приємний аромат покращує настрій та надихає на творчі злети. 

Здається, що запахи людей ми здатні відчувати майже на підсвідомому рівні, і 

саме тому одні люди нам подобаються, викликають симпатію, а інші- відразу. 

 Запах парфумерного виробу має декілька стадій: 

- Початкова, так звана верхня нота, швидко розчиняється у повітрі, 

почути її аромат можна лише у перші хвилини нанесення запашної композиції. 

- Основна, або нота серця, відчувається повною мірою через 15-20 

хвилин після нанесення, і саме вона визначає якими будуть парфуми, з квітковим, 

пряним чи фантазійним запахом. 

- Залишкова (кінцева) уже послаблена та змінена, часто залежить від 

доданих закріплювачів аромату. 

Сировиною для виробництва парфумерних товарів є запашні матеріали, 

етиловий спирт, настоянки запашних речовин, вода і барвники. 

Запашні речовини, що використовуються в парфумерній промисловості, 

поділяються на натуральні (природні) та синтетичні. 

Натуральні запашні речовини за походженням поділяються на речовини 

рослинного і тваринного походження. До рослинних належать ефірні олії, смоли, 

бальзами і рослини, що використовуються для спиртових настоянок. 

До запашних речовин тваринного походження належать: мускус, амбра, 

боброва струмина, цибет тощо. 

Ефірні олії - це леткі маслянисті рідини, які одержують із квітів (троянди, 

лаванди, шавлії, жасмину тощо), квіткових бруньок (гвоздик), плодів (анісу, 

коріандру, кмину тощо), шкірки плодів (лимону, апельсину), листків (м’яти, 

герані), деревини тощо. 

Одержують ефірні олії зі свіжих або висушених ефіроолійних рослин 

шляхом перегонки через водяну пару (наприклад, трояндова, м’ятна та деякі 

інші), вичавлювання зі шкірки (цитрусові), екстракції з допомогою летких 

розчинників, анфлеражем (настоюванням ефіроносів на холоді в очищених оліях). 

Запашні речовини, що одержують шляхом анфлеражу іноді називають квітковими 

помадами. Найперспективнішим є метод екстракції з допомогою органічних 

летких розчинників. Екстрактні масла вважаються найякіснішими. 

Суха рослинна сировина - висушені запашні частки рослин (кора, насіння, 

листки та ін.), що використовуються у вигляді спиртових настоянок. Вони 

являють собою цінну складову частину парфумів, оскільки мають повний і 

стійкий запах. 

Смоли - виділення деяких дерев, що ростуть у районах зі спекотним 

кліматом. Найчастіше використовують стиракс (з надрізів молодого дерева - 

ліквідамбра), бензойну смолу (з дерев родини стираксових) та ладан (із гілок 

куща цистусу). 

Бальзами - напіврідкі речовини - розчини деревних смол в ефірних 

оліях. Найбільше застосування має толуанський бальзам, який характеризується 

ванільним запахом. 

Мускус - зерниста речовина темно-брунатного кольору, який при слабкій 

концентрації має приємний запах. Одержують з висушених залоз внутрішньої 

секреції мускусного оленя-кабарги або мускусного щура. 
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Амбра - жирна воскоподібна маса сіро-зеленого кольору, яку добувають з 

травного тракту кашалотів. Амбру знаходять також у вигляді шматків, що 

плавають на поверхні моря в тропіках. 

Бобровий струмінь - продукт виділення залоз самця річкового бобра. 

Цибет - мазеподібне виділення залоз внутрішньої секреції цибетної кішки, 

що проживає в Північній Африці та Азії. 

До синтетичних запашних речовин належать продукти хімічної переробки 

нафти, кам’яного вугілля, деревини й ефірних олій. Синтез запашних речовин має 

широке розповсюдження і привертає особливу увагу парфумерів усіх країн. До 

синтетичних запашних речовин належать гераніол (запах троянди), терпінеол 

(запах бузку), ліналоол (запах конвалії), кумарин (запах свіжого сіна) та багато 

інших. 

Синтетичні запашні речовини можуть мати не тільки запахи, що 

відповідають запахам певних квітів або свіжої зелені, а й такі, що не трапляються 

в природі, завдяки чому можна створити духи та інші парфумерні товари з 

різними фантазійними запахами, що дозволяє значно розширити їх асортимент. 

Спирт використовують у парфумерії як розчинник запашних речовин, а 

також як дезінфікуючий і освіжаючий засіб в одеколонах і туалетних водах. 

Вода - використовується переважно для розведення спирту до потрібної 

концентрації і повинна відповідати вимогам стандарту на питну воду. 

Барвники - використовують у тому випадку, коли потрібно надати 

парфумерній рідині певного кольору. Для цієї мети використовують органічні 

барвники, що розчиняються в спирті й воді. 

Виробництво парфумерних товарів складається з таких операцій: 

приготування парфумерної композиції та рідини, настоювання рідини, 

фільтрування, розливання, закорковування й пакування. Приготування 

парфумерної рідини складається з розчинення парфумерної композиції в спирту, 

з додаванням настоїв, води і барвників [1]. 

В Інтернеті можна знайти поради, як приготувати парфуми у домашніх 

умовах, посилаючись на те, що 90 % вартості парфума – це розкрутка бренду, а 

лише 10% - реальна вартість товару. 

Отож, придбавши ефірні олії та змішавши їх (нібито у правильних 

пропорціях), а також витримавши з постійним перемішуванням у флаконі з 

темного скла, можна отримати парфум. 

Але чи так це насправді? 

Хіба створення парфумерної композиції – це не творчий, натхненний 

процес? Хіба не потрібні для цього спеціальні здібності? Хоча б гостре відчуття 

нюху, а ще краще одержимість головного героя книги Патрика Зюскінда 

«Парфумер». 

Сьогодні парфумери здатні здивувати навіть шанувальників оригінальних 

ароматів. 

Незвичний для парфумів аромат бетону парфумери отримали, розклавши на 

складові, багатий відтінками аромат сандалового дерева, щоб отримати нову ноту 

ефірної олії, з’єднавши її зі штучним окисом троянди. Отриманий аромат має 

шари смолистої теплоти, розділені лаконічними «металічними» швами. 
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На думку парфумерів, бурштин пахне медом та східними прянощами, може 

мати відтінок деревини чи хвої. 

Аромат свіжоскошеної трави у парфумах допоможе жителям мегаполісів 

хоча б на хвилинку перенестися на зелену галявину. Такий ефект створює 

синтетичний компонент амілсаліцитат.  

Справжній чоловік повинен пахнути «дорого». Аромати шкіри, замші, 

тютюну змішуються сьогодні у чоловічих парфумах у поєднанні з нотами 

бергамоту, анісу, імбирю, кардамону та зеленого чаю.  

Автомобільна тема передається у парфумах завдяки ароматам паленої гуми, 

гарячого асфальту, окису заліза, лаку для нігтів. 

Аромат іржі проникає у підсвідомість поєднуючись з нотами бергамоту, 

сичуанського перцю, гіркого полину, кристалів амбри, дуба і бобів какао. 

Окремі парфумери відмовляються від багатошарових парфумів, які нібито 

приховують власний аромат людини, і обмежуються лише однією молекулою, 

яка, потрапляючи на шкіру, змішується з запахом людини і працює як феромони. 

Популярну сьогодні молекулярну тему підтримали в Сполучених Штатах, 

де розробили технологію отримання аромату на основі власної молекули ДНК, 

який відповідатиме лише конкретній людині. 

Отож, роблячи висновок, можна зазначити, що який би парфуми ви сьогодні 

не обрали, будьте певні, що вони підкреслять вашу індивідуальність, і ще довго 

будуть про вас нагадувати вашим близьким людям. 
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ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ТА АСОРТИМЕНТУ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ 

Макаро́ни (від італ. Maccheroni) — популярна страва з тіста. Це продукти, 

які виготовляють висушуванням до 13% вологості і нижче із тіста з макаронного 

борошна і води із збагачувачами або без них.  

Макарони є традиційною стравою італійської кухні, особливо південної 

частини країни звідки й вони ведуть своє коріння.  

Помічене зростання споживання макаронів в роки соціальних потрясінь та 

жорстокого проведених урядом реформ, в роки економічної кризи. Бо це один з 

найдешевших різновидів харчування для бідноти у сучасності. Так, 

рентабельність макаронного виробництва в економічну кризу після 1998 р. 

досягла рівня 70-80 %. 
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Макаронні вироби завжди були і залишаються на столі українських 

споживачів в якості швидкої і смачної страви. Незважаючи на те, що технології 

виробництва інших продуктів харчування постійно вдосконалюються, 

змінюються, але послідовність приготування макаронного тіста і основні 

інгредієнти, що входять до його складу, залишаються практично незмінними 

протягом багатьох років. Як правило, макаронні вироби виробляються зі 

спеціальних сортів пшеничного борошна з максимальним вмістом білкових 

речовин. Тому і популярні серед населення, адже в Україні макаронні вироби в 

тому чи іншому вигляді споживає більше 96% населення. 

Тому метою роботи є вивчення та аналіз структури асортименту 

макаронних виробів магазину «СІЛЬПО - ФУД». 

Об’єктами дослідження було обрано п’ять зразків вермішелі короткої: 

- Зразок №1 ТМ «Премія»; 

- Зразок №2 ТМ «Чумак»; 

- Зразок №3 ТМ «Riscossa»; 

- Зразок №4 ТМ «LaPasta»; 

- Зразок №5 ТМ «PastaZara». 

Дослідження якості вермішелі короткої за органолептичними показниками 

проводилось згідно вимогам ДСТУ 7043:2009 Вироби макаронні.  

Найбільшу кількість балів, а саме 35 набрала вермішель коротка торгових 

марок  «Pasta Zara» та «Riscossa» оскільки вони відповідають вимогам ДСТУ 

7043:2009 Вироби макаронні. Загальні технічні умови, а саме: поверхня - гладка 

без шорсткості; колір - однотонний золотистий, без слідів непромісу; форма - 

правильна, є незначні викривлення що відповідає типу виробу; смак і запах - 

властивий даним виробам без присмаку гіркоти та інших сторонніх запахів; стан 

після варіння - не втратила форму, не злиплась між собою. 

Найменшу кількість – 29 балів набрала торгова марка «Чумак», тому що 

органолептичні показники мали таку характеристику, а саме:поверхня - гладка без 

шорсткості;колір - однотонний кремовий, без слідів непромісу; форма - 

правильна, є незначні викривлення що відповідає типу виробу;смак і запах - 

властивий даним виробам без присмаку гіркоти та інших сторонніх запахів; стан 

після варіння - не зберегла форму, розварилася та злиплася. Не відповідає 

вимогам ДСТУ 7043:2009 Вироби макаронні. Загальні технічні умови. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

більшість представлених на ринку України макаронних виробів є якісними для 

вживання споживачів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СВІЖИХ 

ФРУКТІВ І ОВОЧІВ 

На формування споживних властивостей і харчової цінності фруктів та 

овочів впливають біологічні особливості кожного виду помологічного, 

ботанічного сорту. Кожний з них має тільки йому властивий хімічний склад, 

зовнішній вигляд і структурно-механічні властивості. Однак і ці показники 

неоднакові на різних ступенях стиглості плодів одного виду і сорту. Дуже 

важливо не допустити перестигання фруктів і овочів, бо вони втрачають поживні 

речовини, смакові, товарні властивості і здатність до тривалого зберігання. 

Хімічний склад, а від так поживна цінність, смакові та інші властивості 

фруктів і овочів залежать не тільки від біологічних властивостей виду, сорту, 

стану стиглості, а й від географічної, природно-кліматичної зон їх вирощування, 

агротехнічних засобів і екології довкілля. 

Підвищення вологості ґрунтів і повітря, зменшення сонячного 

опромінювання призводять звичайно до зниження вмісту у фруктах і овочах 

цукрів, інших речовин і збільшення кількості органічних кислот, вологи. Що 

може призвести до чималих втрат продукції і збитковості зберігання. 

Споживні властивості фруктово-овочевих товарів зумовлена їхньою 

енергетичною, біологічною, фізіологічною, лікувально-профілактичною, 

органолептичною цінністю структурно-механічними особливостями та 

безпечністю.  

Енергетична цінність овочів і фруктів порівняно з іншими продуктами 

невелика. Найнижчу калорійність мають салат, шпинат, ревінь, селера, редиска – 

8-21 ккал на 100г.; морква, капуста білоголова, цибуля ріпчаста, редька, 

баклажани більш калорійні – 33-43 ккал на 100г.; найвищою калорійністю 

відзначаються горошок зелений – 72 ккал, картопля – 83 ккал, часник – 106 ккал 

на 100г. 

Вищу енергетичну цінність, ніж овочі, має переважна більшість фруктів 

завдяки вмісту в них енергомістких харчових речовин – цукрів і крохмалю. 

Біологічна цінність фруктів, овочів і продуктів їхньої переробки 

визначається вмістом у них 70 різноманітних, біологічно активних і в тому числі 

незамінних речовин. У фруктах та овочах міститься близько 11 вітамінів і 

вітаміноподібних речовин, понад 60 мінеральних елементів. 

Фізіологічна цінність фруктів, овочів та продуктів їхньої переробки 

визначається вмістом різноманітних речовин, які впливають на органи смаку, 

нервову систему, засвоєння їжі. Зовнішній вигляд і аромат фруктів і овочів 

подразнюють рефлекторну систему людини, за сигналом якої через центральну 

нервову систему приходять у готовність залози травного тракту, чим 

поліпшується засвоюваність речовин продуктів травного походження. 

Лікувально-профілактична цінність фруктів та овочів пов’язана із 

вмістом у них багатьох харчових сполук. Такі харчові речовини, як пектин, 
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целюлоза, геміцелюлоза, які називають харчовими волокнами, деякі органічні 

кислоти, вітаміни захищають організм від дії на нього шкідливих сполук: нітратів, 

нітридів, нітрозамінів, важких металів, пестицидів, радіонуклідів. 

Органолептичну цінність фруктів та овочів зумовлюють їхній зовнішній 

вигляд, запах, смак, міцність шкірочки і м’якоті, розмір, маса. 

Безпечність фруктів, овочів, пов’язана з відсутністю або наявністю в 

межах допустимих норм у них шкідливих речовин: важких металів, радіонуклідів, 

нітратів, нітритів, бактеріальних отрут – токсинів, мікотоксинів. 

Забруднення нітратами або солями азотної кислоти (NaN02) відбувається 

внаслідок надмірного використання азотних добрив. 

Забруднення овочів і фруктів пестицидами є наслідком використання 

останніх для захисту рослин від шкідливих організмів що призводить до 

зменшення втрат врожаю, підвищення якості продукції і водночас до накопичення 

пестицидів в овочах і фруктах. 

Радіоактивне забруднення фруктів, овочів відбувається через повітря і 

ґрунт. Усі продукти з підозрою на радіоактивне забруднення підлягають 

обов’язковому радіометричному контролю і якщо вміст радіонуклідів більший 

максимально допустимої кількості (Cs 137 і Sr90 ) , реалізація забороняється. 

Забруднення фруктів, овочів важкими металами відбувається через 

ґрунт і повітря, в які потрапляють газоподібні, рідкі, тверді викиди, відходи 

промислових підприємств, електростанцій, транспорту, комунально-побутові 

відходи, стоки. У фруктах, овочах виявляють вміст: міді, цинку, кадмію, ртуті, 

олова, а також миш’яку. Такі продукти до споживання і переробки не 

допускаються. 

Серед найголовніших критерій прогресу будь-якої держави є обсяг 

виробництва сільськогосподарської продукції. Аграрна міць України дозволяє їй 

посісти не останнє на світовому ринку сільськогосподарської продукції. Та 

сільськогосподарський прогрес в нашій державі скоротився більше ніж удвічі, що 

стало причиною зниження рівня структури споживання населенням продуктів 

харчування. Нестача в рівні споживання продуктів, порушення у структурі 

харчування балансу рослинної й тваринної їжі, досить складна екологічна 

ситуація, відбивається на здоров’ї населення, що виявляється у зростанні 

смертності, у тому числі від онкологічних захворювань. 

Для підняття рівня споживання і виробництва свіжої плодоовочевої 

продукції необхідно: переглянути механізм ціноутворення, розробляти різного 

рівня прогнози збалансованого розвитку виробництва фруктів та овочів, 

створювати на промислових підприємствах державну екологічну та санітарну 

інспекцію для більш надійного нагляду за виробленою продукцією.  
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНІВ ЗБЕРІГАННЯ 

КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ В СИСТЕМІ НАССР 

НАССР – концепція, яка передбачає систематичну ідентифікацію, оцінку і 

управління небезпечними факторами, які впливають на безпеку продукції. 

Особливістю цієї системи являється те, що за її допомогою прослідковується 

кожний крок (етап) в харчовому виробництві, виявляються специфічні ризики, 

впроваджуються ефективні методи контролю і моніторингу. Для функціонування 

системи необхідні міроприємства для підтримання загального рівня гігієни і 

попередження псування продуктів. 

Мета впровадження системи НАССР – контроль і управління санітарної 

безпеки харчових продуктів, зниження ризиків харчових отруєнь, хвороб в 

результаті споживання мікробіологічно, хімічно або фізично забруднених 

продуктів харчування. 

Торгові мережі давно і впевнено зайняли нішу виробництва кулінарної 

продукції для реалізації в роздріб. Довіра покупців напряму залежить від того, на 

скільки відповідально підходять супермаркети до безпеки продукції, яку вони 

виготовляють, або реалізують її, виготовлену іншими виробничими 

підприємствами. 

Тому на даний час питанню забезпечення безпеки і збереження якості 

сировини, напівфабрикатів та кулінарних виробів в процесі їх виробництва і 

зберігання, надається велика увага як зі сторони наукових організацій, так і зі 

сторони харчової промисловості і громадського харчування. 

Більшість зарубіжних компаній в якості самореклами приводять дані про 

впровадження у виробництво нових технологій обробки сировини, інгредієнтів, 

напівфабрикатів і готової продукції, мета яких захистити їх від мікробіологічного 

псування. Наприклад, компанія «Макдональдс» приводить дані, що за останні 30 

років її діяльності ні в одній країні світу не було зафіксовано ні одного випадку 

отруєння кулінарною продукцією в їх ресторанах. Однак дані статистики свідчать 

про щорічні регістрації числа постраждалих від харчових отруєнь готовою 

продукцією вітчизняних підприємств харчової промисловості і громадського 

харчування. Тому актуальним питанням для нашої галузі є впровадження 

технологій збереження якості і гарантованого подовження термінів зберігання 

кулінарних виробів. А також питання впровадження на сучасних підприємствах 

галузі інтегрованої системи забезпечення безпеки харчових продуктів, основаної 

на принципах міжнародних систем якості і безпеки харчових продуктів, таких, як 

НАССР, GS та ін. 
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З метою забезпечення ефективного захисту кулінарних виробів від 

мікробіологічного псування і розвитку окисних і гідролітичних процесів та 

збереження органолептичних характеристик, вченими було запропоновано ряд 

концепцій на основі «шокового» заморожування продукції при температурі – 24-

30ºС. Німецькими вченими у 2014 році було встановлено, що більшість 

мікроорганізмів інактивуються зовсім не в результаті «шокового» заморожування, 

а при застосуванні середніх температур заморожування – 5-10ºС, в результаті чого 

руйнуються стінки і мембрани мікроорганізмів. 

З метою збільшення термінів зберігання сировини, напівфабрикатів і 

кулінарних виробів застосовують принципи біотехнології, нанотехнології, 

вакуумування, кавітаційну і баростатичну технології. Одним із найбільш 

перспективних способів являється застосування біотехнології. Подовження 

термінів зберігання досягається за рахунок конкуруючих між собою 

мікроорганізмів. Нанесення певних штамів мікроорганізмів на поверхню 

сировини тваринного походження (м’яса, птиці, риби) та крупношматкових 

напівфабрикатів перед їх вакуумним упакуванням дозволяє подовжити термін 

зберігання до 36 діб (при t = +4ºC). Інший метод, напилення чистих культур 

молочнокислих бактерій на поверхню готових кулінарних виробів (із м’яса, птиці, 

риби), дає можливість зберігати їх якість до 30 діб (при t = + 10ºС). 

Актуальним являється використання у технології виробництва кулінарних 

виробів антимікробного поліпептида, який синтезується певними штамами 

мікроорганізмів та має назву – нізин. Він активно інгібірує грампозитивні 

бактерії, в результаті чого подовжуються терміни зберігання кулінарних виробів. 

Останні розробки в галузі біотехнології дозволили отримати нові 

біополімери, які синтезуються спеціальними штамами мікроорганізмів. Так, була 

отримана нова харчова паллуланова плівка, виготовлена в США із продуктів 

життєдіяльності грибка Aureobasidium pulluns. 

Останні розробки в галузі нанотехнологій дозволили отримати нові 

композитні асептичні плівки з адсорбційними наночастинками срібла і 

імібілізованими екстрактами розмарину, бетуліну, орегано та ін.. Під час 

зберігання кулінарних виробів наночастинки срібла виділяються на межі розділу 

фаз і пригнічують розвиток патогенних мікроорганізмів, дріжджів і плісені, що 

спонукає збільшенню термінів зберігання цих виробів. 

Останні дослідження показали, що під час зберігання кулінарних виробів, 

упакованих в нові композитні плівки, вони довше зберігають свій природній 

аромат, колір і смак. Під час зберігання напівфабрикатів в палулановій плівці її 

можна не знімати з виробу, а проводити подальшу термообробку прямо в ній, так 

як вона розчиняється під дією температури. 

Впровадження у виробництво усіх вище перерахованих інноваційних 

технологій забезпечує якість і безпеку кулінарної продукції і підвищує рівень 

конкурентоздатності торговельних підприємств та підприємств громадського 

харчування, що актуально враховувати на сучасному етапі інноваційного 

розвитку усієї харчової галузі України. 
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СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ФРУКТОВОГО ПЮРЕ 

ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ 

В останні роки економіка України та більшість галузей виробництва зазнали 

значних змін. Така трансформація народногосподарського комплексу України 

являє собою процес зміни визначальних характеристик економічної системи, 

зокрема її елементи, зв’язки між ними та пропорції розвитку. Це стосується не 

тільки економіки в цілому, а й її підсистем галузевого рівня, серед яких особливу 

роль відіграє харчова промисловість, прискорений розвиток якої є одним з 

пріоритетів державної соціально – економічної політики.  

Однією із складових харчової промисловості є виробництво продуктів 

дитячого харчування. Аналіз ринку продуктів дитячого харчування промислового 

виробництва на сьогодні свідчить про тенденцію його поступового покращення. 

Споживачі висувають все більш жорстокі вимоги до продуктів дитячого 

харчування, зокрема, до складу продуктів, безпечності споживання, збагачення 

вітамінами і мінеральними речовинами.  

Для забезпечення потреб ринку, відповідно до структури споживання, 

вітчизняними підприємствами, для дітей раннього віку, виробляються сухі 

адаптовані молочні суміші – замінники материнського молока, сухі молочні 

продукти для догодовування та харчування малюків, спеціальні рідкі чи 

пастоподібні молочні продукти, плодово-овочеві консерви, соки. [1] 

Основні виробники на ринку дитячого харчування в Україні – ТМ «Агуша», 

ТМ «Тёма», ТМ «Gerber», ТМ «Nutrilon», ТМ «Semper», ТМ «Яготиське», ТМ 

«Карапуз», ТМ «Чудо - Чадо», ТМ «Hipp» та інші (рис 1.). 

За офіційними даними Державної служби статистики в Україні, щорічно 

збільшується виробництво продукції дитячого харчування. Так, обсяг 

виробництва даної продукції у 2017 році зріс, у порівнянні до попереднього року, 

на 24%.  

Ринок дитячого харчування в Україні має позитивну тенденцію. За січень – 

вересень 2018 року виробництво кисломолочної продукції зросло на 2% і досягло 
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50 тис. т, а виробництво сухих молочним сумішей зменшилось на 10% і становить 

13 тис. т. [2]. 

Лідерами з виробництва харчової продукції залишаються спеціалізовані 

підприємства дитячого харчування. До головних учасників цього ринку належать: 

ПАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» 

(Полтавська обл.) – сухі молочні продукти; ТОВ «Південний консервний завод» 

(м. Херсон), ПАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» – 

плодоовочеві консерви і соки; ПАТ «Галактон», ТОВ «Фавор» (м. Київ), ПАТ 

«АК Комбінат «Придніпровський»« (м. Дніпропетровськ), ТОВ «Люстдорф» 

(Вінницька обл.), ПАТ «Вімм-Біль-Данн Україна» (Київська обл.), ПАТ 

«Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей» (Київська обл.), Комунальне 

підприємство «Міська молочна фабрика – кухня дитячого харчування» (м. Харків) 

– рідкі та пастоподібні молочні продукти [2]. 

 
Рис. 1. Основні бренди на ринку дитячого харчування 2017 р. 

 

Сировину для виробництва продуктів дитячого харчування отримують з 

господарств, яким надано статус спеціальної зони. 

Найбільшими імпортерами дитячих продуктів харчування на українському 

ринку є країни Європи, виробництво яких складає 64% від загального імпорту 

продуктів дитячого харчування. Це виробники таких відомих світових марок: 

«Nutricia» (Нідерланди), «Nestle» (Швейцарія), «Hipp», «Hesnz» (Німеччина) 

тощо.  

Варто зазначити, що споживання дитячого харчування в Україні є одним з 

найнижчих у Європі і становить в середньому 17 кг на одну дитину на рік, тоді як 

в Італії – 61, Іспанії та Швеції – 63, Бельгії – 79, Фінляндії – 96 кг таких продуктів. 

Це пояснюється тим, що діти в Україні дуже рано переходять на неспеціалізоване 

харчування, а також тим, що батьки все ще надають перевагу приготуванню їжі 

для малюка власноруч, без використання готових сумішей.  
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Усі ці фактори призводять до того, що хоч ринок і зростає, проте він не є 

дефіцитним. Гостро стоїть лише питання у налагодженні виробництва дитячого 

харчування усіх товарних груп в Україні, зважаючи на високий попит і потенціал 

розвитку на цьому ринку, причому не лише на внутрішньому, а і на зовнішньому.  

Отже, ми визначили стан і тенденції як за попитом, так і за пропозицією на 

ринку дитячого харчування. 

Важливим вважаємо розглянути апгрейди сучасного українського 

виробництва дитячого харчування. Одним з таких нововведень є фруктове пюре з 

сиропом, що фасують в скляні баночки. Із запуском цих продуктів виробники 

дитячого харчування відновлюють виробництво продуктів за своїми 

оригінальними рецептурами дитячих пюре з молочними інгредієнтами, які 

випускалися для декількох поколінь малюків. 

Ще однією новинкою є нова лінійка дитячого пюре в зручному форматі дой-

пак. Формат вакуумної упаковки дой-пак вже давно став популярним в 

європейських країнах завдяки своїй зручності і безпеці зберігання продукції. 

До теперішнього часу в Україні, дитячі пюре в такому форматі були 

представлені лише закордонними виробниками за преміальними цінами. Завдяки 

локалізації виробництва упаковки дой-пак в Україні, а також власній переробці 

фруктів і овочів для дитячого харчування, виробники змогли запропонувати 

більш доступну і високоякісну альтернативу імпортній продукції [2]. 

Отже, в українських виробників дитячого харчування є можливість 

розвивати продукцію на високому рівні, виготовляти її за європейськими 

стандартами та експортувати за кордон, де вона буде конкурентоздатною. 

Важливе значення при реалізації даного напрямку має додержання виробниками 

нормативно-технічних вимог при виробництві продукції, а також відсутність 

наміру заощадити шляхом фальсифікації якості товару. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ЯЛИНКОВИХ ПРИКРАС  

Кожен рік настає час коли ми спостерігаємо як в магазинах на полицях 

вільно почувають себе дитячі іграшки, але приходить момент і вони частково 

поступаються своїм місцем новорічним іграшкам, ялинковим прикрасам.  

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
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Ялинкові прикраси – це іграшки, кульки чи фігурки тварин, людей, 

предметів побуту, якими прикрашають різдвяну ялинку [1].  

Першими ялинковими прикрасами були живі квіти, яблука, цукерки, горіхи. 

Згодом додалися солодощі та різдвяні свічки. За легендою, перша скляна 

ялинкова кулька була видута в Саксонії у XVI столітті через неврожай яблук, які 

тоді були головною прикрасою ялинок. В Україні перші ялинкові прикраси 

робили із соломи, ганчір'я, кольорових стрічок, пізніше з паперу та фольги. 

Гуцули навіть сьогодні роблять прикраси із сиру - спеціально обробленої бринзи, 

що правда їсти їх можна тільки непофарбованими, щоб не отруїтися. Скляні 

прикраси для ялинки ввійшли в моду в середині XIX століття.  

Актуальність обраної теми полягає в тому, що сьогодні асортимент 

новорічних товарів дуже широкий, і кожна фірма-виробник пропонує щось 

особливе, оригінальне. Тому доцільно проаналізувати асортимент та спільну 

роботу виробників і торговельних організацій, що формують моду на новорічні і 

різдвяні товари. 

Аналізуючи ринок ялинкових прикрас, можна наголосити, що ввозиться в 

Україну в основному асортимент пластмасових ялинкових іграшок, предмети для 

прикраси інтер'єра й електричні гірлянди не високої вартості. Основні країни-

постачальники – Польща і Китай. Пріоритетом українських виробників ялинкових 

прикрас є – скляні формові іграшки, що розписані вручну. Українські скляні 

ялинкові прикраси з художнім ручним розписом затребувані і на Заході. Тому що, 

наприклад, у Німеччині основна частина ялинкових іграшок це однотонні й 

одноманітні. Доля українського виробника, що поставляють на полки українських 

магазинів, складає приблизно 50-60% виготовленого товару.    

Виготовлення скляних прикрас вимагає багато праці. Поки кульку повісять 

на ялинку на неї чекає довгий шлях, високі температури і майстерне 

прикрашання. Виробництво кульок розпочинається з того, що спочатку трубки 

скла розігрівають на газовому пальнику, витягують у видовжену форму з 

запаяним кінцем. Скляну масу розігрівають до 900-1100 градусів, аж поки вона 

стане пластичною, потім беруть на прозору трубку трохи цієї розігрітої маси і 

надувають скляну бульбашку [2]. Недалеко від Києва, у смт. Клавдієве, 

розташована фабрика ялинкових прикрас. Її було створено 1948 році. Продукція 

користується стабільно високою популярністю, так як це високоякісна ручна 

робота, то, що завжди цінувалося дуже високо, а новорічні прикраси 

Клавдієвської фабрики - не просто красиві вироби, а символ сучасного погляду на 

дизайн і гарантований рівень якості. Переважно це ялинкові кульки, верхівки, 

скляні бурульки. Практично вся продукція підприємства (до 96%) зараз 

експортується до Німеччини, Бельгії, Голландії, Франції, Великобританії та 

США [3].  

Львівський скло дзеркальний цех ТОВ «Галімпекс» виготовив у 2017 році 

ялинкові прикраси спеціально для української ялинки у Ватикані на замовлення 

Українського Католицького Університету. Дерев'яні іграшки: янголи, коники, 

жар-птиці, а також кульки в жовтих кольорах з червоно-зеленими візерунками. Ця 

делікатна ручна робота захоплює. Ялинка, що була встановлена на Софійській 

площі столиці у 2018р., була прикрашена 1 тисячею яворівських дерев’яних 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%85_(%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%BE
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іграшок, згори донизу спіраллю спадали гірлянди, довжина яких загалом 

становила 3 кілометри, також на ялинці було 42 тис. ліхтариків. Ознайомившись з 

деталями виготовлення ялинкових прикрас, починаєш розуміти, що ціна іграшки 

не лише в її красі, але й в копіткій праці, яка цю красу створює. 

Треба зазначити, що ринок новорічних товарів – святкової атрибутики 

і подарунків – існує лише один місяць. Протягом багатьох років торговців 

новорічними виробами «переслідує» проблема товарних залишків. Часом до 40% 

ялинкових прикрас залишаються чекати своєї долі до наступного року. Щоби 

цього уникнути, потрібно формувати моду на новорічні прикраси, тому в 

магазинах у відділах новорічних товарів почали працювати дизайнери, що радять, 

як краще прикрасити святкову ялинку і приміщення. Крім того, продавці і 

стилісти намагаються барвисто оформити вітрини, торговельний зал і в такий 

спосіб продемонструвати покупцям модні тенденції в прикрасі новорічної ялинки 

й інтер'єра. Нових же виробів у новорічних колекціях з'явилося небагато – не 

більш 20% від об'єму асортименту - це оригінальні фігурки, зроблені з кераміки 

або дерева. 

Дослідження асортименту виробів проводилось на матеріалах магазину 

«Дитячий світ». Новорічний асортимент представлений такими прикрасами як: 

штучні ялинки різної висоти; новорічні верхівки, електрогірлянди, кульки, 

карнавальні маски, різдвяні віночки тощо. Асортимент магазину «Дитячий світ» 

насичений виробами як вітчизняного так і закордонного походження, які 

відрізняються між собою не тільки ціною але і якістю. Оцінювання якості і 

способи її визначення є однією з важливих проблем товарознавства. Для 

дослідження обрано ялинкові кульки львівської фабрики «Галімпекс». Товари 

відповідають вимогам ДСТУ 1724-92 по маркуванню, містять інформацію про 

безпечне використання, а також супроводжуються сертифікатами відповідності 

[1].  

Ялинкові прикраси – це не тільки забава, це ще український бізнес, який 

вийшов вже на європейський ринок та має успіх. Ялинкові прикраси з України 

користуються значним попитом у світі. Це якісна продукція з індивідуальним 

креативним підходом і конкурентною ціною. Основним покупцем українських 

ялинкових прикрас стали Німеччина, Нідерланди, Польща і Швейцарія, нашими 

іграшками прикрашені також ялинки і в США, і Ізраїлі. 

Новорічні іграшки - не просто красиві вироби, а символ найулюбленіших 

сімейних свят - Нового Року та Різдва. Це речі, які символізують тепло і добро 

цих свят, речі, які часто передаються з покоління в покоління і радують душу 

багато років. 
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ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ЯК ОРІЄНТИР НА РИНКУ СПОЖИВЧИХ 

ПОСЛУГ  

При розробці конкретних товарів продавець повинен вирішити, чи буде він 

пропонувати їх як марочні. У Цивільному кодексі України вживається термін 

«торговельна марка (знак для товарів і послуг)». Юридичні терміни «знак для 

товарів і послуг» та «торговельна марка» означають одне і те саме поняття і тому 

можуть вживатися як рівнозначні [2]. Терміни «торгова марка», «торговий знак», 

«товарний знак» – не є юридичними, проте вживаються для позначення того ж 

самого поняття, що і «знак для товарів і послуг» та «торговельна марка». 

 Стаття 1 Закону України «Про охорону знаків для товарів та послуг» 

визначає торговельну марку як позначення, за яким товари і послуги одних осіб 

відрізняються від товарів і послуг інших осіб [1]. Схоже визначення подається й у 

статті 492 Цивільного Кодексу України, де вказано, що торговельна марка – будь-

яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для відрізнення 

товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів 

(послуг), що виробляються (надаються) іншими особами [2]. 

Товарні знаки (марка) і знаки обслуговування допомагають споживачеві 

відрізнити товари та послуги одного виробника від продукції його конкурентів. 

Товарні знаки найчастіше являють собою слово, словосполучення або речення 

(словесні знаки), зображення (малюнок, графіка і т. п. – зображувальні знаки), 

об'ємний елемент (форма упаковки і т. д. – об'ємні знаки) або комбінацію з 

перелічених вище елементів (комбіновані). Однак спеціальних обмежень на вид і 

форму товарного знака немає, так що крім знаків, що сприймаються візуально, 

бувають звукові знаки (музичні фрагменти) і навіть нюхові (запахи).  

Призначення торговельної марки полягає в тому, щоб індивідуалізувати 

товар на ринку, відмежувати його від аналогічних товарів інших виробників 

(рис.1). 
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Рис. 1- Позначення торговельної марки 

 

В Україні правова охорона надається товарному знаку тільки після його 

офіційної реєстрації у відповідному реєстрі. Товарний знак може 

використовуватися і без реєстрації, але в цьому випадку ніяких виключних прав 

на це позначення виробник не має. Заявка на реєстрацію товарного знака 

подається в Патентне Відомство України, яка проводить експертизу заявки на 

предмет її відповідності формальним вимогам, а також експертизу заявленого 

позначення на предмет його охороноздатності. 

Призначення торговельної марки розглянемо на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2 - Призначення торговельної марки  
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Марочна назва не повинна бути випадковою, бажані для марочної назви 

якості наведені на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Якості, бажані для марочної назви  

 

На відповідному рівні сприйняття торговельної марки споживачем 

маркетологи повинні визначити мету маркетингових зусиль  

 

 
Рис. 4 - Рівні сприйняття торговельної марки споживачем 

 

 Отже, у наш час торговельні марки надійно увійшли в повсякденне 

життя кожної людини. На ринку різноманітних товарів і послуг споживач 

орієнтується саме на торговельну марку. Торговельні марки дозволяють 

виробниками вирізнити свої товари або послуги серед інших і дати можливість 

споживачам за цими зовнішніми позначеннями відрізнити товари цих виробників 

від тих, які виготовляють чи продають інші виробники. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТА 

НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ 

Якість товарів є однією з основоположних характеристик, що надають 

вирішальний вплив на створення споживчих переваг і формування 

конкурентоспроможності. Під якістю харчових продуктів розуміють сукупність 

властивостей, що відображають здатність продукту забезпечувати органолептичні 

характеристики, потреба організму в харчових речовинах, безпеку його для 

здоров'я, надійність при виготовленні та зберіганні. Основними властивостями 

продовольчих товарів, які визначають їх корисність і здатність задовольняти 

потреби людини в харчуванні, є харчова цінність, фізичні та смакові властивості і 

його збереженість. 

Оцінка якості продтоварів починається з відбору проб для аналізу згідно 

ГОСТ для кожного виду товару. Необхідно правильно відібрати пробу, щоб 

результати оцінки якості могли бути поширені на всю партію продукції. 

Першим етапом оцінки якості є ідентифікація продукції - встановлення 

тотожності характеристик продукції її істотним ознаками (асортиментним, 

якісним, кількісним та ін.), які в сукупності є достатніми для підтвердження 

відповідності конкретної продукції зразком і (або) її кільком із описаних в 

маркуванні, договорах поставки, стандартах та інших документах, що 

характеризують продукцію. 

Органолептичну цінність харчових продуктів обумовлюють показники 

якості: зовнішній вигляд, консистенція, запах, смак, склад, ступінь свіжості. 

Підвищують апетит і краще засвоюються оптимальні по зовнішнім виглядом 

харчові продукти: зазвичай свіжі або мало що зберігалися фрукти, дієтичні яйця, 

жива риба, хлібобулочні вироби широко застосовуються практично скрізь так як в 

них більше біологічно активних речовин. Смак і аромат харчових продуктів 

мають таке велике значення, що в деяких випадках для їх досягнення 

застосовують способи обробки (наприклад, копчення риби і ковбасних виробів), 

що викликають навіть деяке зниження засвоюваності білкових речовин. Гірше 

засвоюються продукти, що мають тьмяну забарвлення, неправильну форму, 

нерівну поверхню й зайве м'яку чи грубу консистенцію; містять менше біологічно 

активних речовин; з низькою харчовою цінністю. Продукти з дефектами 

зовнішнього вигляду і консистенції часто містять речовини, шкідливі для 

організму людини. 

Якість непродовольчих товарів залежить від багатьох факторів, які ви 

можете групувати в такі групи, як сировину і матеріали, обладнання, технологічні 

процеси, кваліфікація і досвід персоналу, навколишнє середовище.  

Якість товарів полягає в здатності задовольняти певні потреби завдяки 

властивостям товарів. Якість продукції як сукупність властивостей обумовлює її 

пригодність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення. 
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Бракувальне число - кількість дефектних одиниць продукції в партії товару, 

при якому ця партія бракується. 

Приймальне число - кількість дефектних одиниць продукції в партії товару, 

яка приймається до реалізації. 

Властивість товару - об'єктивна особливість, яка проявляється в процесі 

його створення, споживання або експлуатації. Властивості товарів можуть бути 

простими і складними. 

В процесі оцінки якості товару проводиться вибір номенклатури показників 

якості, визначення значень цих показників і встановлення їх відповідності 

нормативним документам. При оцінці якості товарів застосовуються поодинокі, 

комплексні та інтегральні показники якості. Рівень якості продукції - відносна 

характеристика якості продукції, заснована на порівнянні значень показників 

якості оцінюваної продукції з базовими значеннями. Така характеристика якості 

використовується на всіх етапах життєвого циклу продукції (проектування, 

виробництво, експлуатація або споживання). Для оцінки рівня якості продукції 

застосовуються два методи: диференційний і комплексний. Диференціальний 

метод - зіставлення одиничних показників базового зразка і оцінюваної продукції. 

Комплексний метод - зіставлення узагальнених показників якості базового і 

зразка з урахуванням коефіцієнтів вагомості окремих показників. Значення 

середньо-зваженого показника якості визначається з урахуванням коефіцієнта 

вагомості, який установлюється експертним методом. Базові показники - 

показники, прийняті за основу при порівняльній характеристиці показників якості 

(еталон, кращі зразки продукції). 
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БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

Ринок кондитерських виробів в Україні є одним з найрозвиненіших у 

харчовій промисловості . На сучасному ринку харчових продуктів гостро стоїть 

проблема якості та безпечності товарів, тому дослідження щодо якості 

кондитерських виробів, таких як халви, збоку товарознавців експертів, є 

необхідними і актуальними. 
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Науковці провели дослідження щодо якості та безпечності зразків халви 

різних виробників, які представлені на ринку. На етапах досліджень було оцінено 

якість пакування зразків також органолептичні показники. Маркування, яке 

зазначене на досліджуваних зразках, повністю відповідає вимогам нормативних 

документів. 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 означають те, 

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: адже 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. 

Зразки халви: 

№1 - халва соняшникова ванільна; 

№2 - халва арахісова; 

№3 - халва арахісова глазурована; 

№4 - халва ванільна глазурована; 

№5 -халва кунжутна з ваніліном; 

№6 - халва соняшникова ванільна. 

В результаті виміру, припущення щодо високого вмісту токсикантів у 

соняшниковій халви підтвердилися, одержаний результат є негативним, бо навіть 

в невеликих кількостях токсичні елементи є шкідливими для організму, зокрема, 

послаблюють імунітет й викликають серйозні захворювання. Варто зазначити, 

дуже важливим показником безпечності та якості є концентрація у харчовому 

продукті радіонуклідів цезію, стронцію. Також було проведено дослідження щодо 

наявності генетично-модифікованих організмів (ГМО) в халві. У досліджувальних 

зразках ГМО не виявлено. 

Тому необхідно посилити контроль з боку державних органів за 

показниками безпечності у тому числі вмістом важких металів, у харчових 

продуктах в цілому та східних солодощах зокрема. Щоб залишитися 

життєздатними, підприємства змушені диверсифікувати свою продукцію 

запроваджувати нові технології, виходити на нові ринки. В рамках угоди про 

поглиблену вільну торгівлю доступ харчової продукції на ринок ЄС залишається 

обмеженим. Ефективна система повинна гарантувати споживачеві якість та 

безпечність товарів, запобігати появі на ринку товарів, небезпечних для здоровя, 

забезпечувати наявність правдивої інформації про безпечність та якість товару. 

Але якість та безпека полягає не тільки в самому продукті, а й в його упаковці. 
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За останні роки проблема якості товарів набуває важливого значення в усіх 

галузях економіки. Особливо це стосується харчових продуктів, без винятку 

кондитерських виробів. Мала 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. Це відіграє важливу роль збереження їхньої якості у процесі 

товароруху, що у першу чергу забезпечується використанням сучасного 

покування. 

Якість упаковки повинна відповідати чітко всім вимогам . Замість цього в 

Україні сьогодні спостерігається недооцінювання значення пакувальних 

матеріалів як серед виробників, так і серед споживачів пакування.  

Паперові пакувальні матеріали мають велике значення для 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, назважаючи на те, що 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. Вони містять узагальнені норми 

показників якості паперових пакувальних матеріалів для всіх харчових продуктів, 

не враховуючи при цьому специфіку властивостей кожного виробу.  

Серед нормованих показників є лише маса на 1м2, розривна довжина, 

відносний опір продавлюванню, жиропроникність, паропроникність, білість, 

вологість та вологостійкість. До того ж навіть ці показники нормуються не для 

кожного виду паперових пакувальних матеріалів. Показники стійкості до 

механічних впливів залежать від сировинного складу паперового пакувального 

матеріалу, його маси, товщини, лінійної щільності та вологості і 

характеризуються міцністю на розрив та на злом, опором продавлюванню та 

формостійкістю під час різноманітних навантажень. Значення цих показників 

повинно встановлюватися з урахуванням особливостей кондитерського виробу. 

Так, значення показника міцності на розрив має бути максимальним, але таким, 

щоб можна було відкрити пакування без значних зусиль, не пошкодивши при 

цьому саму продукцію. Особливо це стосується виробів, які легко деформуються 

навіть за мінімальних навантажень (мармелад, пастила, зефір, цукрове печиво), та 

какао-порошку, який може розсипатися під час відкривання упаковки. 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; 
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захоронення. Паперові пакувальні матеріали піддаються всім цим процесам і 

залишаються найбільш екологічно безпечним пакувальним матеріалом. Саме 

тому їхнє використання для пакування кондитерських виробів повинно зростати в 

широких межах і за всіма напрямками.  

Український ринок – це потужне підприємство яке співпрацює з з іншими 

ринками країн світу. Завдяки численним дослідженням наш ринок розвивається і 

впроваджує нові технології.  

 

Список використаних джерел 

1. Научно-практический журнал «Продукты и ингредиенты» №10 ноябрь 2013.  
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УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КИСЛОМОЛОЧНИХ 

ПРОДУКТІВ 

Ультрафільтрація - це процес сепарування на молекулярному рівні. 

Мембрана ультрафільтрації пропускає воду, розчинені солі, лактозу і кислоти, так 

що вміст цих речовин в процесі концентрації залишатиметься приблизно на 

одному тому ж рівні по обидва боки мембрани. Мембрана ультрафільтрації 

затримує білки, жири і бактерії, і тільки тому вони концентруються в ретентат. 

Процеси ультра і мікрофільтрації можна розглядати як одні з найбільш 

потрібних і цікавих процесів, з точки зору виробництва нових натуральних 

інгредієнтів, для молочних і інших харчових галузей. Застосування цих процесів у 

виробництві молочних продуктів приносить великий економічний і якісний 

ефект, зберігаючи при цьому нативність харчових інгредієнтів. Мікрофільтрацію 

можна розглядати як один з видів ультрафільтрації, тому що не існує чітких меж 

за розміром частинок, сепарованого цими методами. 

Молочна промисловість однією з перших гідно оцінила ефективні методи 

переробки сировини (молока і кисломолочних продуктів) за допомогою 

мембранних методів розділення, згущення і концентрування продуктів. Так, 

ультрафільтрацію вже успішно застосовують в промисловому масштабі за 

кордоном при виробництві кисломолочних напоїв. При виробництві йогурту 

використовуються різні технологічні схеми методу ультрафільтраційного 

концентрування. Основною відмінністю їх є підсгущення сквашуваного молока 

ультрафільтрацією до різних ступенів вмісту в ньому білка. Мабуть, це 

пояснюється прагненням отримати йогурт, склад якого максимально наближений 

до складу традиційного кисломолочного продукту, що виробляється в кожній 

країні, а також бажанням значно поліпшити якість готової продукції і підвищити 

ефективність його виробництва. 

Застосування ультрафільтрації для виробництва йогурту дає можливість 

збільшити кількість білка в молочній сировині без істотного підвищення вмісту 
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лактози. Це сприятиме підвищенню в'язкості і фізичної стабільності продукту і 

усунення тенденції до зниження в'язкості, характерною для лактози. Фірмою 

Genevieve grenier du monte (Франція) розроблений спосіб виробництва 

кисломолочних напоїв типу йогурт, в якому усувається основний недолік 

технології - нерегульоване зброджування продукту в процесі зберігання. При 

іншому способі для приготування йогурту в якості вихідної сировини 

використовують молоко, в якому відношення кількості білка до лактози більше, 

ніж в звичайному молоці. Це досягається ультра фільтраційною обробкою молока 

і частково видаленням лактози. Як правило, рекомендується підтримувати 

відношення білка до лактози більш 1,5, а ще краще – більше 4. 

При виробництві йогурта по розробленій технології вихідну сировину 

концентрують при температурі 5-50˚ С до отримання концентрату із вмістом білка 

7-15%. Потім отриманий концентрат піддають тепловій обробці при температурі 

70-80˚С без витримки, охолоджують і вносять закваску молочнокислих культур. В 

готовий продукт добавляють харчові наповнювачі, наприклад сливові, фруктові 

добавки. Отриманий йогурт відрізняється підвищеною в’язкістю і більш довгим 

терміном зберігання. 

Згідно використовуваній технології, знежирене молоко, багате білковим 

концентратом під сирної сироватки до змісту 14% сухих речовин, сквашують 

молочнокислими культурами і отримують продукт з гарною консистенцією 

практично не відокремленою сироваткою. Виробництво йогурта по такій схемі 

забезпечує більш повне використання складових сироватки і сприяє підвищенню 

екологічності та економічності виробництва. Ультрафільтрацію широко 

використовують також в виробництві одного з найбільш популярних 

кисломолочних продуктів в країнах Західної Європи – імера. Розроблена 

технологія імера, яка включає наступні технологічні операції: 

 очищення вихідного молока при t - 55˚ С 

 термічна обробка при високотемпературній короткочасній 

пастеризації 

 ультра фільтраційне концентрування до змісту 6% білка при t - 55˚С 

 нормалізація жиру (до3,5%) 

 гомогенізація (тиск 200 кг / см, t - 65˚ С) 

 пастеризація (t - 83˚С, видержка 5 хв.) 

 охолодження до t - 20-22˚С 

 сквашування протягом 20 год. 

 Перемішування і охолодження до t - 5˚С 

 Видержка при t - 5˚С протягом 24 год. 

 Перемішування при t - 5˚С і упаковка 

Застосування ультрафільтрації при виробництві імера, продукта, схожого з 

простоквашею, дає можливість збільшити його вихід на 10-18% і усунути такий 

недолік, як сальний присмак. 

Одеським технологічним інститутом харчової промисловості розроблена 

технологія кефіру «Особливого», що передбачує ультра фільтраційне 

концентрування знежиреного молока до масової частки сухих речовин 8,5% або 
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нормалізацію суміші ультра фільтраційного концентрату знежиреного молока з 

масовою часткою сухих речовин 17% або концентратом сироваткових білків. Ця 

технологія має суттєву перевагу порівняно із традиційною. По-перше, значно 

знижується собівартість готової продукції за рахунок виключення використання 

дорогих добавок у вигляді казеїну, і концентрату натурального казеїну, в 

результаті чого скорочуються витрати на сировину і основні матеріали. По-друге, 

кефір, отриманий по розробленій технології, має щільну консистенцію, в ньому 

менше відділяється сироватки, що підвищує товарні якості продукції. По-третє, 

біологічна цінність кефіру «Особливого» значно вища порівняно з аналогічними 

продуктами. 

В разі переробки сироватки установка ультрафільтрації дозволяє 

сконцентрувати сироваткові протеїни (білки) поряд з відділенням мінералів і 

лактози. Зазвичай установки ультрафільтрації використовують для виробництва 

білкового сироваткового концентрату з вмістом білка в сухих речовинах від 34 до 

85%.  

Використовуючи наступну додаткову обробку, наприклад мікрофільтрацію 

MF, можна повністю ізолювати білки і отримати сироватковий білковий ізолят 

(WPI). Як на WPS, так і на WPI є великий попит в Європі, а в деяких країнах WPS 

і WPI є біржовими торгуючими товарами.  

При використанні UF для концентрації молока, виходить ретентат з високим 

вмістом білка, з паралельним відділенням лактози і мінералів. Ретентат 

використовується для виробництва різних видів сирного і молочного білкового 

концентрату (MPS), або, в разі подальшою ізоляцією білків, для молочного 

білкового ізоляту (МРІ). 

Сир Feta і інші сири такого типу виробляються за допомогою повної 

концентрації молока з використанням процесу ультрафільтрації. Потім в 

отриманий ретентат вносять заквасочні культури, сичужний фермент, сіль і інші 

добавки і відправляють прямо на упаковку.  

Головним недоліком ультрафільтрації є слабкий контроль за якістю. Якщо 

ультрафільтрацію використовує молочне підприємство як один з етапів 

виготовлення більш складної продукції - це одне. Однак якщо отриманий білок 

використовується в спортивному харчуванні, то якість ультрафільтрації виходить 

на перше місце. Те що залишилося після фільтрації - солі, жири, лактоза можуть 

не тільки значно погіршити склад того ж гейнера, але і зіпсувати смак. І, тим 

більше, створити проблеми людині з засвоюваністю продукту. Всі неприємні 

ознаки від вживання деяких препаратів - здуття, метеоризм, діарея - все це ознаки 

неякісної фільтрації. 
Визначити якість ультрафільтрації «на око» неможливо. Тільки лабораторні 

аналізи на вміст в молочному білку домішок можуть показати наскільки якісний 

продукт. Або ж ваші власні відчуття після його прийому. 

Висновок: Процес ультрафільтрації допомагає перерозподілити і 

оптимізувати використання сухих речовин молока-сировини в масштабах всього 

виробництва; мінімізувати втрати жиру і білка, на етапі переробки сировини; 

підвищити якість сиру і сирів; спростити і автоматизувати технологічний процес 

їх виробництва; скоротити обсяги молочної сироватки. Утворений новий вид 
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вторинної молочної сировини - укладає в собі величезний економічний потенціал. 

Його застосування дозволяє збільшити обсяг випуску кисломолочних напоїв, 

вивільнити додаткові обсяги молока-сировини, економити сухі і згущені продукти 

при їх відновленні, а також використовувати для виробництва нових видів 

продукції. 
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СОУСИ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Соуси, приготовлені на м’ясних бульйонах з великою кількістю 

екстрактивних речовин, збуджують апетит. Багатьом стравам соуси надають 

соковитості, що полегшує засвоюваність страви. Тушкування м’яса з гострими 

соусами сприяє переходу колагену в глютин і розм’якшенню м’яса. 

Завдяки соусам з того самого продукту можна приготувати різні за смаком 

страви. До складу соусів входять такі продукти, як масло вершкове, сметана, 

яйця, борошно та ін. Білки, жири і вуглеводи в соусах легко засвоюються 

організмом. Крім того, використовуючи соус, страві можна надати гарного 

зовнішнього вигляду. Наприклад, червоний маринад відтіняє білий колір риби. 

Соус майонез використовують для оформлення салатів. 

Багато соусів доповнюють склад страв, підвищують їхню калорійність. 

Правильний вибір соусу до страви має велике значення. 

За способом приготування соуси поділяють на дві групи: соуси з 

загусниками, при виготовленні яких використовують пасероване борошно, 

крохмаль, і без загусників. За температурою подавання соуси поділяють на гарячі 

(температура подачі 65-70°С) і холодні (10-12°С). За кольором розрізняють соуси 

червоні і білі. Як рідку основу для соусів використовують бульйони - м’ясні, 

рибні, молоко, сметану, вершкове масло, олію, оцет [1, с. 223]. 

Особливу групу становлять солодкі соуси. Для дієтичного харчування соуси 

готують на воді, овочевих і круп’яних відварах. За консистенцією соуси бувають 

рідкими для поливання і тушкування страв; середньої густини - для запікання і 

додавання в овочеві страви і фарші. Інколи готують густі соуси для 

фарширування і додавання як в’язку основу в деякі страви. За технологією 

приготування розрізняють основні і похідні соуси. Соус, приготовлений на певній 

рідкій основі з максимальною кількістю продуктів, називається основним. Якщо 
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до основного соусу додати інші продукти і приправи, то дістають нові соуси цієї 

групи, які називаються похідними. Для того, щоб при зберіганні соусів не 

утворювалася плівка, на поверхню соусу кладуть кусочки вершкового масла або 

маргарину. Швидко охолоджений, а потім розігрітий соус має кращий смак, ніж 

соус, який зберігають гарячим. Холодні соуси є поживним середовищем для 

розвитку мікроорганізмів, тому їх слід зберігати в холодильній камері в 

закритому порцеляновому, керамічному посуді або в каструлі з нержавіючої сталі. 

Соуси необхідно спожити протягом 1−2 годин [2]. 

Каталізатори гідролізу і інверсії - речовини, що каталізують розщеплення 

білків, крохмалю та сахарози. Вони знаходять застосування у виробництві соусів 

швидкого приготування. 

Барвники - речовини, що відновлюють природну забарвлення, втрачену в 

процесі обробки і зберігання, що підвищують інтенсивність природного 

забарвлення, що забарвлюють безбарвні продукти. Області застосування: 

виробництво соусів і ін. 

Консерванти - речовини, що пригнічують розвиток мікроорганізмів. Області 

застосування: виробництво соусів і ін. 

Наповнювачі - це інертні речовини, що застосовуються у виробництві 

низькокалорійних продуктів. Області застосування: виробництво соусів, 

майонезів, кетчупів та ін. 

Носії, розчинники або розріджувачі - речовини, що роблять більш легким, 

безпечним і ефективним процес внесення рецептурних компонентів в продукт, а 

також захищають і стабілізуючі ці компоненти. Області застосування: процеси 

внесення компонентів у виробництві майонезів, кетчупів, соусів та ін. 

Осушувачі - речовини, що видаляють вологу з газів, рідин і твердих 

субстанцій в закритих ємностях. Області застосування: сухі соуси і ін. 

Підсилювачі (модифікатори) смаку і аромату - підсилюють (модифікують) 

сприйняття смаку і аромату шляхом стимулювання закінчень смакових нервів, 

хоча самі підсилювачі можуть не мати ні власного запаху, ні смаку. Області 

застосування: соуси, кетчупи та ін. 

Емульгатори - це речовини, які роблять можливим або полегшують 

отримання емульсій і стабілізуючі останні. Області застосування: майонези та 

інші емульговано соуси та ін. [3]. 

Як показує практика підприємств, під час виробництва окремих кулінарних 

виробів для розширення асортименту та підвищення їх харчової цінності. 

використовують оздоблювальні напівфабрикати, гарніри, соуси тощо. Як прянощі 

використовують насіння та порошок гірчиці, кунжуту, маку, кмину тощо. За 

наповнювачі беруть пасеровану ріпчасту цибулю, гриби, квашені та мариновані 

огірки, оливи та маслини, морську капусту, креветки, кальмари, мідії, часник та 

хрон, перець гострий тощо. 
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ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПЛОДОВО-

ЯГІДНИХ СОКІВ В УКРАЇНІ 

Сік – рідкий продукт, отриманий з їстівної частини одного чи декількох 

видів стиглих, свіжих або збережених охолодженими фруктів і/або овочів 

механічною дією, та законсервований фізичним способом [1]. 

Соки є важливим продуктом харчування. Вони забезпечують організм 

людини всіма фізіологічно активними речовинами. 

Згідно з даними компанії Pro-Consulting, кожен українець випиває не більше 

ніж 10 літрів соків і нектарів в рік. Даний показник в 3 рази менше, ніж в країнах 

Європейського Союзу (30 літрів в рік), в той час як в Північній Америці середнє 

споживання соку на душу населення досягає 50 літрів в рік.  

За даними дослідження компанії Trade Hub Platform, Україна входить в 

ТОП-5 найбільших експортерів соків в світі. За кордон постачається близько 20% 

виготовленої в Україні продукції [2].  

Ринок соків в Україні свідчить про високе конкурентне середовище. 

Переважна частина продукції представлена 4 великими компаніями: 

• PepsiCo (ТМ «Сандора», «Садочок», «Сандорик»); 

• Vitmark (ТМ Jaffa, «Соковита», «Чудо-Чадо», «Просто фрукти», «Наш 

сік», «Прямо сік»); 

• Coca-Cola (ТМ Rich, Rich Kids, «Добрий»); 

• Т.В. Fruit (ТМ Galicia, ТМ Filvarok). 

Виробники пропонують фруктові соки і нектари, а також, овочеві суміші та 

морси. В асортименті кожного бренду є апельсиновий, яблучний і виноградний 

смак. У всіх виробників крім Т.В. Fruit є лінійка соків для дітей. Серед чотирьох 

виробників-лідерів, Galicia є найбільшим експортером. Компанія відправляє на 

експорт 98% всієї продукції. 

Як базу для дослідження асортименту та якості соків в торговельних 

підприємствах було обрано один з супермаркетів «Сільпо» м. Київ. В 
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супермаркеті представлені соки різних виробників, як вітчизняного так і 

імпортного виробництва. В магазині пропонують соки різних торговельних 

марок: освітлені, з м’якоттю, однокомпонентні, купажовані, 100% соки прямого 

віджиму. Більшість соків упаковані в комбіновану упаковку ТЕТРА БРІК 

АСЕПТИК, ця упаковка передбачає різні способи відкривання, такі як: 

перфорація, відкидний клапан, відривний язичок або скручується кришечка. У 

порційній упаковці є отвір для соломинки. Також є соки в полімерних та скляних 

пляшках. 

В Україні якість плодово – ягідних соків оцінюють за органолептичними, 

фізико – хімічними і бактеріологічними показниками у відповідності з 

ДСТУ 4150:2003 Соки, напої сокові, нектари плодово-ягідні, овочеві та з 

баштанних культур [2].  

Для оцінки якості було обрано п’ять торговельних марок яблучного соку:  

1 «Galicia», виробник ТОВ «Яблуневий дар» Україна.  

2 «Rich», виробник «Coca-Cola» Україна.  

3 «Наш сік», виробник Вітмарк-Україна. 

4 «Садочок», виробник PepsiCo Україна.  

5 «Sandora», виробник PepsiCo Україна.  

Для оцінки якості була розроблена 30-ти балова система, при складанні якої 

крім органолептичних показників були враховані таки показники як пакування та 

маркування соків. Бали для оцінки якості розподілені наступним чином: смак і 

запах – 10 балів, зовнішній вигляд і консистенція – 5 балів, колір – 5 балів, 

пакування – 5 балів, маркування – 5 балів. 

Таблиця 2 – Таблиця балової оцінки якості зразків яблучного соку  

№ 

зр

аз 

ка 

Назва зразка 

Балова оцінка (30 балів) 

Характерист

ика 

маркування 

(5 балів) 

Характерис

тика 

пакування 

(5 балів) 

Смак і 

запах 

(10 

балів) 

Зовнішний 

вигляд і 

консистенція 

(5 балів) 

Колір 

(5 балів) 

Сума 

балів 

1 

Яблучний 

сік 

«Садочок» 
5 4 8 4 3 24 

2 
Яблучний 

сік «Galicia» 
5 5 9 4 5 28 

3 
Яблучний 

сік «Rich» 
5 4 10 5 4 28 

4 
Яблучнийсік 

«Sandora» 
4 5 8 4 4 25 

5 

Яблучний 

сік «Наш 

сік» 
4 4 9 5 4 26 

Аналізуючи таблицю, можна зробити висновок, що найбільшу кількість 

балів набрали соки ТМ «Galicia» та ТМ «Rich» - 28 балів. У цих соків яскравий, 

добре виражений смак, властивий запах, повне та чітке маркування, 
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функціональне та зручне пакування. Колір був ярко виражений дуже насичений та 

відповідав кольору плодів з яких було виготовлено цей сік.  

Найменшу кількість балів набрав сік ТМ «Садочок» - 24 балів. У цього соку 

був властивий смак, але слабкий аромат, колір мав незначну знебарвленість.  

Висновки: на сучасному етапі українські виробники переорієнтовуються на 

збут до Західної Європи: 45% українських соків експортується в Польщу, 11% 

українських соків купує Словаччина, 6% – США, це говорить про те, що наші 

виробники забезпечують європейський рівень якості соків. 

Але головна проблема безмитного ввезення соків на територію ЄС – 

складність отримання сертифікату походження, як зазначають експерти.  

Якщо йдеться про томатний і яблучний соки, тоді сертифікат отримати не 

складно, адже всі інгредієнти напою були вироблені в Україні. Якщо ж 

експортувати екзотичні серії або цитрусові соки, то отримання сертифікату 

ускладнюється. 

17 липня 2017 року Рада ЄС затвердила нові тимчасові торговельні 

преференції для України. Вони вводяться на строк до трьох років в якості 

доповнення до Угоди про створення поглибленої та всеосяжної зони вільної 

торгівлі і набувають чинності з вересня 2017 року. 
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ОДОРИМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ І ІНТЕНСИВНОСТІ 

ЗАПАХУ РІДКИХ ШПАЛЕР 

Рідкі шпалери − це суха суміш спеціально підібраних інгредієнтів, 

розфасована у пакети по 1-1,5 кг. До складу суміші входять такі компоненти як 

бавовна, целюлоза, шовкові нитки, акрил, клейка речовина тощо. Перед 

використанням суміш достатньо лише розбавити водою, притримуючись 

інструкції. Простота і легкість у використанні робить цей вид шпалер популярним 

у споживачів і фахівців з будівельних робіт. Адже підготовлений розчин потрібно 

тільки правильно і охайно нанести на підготовлені поверхні. Від обраного виду 

шпалер буде залежати фактура оздобленої стіни – вона може бути гладка, 

шовковиста чи рельєфна. Превагою цього виду шпалер є те, що вони утворюють 

еластичне покриття, яким легко заповнювати поверхні різної складності (виступи, 

кути тощо). Якщо нанесені на поверхню шпалери зазнали механічного 

https://www.epravda.com.ua/news/2017/07/17/627147/
https://www.epravda.com.ua/news/2017/07/17/627147/
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ушкодження, то їх легко відновити, тобто на пошкоджену ділянку знову нанести 

шар розчину. Дуже важливо, що новий шар не буде відрізнятися ні відтінком, ні 

текстурою від основного шару шпалер. Шовкові нитки у складі суміші сприяють 

утворенню ефекту м’якого тканинного покриття, створюється враження, що на 

стіну натягли шовкове полотно [1]. 

До рідких шпалер висувається ціла низка гігієнічних показників. Адже 

важливо, щоб цей вид продукції був не лише якісним, але й безпечним для 

здоров’я людини. Житлові приміщення, у яких застосовано рідкі шпалери, – це 

середовище, у якому людина перебуває тривалий час. Одним із показників, який 

досліджується у рідких шпалерах, є характер і інтенсивність запаху. Оскільки 

запах може бути показником виділення в повітря низки шкідливих речовин, його 

визначення є обов’язковим у рідких шпалерах. 

Об’єктами експериментальних досліджень у даній роботі були п’ять видів 

рідких шпалер «Silk Plaster» (виробництво − Латвія), імпортером яких в Україну є 

ТОВ «Фасад». Метод дослідження – одориметричний. 

Одориметричні дослідження включають встановлення характеру і оцінки 

інтенсивності запаху продукції шляхом залучення пробантів (не менше 6 осіб), які 

не мають змін органів нюху і порожнини носа. Дослідження проводили у добре 

освітленому та провітреному приміщенні. При встановленні характеру запаху 

звертали увагу на наявність чи відсутність стороннього неприємного і 

непритаманного для даного виробу запаху тощо. Інтенсивність запаху визначали 

за п’ятибальною шкалою відповідно до Державних санітарних норм та правил 

«Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» [2] 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Інтенсивність запаху матеріалів текстильних, шкіряних і хутрових та 

виробів з них 

Інтенсивність 

запаху (бал) 

Характерист

ика 

Опис характеру запаху 

0 Відсутній Не виявляється жодним із пробантів 

1 Ледве 

помітний 
Виявляється найбільш чутливими пробантами 

2 Слабкий Привертає увагу, але визначається, якщо 

пробанти націлені на його визначення 

3 Виразний Легко відчутний, якщо навіть увагу пробанти 

не звертаютна нього 

4 Сильний Звертає на себе увагу 

5 Нестерпний Виключає можливість тривалий час 

перебувати в приміщенні 

 

Результати досліджень вносили в заздалегідь підготовлену робочу таблицю, 

до якої заносили прізвище, ім’я, по батькові пробантів, дату і час визначення, 

назви дослідних зразків рідких шпалер, температуру повітря у лабораторії і 

результати тестування. 
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У контракті оговорено вимоги до інтенсивності запаху шпалер, яка має бути 

не більше 2 балів. Нами було поведено одориметричне дослідження зразків рідких 

шпалер ТМ SILK PLASTER: визначали запах сухих зразків і запах підготовленої 

для використання суміші. У тестуванні брали участь 7 пробантів. Результати 

дослідження наведено у табл. 2 

Таблиця 2 

Результати одориметричного дослідження зі встановлення характеру і 

оцінки інтенсивності запаху дослідних зразків рідких шпалер ТМ SILK PLASTER 

Зразок, 

показники 

Оцінювачі _ 

Х 1 2 3 4 5 6 7 

Зразок 1 − колекція «Арт-Дизайн І», вид 241 

запах сухих 

шпалер 

1 2 1 1 2 1 1 1,3 

запах 

підготовленої 

суміші 

1 1 2 1 1 1 1 1,1 

Зразок 2 − колекція «Рельєф», вид 325 

запах сухих 

шпалер 

1 2 1 1 1 1 1 1,1 

запах 

підготовленої 

суміші 

1 1 1 1 1 1 1 1,0 

Зразок 3 − колекція «Екодекор», вид 106 

запах сухих 

шпалер 

2 1 2 1 1 1 1 1,3 

запах 

підготовленої 

суміші 

2 2 1 1 1 1 1 1,3 

Зразок 4 − колекція «Арт-Дизайн ІІ», вид 273 

запах сухих 

шпалер 

2 2 1 1 1 1 1 1,3 

запах 

підготовленої 

суміші 

1 2 1 1 1 1 1 1,1 

Зразок 5 − колекція «Master Silk», вид 12 

запах сухих 

шпалер 

1 1 1 1 1 1 1 1,0 

запах 

підготовленої 

суміші 

1 1 1 1 1 1 1 1,0 

Під час проведення одориметричного тесту дослідних зразків рідких 

шпалер ТМ SILK PLASTER різких та сумнівних запахів не виявлено. Всі запахи 

характеризувалися як «ледь помітний» і «слабкий» і були оцінені пробантами в 1 і 
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2 бали. Середні значення не перевищували допустимі гігієнічні нормативи, тобто 

2 бали. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ 

ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ РЕЛІГІЙНОГО ЗМІСТУ 

Культові прикраси – особлива товарна категорія. У сучасному ювелірному 

виробництві ця група стоїть дещо окремо, хоча при виготовленні релігійних 

виробів ювеліри використовують сучасні техніки, модні напрямки ювелірного 

мистецтва.  

Найбільший вклад у розвиток та становлення товарознавства і експертизи 

коштовностей зробили М.М. Назимок, Т.М. Артюх [1], О.К. Шликов, В.В. 

Індутний, В.І. Татаринцев, В.І. Павлишин, В.В. Татаринцева та ін. У своїх працях 

вони розглядали питання, пов’язані з методологією, термінологією, 

ціноутворенням та експертизою ювелірних виробів Попит на дану групу 

ювелірних прикрас в останні роки постійно зростає, асортимент розширюється, а 

покупці більш вимогливо відносяться як до якості виробів в цілому, так і до їх 

відповідності релігійним канонам, здатності задовільняти духовні потреби. 

Достовірних статистичних даних, які розкривали б обсяги виробництва і 

продажу ювелірних виробів релігійної тематики, сьогодні немає. Однак можна 

сміливо стверджувати, що зростання цього сегменту ринку ювелірних виробів 

значне. Збільшується кількість спеціалізованих ювелірних майстерень, що 

спеціалізуються на виробництві виробів релігійного призначення. Великі ювелірні 

підприємства щороку оновлюють свої колекції релігійної тематики, розширюють 

їх асортимент від декількох різновидів натільних хрестів до широкого 

асортименту ювелірних виробів церковного призначення. Такий інтенсивний ріст 

був би неможливий без зростаючого попиту з боку населення [2]. 

Як наслідок, варто очікувати розширення асортименту виробів: 

зосередження на різноманітності традиційних форм, пошук нових. Справжні 

майстри православного ювелірного мистецтва прекрасно розбираються в 

православній символіці та органічно поєднують священні знаки і символи в своїх 

роботах [3]. 

http://silkplaster.com.ua/shpaleri
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Культові прикраси – особлива товарна категорія. Кожний релігійний ний 

виріб має свою задумку, богословську концепцію, втілену у художніх формах та 

образах. Усі вони мають зовнішні особливості у вигляді символів, написів, які тим 

чи іншим способом виявляють приналежність виробу до певної релігії. Це 

робиться невипадково, і віруючі завжди звертають на це увагу. Саме тому, окрім 

номінальної вартості та художньо-естетичної цінності, культові прикраси мають 

ще духовне значення. У сучасному ювелірному виробництві ця група стоїть дещо 

окремо, хоча при виготовленні релігійних виробів ювеліри використовують 

сучасні техніки, модні напрямки ювелірного мистецтва [4].  

Ювелірні вироби релігійного змісту класифікують за такими ознаками: за 

релігійною приналежністю; за призначенням; за видом матеріалу; за оздобленням; 

за видами. 

За релігійною приналежність усі вироби можна поділити на такі групи: 

православна тематика; ісламська тематика; іудаїка; слов’янська тематика; 

тематика інших релігій. 

Ювелірні вироби релігійного змісту за призначенням поділяються на такі 

підгрупи:  

 особисті прикраси: натільні хрести, іконки, перстні, каблучки, браслети, 

підвіски, сережки; 

 інтер’єрні вироби: лампади, панагії та хрести, об’ємно-пластичні 

композиції; 

 ікони: вінчальні, домашні, для автомобілів та ін.; 

 вироби, що мають змістовну тематику різних віросповідань.  

Особисті прикраси. Сьогодні на вибір для віруючих представлені 

різноманітні види натільних хрестів, які продаються у ювелірних магазинах, 

церквах, монастирях. Сьогодні існує велике розмаїття форм хреста. Причому 

церква визнає не тільки восьмикутний хрест (як традиційний), але і 

шестикінечний, і чотирикутний, і з розп'яттям, і без розп'яття, і взагалі без будь-

якого зображення. Нанесені на хрест символи вказують на певні аспекти 

християнського віросповідання. Окрім хрестів, ювелірна промисловість випускає 

безліч різноманітних підвісок та кулонів у вигляді невеликих нагрудних іконок, 

або, як їх називають, образків. На них зображуються прославлені чудесами ікони 

Христа, Божої Матері та шанованих святих. 

Іудеї та мусульмани часто носить таку прикрасу як хамса, або по-іншому 

«долоня Давида». Образ долоні вказує на знак захисту. Ці вироби часто багато 

прикрашені каміння і орнаментом. Хамсу також прикрашає такі символи як Зірка 

Давида і Очі Давида. Також ці знаки виготовляють як окремі прикраси з золота і 

срібла.  

Серед ювелірних релігійних виробів мусульман переважають підвіски у 

вигляді напівмісяця та зірки, зображення ісламських святинь, підвіски з написами 

релігійного змісту.  

В буддизмі, ісламі та інших релігіях дуже популярні вервиці. Вони потрібні 

для рахунку прочитаних молитов. Являють собою шнурок або стрічку, на яку 

нанизані намистини, які виготовляються з дорогих порід дерева, дорогоцінних 

каменів, мінералів, плодів та насіння рослин.  
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Ікони. Особливу та найбільшу групу серед ювелірних виробів релігійного 

призначення займають ікони. Ікони поділяються на групи за призначенням: 

 домашні: настінні та настільні; 

 автомобільні; 

 іконостасні. 

Окрему групу складають сувеніри релігійної тематики. Церковні 

православні сувеніри відносяться до особливої категорії подарунків, які можна 

піднести близькій і рідній людині просто без приводу або ж з нагоди великого 

свята, наприклад, Різдва або Пасхи, вінчання чи хрестин дитини. До цієї групи 

відносять нагрудні знаки, ювілейні монети, пасхальні яйця, прикраси для паски, 

очисники води, кружки для свяченої води, набори для хрещення. Усі вони 

витримані в єдиному стилі з дотриманням релігійної тематики. Як правило, ця 

група виробів виготовляється зі срібла.  

Виріб релігійного змісту, якщо його носити з метою задоволення саме 

духовних потреб, повинен в повній мірі відповідати чітко встановленим правилам 

(канонам) тієї чи іншої релігії. релігійні символи – товар непростий, з глибоким 

змістом. Кінцевим споживачем таких виробів можуть бути від воцерковлених 

віруючих до таких, що практично не знайомі з церковними правилами та 

канонами і використовують релігійні символи в якості модних прикрас. Хоча 

віряни більшою мірою знайомі з товаром і самої традицією релігійних символів, 

але навіть їм часто необхідно роз'яснювати символізм, який закладений 

художником у виробах. Це вимагає спеціальних знань від продавців, що збільшує 

вимоги при прийомі на роботу, і потенційно ускладнює процес роботи для 

магазину. При продажу таких виробів, необхідно, розбиратися хоча б в основах 

віри. Звичайно не треба забувати що магазин це не церква, але у відділах продажів 

культових виробів доцільно мати спеціальну літературу. Компаніям, що 

спеціалізуються на виготовленні виробів релігійного призначення, варто 

супроводжувати свою продукцію пояснювальною інформацією [5]. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕКЛАМІ 

Мета дослідження: дослідження та впровадження новітніх технологій в 

рекламі. 

Об’єкт дослідження: 3D- голограмні вентилятори в мережі магазинів 

«Цитрус». 

На сьогоднішній день під час стрімкого розвитку ринків стає все важче 

проаналізувати попит на товари, сформулювати певну картину про забаганки 

споживачів та здійснити ефективний маркетинговий вплив на них. Для цього не 

достатньо всього лише винайти новий продукт, потрібно ще й переконати 

аудиторію в важливості та цінності даного товару, вплинути на неї задля 

покращення продажу. 

Тому підприємства торгівлі використовують комплекс маркетингових 

комунікацій, зокрема й рекламу. Вона є одним з найважливіших чинників впливу 

на споживачів. Тобто саме даний вид маркетингових комунікацій дає змогу 

якнайбільше вплинути на потенційних клієнтів та споживачів загалом. Так, 

реклама може передаватись різними засобами розповсюдження, в тому числі, на 

телебаченні, на радіо, в Інтернеті тощо [1]. 

Проте, окрім використання традиційних методів стимулювання, керівники 

сучасних підприємств використовують рекламу з використанням новітніх 

технологій. Так фахівці впевнені, що даний вид реклами щодо ефективності 

впливу на споживачів, перевершує інші традиційні види реклами в декілька разів. 

Перш за все, вона базується на використанні спеціального технічного 

забезпечення, новітніх комп‘ютерних технологій та нестандартних методів подачі 

інформації. 

Так, мережа магазинів гаджетів та аксесуарів «Цитрус» використовують не 

тільки рекламу в мережі Інтернет, а й застосовують у власних магазинах в різних 

містах України голографічні 3D вентилятори. Даний пристрій має зручну та 

просту конструкцію, яка з легкістю встановлюється, куди б тільки не забажали. Їх 

давно почали використовувати закордоном й проаналізувавши, що попит на 

продукцію зростав, дана українська мережа вирішила вперше застосувати дану 

технологію у власних магазинах. 

Спосіб дії вентиляторів простий: закріпляєте в зручному для споживача 

положенні (для задля безпечного використання бажано використовувати ще й 
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захисну кришку), бажано в переповненому місці, розробляєте рекламний 

відеоролик, завантажуєте на SD-карту, вставляєте її в вентилятор і він готовий для 

експлуатації. Дану технологію можна закріпити на бетонних стінах, стелі чи 

дерев’яних конструкціях. Закріпляються вентилятори на звичайному гвинті, що є 

дуже зручним для їх встановлення. 

Саме використання спінінгового світлодіода в даній технології й показує 

саму голограму. При швидких оборотах голографічних вентиляторів, картинка 

стає яскравою та легко примітною для споживачів. За допомогою спінінгового 

індикатора точка матриці зводиться до відеоролику 3D-голографічного ефекту 

відповідно до частотної настройки. Тобто, при певних настройках, вентилятори 

мають змогу показувати відеорекламу в 3D-форматі, що більш зацікавлює 

майбутніх покупців, а також, можливий показ відео й у 2D форматі, який 

приваблює споживачів, але не так, як при використанні 3D формату. 

Даний пристрій тільки читає файли біна, а файли іншого формату не може 

бути прочитано безпосередньо. 

Також потрібно звернути увагу на те, що файл біна не може бути відкритий, 

тобто, його потрібно буде створити за допомогою спеціального, але вільного 

програмного забезпечення, яке працює у ОС Windows та Mac. 

Перед початком створення відео, потрібно дотримуватися простих і 

зрозумілих рекомендацій (інструкцій):  

 чистий чорний фон;  

 відео формату MP4, AVI, Rmvb, Gif;  

 445 × 445 пікселів;  

 10-15 секунд відеоролику(рекомендовано);  

 можливість застосування файлів формату JPG, PNG Picture Ok 

(рекомендовано використовувати чорний фон) [2]. 

Голографічна реклама показує те, що вона має велику популярність у 

клієнтів. Проте в Україні дана технологія ще не набрала такої популярності, як за 

кордоном, але з плином часу ще більше новітніх технологій будуть 

використовуватися підприємцями торгівлі, та й власниками бізнесу загалом. 

Можна зробити деякий висновок, що використання в мережі магазинів 

гаджетів та аксесуарів «Цитрус» 3D голограмних вентиляторів, дає змогу 

незвично, просто, та відносно за невеликі кошти привабити значну аудиторію 

клієнтів, що є великим плюсом для власника даної мережі.  
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БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ В РОЗДРІБНІЙ 

ТОРГІВЛІ 

На сьогоднішній день в сферу торгівлі прийшли масштабні зміни. Покупці 

оперують великою кількістю інформації, яка надходить з різних джерел та 

використовують безліч різноманітних пристроїв. Торгівля за своєю сутністю є 

дуже динамічною галуззю. Об’єм даних в сфері роздрібної торгівлі максимально 

великий: угоди, реалізація товару, ланцюги поставок, поведінка покупців, 

тенденції, продаж різними каналами, пошук постачальників і т.п. Тому, аналіз 

процесів, що відбуваються в торгівлі, повинні бути вчасно відображені для 

подальшого ефективного управління, аналізу, профілактики помилок та 

забезпечення виконання планів товарообороту, а також пошуку нових ефективних 

показників покращення роботи в сфері роздрібної торгівлі.   

 Для отримання найбільш ефективного результату необхідно 

використовувати найважливіші аналітичні дані, які і допоможуть привести ваш 

бізнес до успіху. Для правильного аналізу даних необхідно: масштабність, 

зручність і доступність відповідних інструментів, а також постійний доступ до 

інформації. SAP Lumira дозволяє об’єднати всі джерела даних в одному місці, 

провести аналіз, а також відслідкувати їх актуальність, щоб приймати вірні 

рішення та працювати на вирішення та вдосконалення існуючих завдань.  

SAP Lumira – програмне забезпечення візуалізації та управління даними, що 

дозволяє аналізувати дані за допомогою створення і спільного використання 

візуалізації даних на основі готових баз даних без написання коду. 

До основних можливостей та переваг використання SAP Lumira можна 

віднести: 

- моніторинг тенденцій в організації шляхом створення візуалізації 

даних на основі готових баз даних без залучення ІТ-персоналу; 

- спільне використання даних у вигляді діаграм і інших графічних 

елементів співробітниками організації; 

- отримання готових даних з електронних таблиць Excel, реляційних 

баз даних або комбінацій різних джерел даних; 

- перетворення даних, підготовка та очищення необроблених даних без 

написання сценаріїв або коду; 

- візуалізувати дані: створення гістограм, лінійних, кругових діаграм, 

географічних, точкових та інших для візуалізації даних; 

- спільне використання даних. Обмін візуалізаціями даних, як 

зображеннями, прикріплюючи їх до повідомлень електронної пошти. Копіювання 

і вставка цих матеріалів в документи Microsoft Office або інші документи. 

Основними перевагами впровадження бізнес-аналітики SAP Lumira є: 

- простий інтерфейс для візуалізації даних, самообслуговування, 

підключення до даних та додаткових інструментів розробки; 
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- автоматизація звітності, відсутність ручної праці в підготовці 

інформації; 

- прийняття рішень на основі готових даних; 

- підключення до даних у будь-який час, з будь-якого місця, щоб 

глибше зрозуміти та обґрунтовано приймати рішення; 

- дослідження даних за допомогою фільтрів, функцій та ієрархічної 

навігації;  

- самостійна бізнес-аналітика для користувачів без залучення іт-

спеціалістів та бізнес-аналітиків; 

- виразна сучасна графіка з наглядним представленням даних; 

- доступ до даних аналітики з різних пристроїв (ноутбука; планшета; 

комп’ютера; смартфона і т.д.)) на базі Windows, Android і IOS. 

Завдяки Lumira Discovery ви можете створити широкий спектр візуалізацій 

та історій, які зберігаються у документах Lumira на платформі BI. 

При використанні програмного забезпечення SAP Lumira є можливість 

розгортання ваших візуалізованих аналітичних даних безпосередньо на місці, а 

також в хмарі, при цьому немає необхідності піклуватись за безпеку та 

конфіденційність ваших даних, SAP має глобальну політику, яка визначає 

стандарт обробки персональних даних. Ця політика допомагає дотримуватись 

відповідних законів про захист даних та конфіденційності. SAP визначає вимоги 

до обробки та доступу до персональних даних, а також встановлює чіткі обов'язки 

та організаційні структури. 
Отже, зробивши короткий огляд програмного забезпечення SAP Lumira, 

можна зазначити, що Lumira є ефективним засобом управління вашим бізнесом, 

керування відносинами з клієнтами та своєчасним інструментом надання 

візуалізації даних, що дозволить прослідкувати основні тенденції в розвитку 

торгівлі та розкрити новітнє мислення навколо хмарної архітектури. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРАХУНКІВ У ТОРГІВЛІ ТА У  

СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

В Україні розпочато громадське обговорення Проекту Постанови КМУ 

«Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання 

електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані 

послуги)». Планується поступовий перехід до 2020 року до обов’язкового 

прийому електронних платіжних засобів.  

Тобто, розглядається перспектива розширення можливості використання 

електронних платежів. В цьому є багато переваг для користувачів, тому що з 

розвитком смартфонів і різних мобільних сервісів дуже багато людей просто 

перестає носити з собою готівку, розраховуватися нею для частини споживачів 

стає не дуже зручно. Для держави можливість переведення платежів в електронну 

форму – це зниження загальної вартості транзакцій, зниження навантаження на 

банківську систему і певний крок до перетворення сірого бізнесу на якийсь більш 

білий. З іншого боку, щоб це не створювало якісь проблеми для бізнесу, аби це не 

призводило до додаткового навантаження [2]. 

В Україні працюють над питанням виходу платіжних розрахунків за межі 

електронних терміналів. Зараз на руках у людей мільйони смартфонів, на яких 

потенційно може працювати GooglePay, AndroidPay, Samsung Pay та різні інші 

варіанти оплати. Існує можливість оплати через QR-код, який активно 

використовується в Африці. У них є проблема з банківською системою, величезні 

проблеми з інкасацією готівки, не всюди є дороги, а мобільний зв’язок є майже 

всюди, тому в багатьох селах і віддалених районах в маленьких кафе на стіні 

намальований QR-код [2]. 

Отже, що ж таке QR-код і чи можна вважати його альтернативною 

технологією у торгівлі та у сфері послуг? 

QR-код (англ. quick response – швидкий відгук) – матричний код 

(двовимірний штрих-код), розроблений і представлений японською компанією 

«Denso-Wave» в 1994 році. Основна перевага QR-коду – це легке розпізнавання 

сканувальним обладнанням (в тому числі й фотокамерою мобільного телефона), 

що дає можливість використання в торгівлі, на виробництві, в логістиці. 

Основна перевага QR-коду – це легке розпізнавання сканувальним 

обладнанням (в тому числі і фотокамерою мобільного телефону). 

Хоча термін «QR code» є зареєстрованим товарним знаком «DENSO 

Corporation», використання кодів не обкладається ніякими ліцензійними 

відрахуваннями, а самі вони описані й опубліковані як стандарти ISO. 

Специфікація QR-коду не описує формат даних. 

Найпопулярніші програми перегляду QR-кодів підтримують такі формати 

даних: URL, веб-сторінки, E-mail (з темою листа), SMS на номер (з темою), 

MeCard, vCard, географічні координати. 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4cab767a-bdc9-4147-ac15-b41175553bae&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaVimogDoSubktivGospodariuvanniaSchodoPriimanniaElektronnikhPlatizhnikhZasobivVOplatuZaProdaniNimiTovari-nadaniPoslugi-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4cab767a-bdc9-4147-ac15-b41175553bae&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaVimogDoSubktivGospodariuvanniaSchodoPriimanniaElektronnikhPlatizhnikhZasobivVOplatuZaProdaniNimiTovari-nadaniPoslugi-
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/Denso
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=MeCard&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=VCard&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8
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Також деякі програми можуть розпізнавати файли GIF, JPG, PNG або MID 

менше 4 КБ і зашифрований текст, але ці формати не отримали популярності [1]. 

Окрім технології QR-код існує Microsoft Tag. 

Microsoft Tag - це нове покоління 2D штрих-кодів. Вони пропонують велику 

гнучкість, ніж попередні формати, як в плані дизайну, так і по відношенню до 

функціональності. Оскільки тег пов'язаний з даними, що зберігаються на сервері, 

його контент можна оновлювати в будь-який час без необхідності зміни тегів. 

Таким чином, якщо використовувати тег на ціннику як посилання на умови 

рекламної акції, він все одно буде дійсним після зміни акції, так як контент в 

даному випадку зберігається на сервері, а не в самому тезі. Теги можуть бути 

чорно-білими або кольоровими, в тому числі можуть бути приховані в певних 

умовах в якусь картинку, наприклад, логотип компанії. 

На додаток до QR-кодів і Microsoft Tag приходить технологія NFC (Near 

Field Communications - «Зв'язок на невеликих відстанях»), що відкриває в 

поєднанні з 2D штрих-кодами нові можливості у взаємодії з покупцем. 

За допомогою двомірних кодів можна передавати інформацію різного типу. 

Наприклад, Microsoft Tag дозволяє використовувати п'ять типів контенту 

повідомлення: 

- Посилання: Тег можна використовувати для посилання на онлайн-

ресурс. Наприклад, на веб-сайт або вірусне відео (т. е. рекламний відеоролик, 

який проглядається користувачем, а потім їм же і поширюється серед його 

оточення). Покупець, скануючи за допомогою смартфона 2D штрих-код, буде 

перенаправлений на заданий ресурс. Посилання можна пов'язати з географічним 

місцем розташування, надаючи доступ до різного контенту в залежності від того, 

де географічно тег був відсканований. 

- Візитна картка: Можна створити цифрову візитну картку, яка буде 

містити необхідну контактну інформацію, наприклад, телефон, ім'я та прізвище 

менеджера і адреса магазина. Відсканувавши такий тег, покупець зможе зберегти 

контакт в своєму смартфоні. 

- Завантаження додатків: Якщо у рітейлера існує мобільний додаток 

для своїх клієнтів, то, використовуючи App Download Tag, він може створити 

єдиний тег для завантаження додатків для різних платформ. Користувачеві більше 

не доведеться витрачати час на вибір додатки, яке підходить для його смартфона. 

Платформа буде визначена автоматично, і буде вибрано саме той додаток, що 

підходить для цієї платформи. 

- Просто текст: Тег може містити до 1 тис. символів, тобто просте 

повідомлення. Цю функціональність можна використовувати для інформування 

покупця, наприклад, для надання розширеної інформації про товар. Цінник, як 

правило, має обмежений розмір, і не завжди вдається розмістити дані про товар на 

ньому в повному обсязі. Розмістивши QR-код або Microsoft Tag з такою 

інформацією на ціннику, можна надавати покупцеві розгорнуті відомості про 

продукцію. 

- Дзвінок на телефонний номер: У Microsoft Tag можна записати 

телефонний номер, який буде набраний при скануванні коду. Це набагато 

зручніше, ніж набирати телефонний номер, розміщений на білборді або в буклеті, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/GIF
https://uk.wikipedia.org/wiki/JPEG
https://uk.wikipedia.org/wiki/PNG
https://uk.wikipedia.org/wiki/MIDI
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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вручну. Все, що потрібно від покупця, - навести камеру смартфона на код і 

підтвердити набір цього номера, і з'єднання встановлено [3]. 

Вперше платежі через QR-код почали застосовувати в Південній Кореї. В 

кінці «нульових» продуктовий онлайн-рітейлер Tesco запустив віртуальний 

супермаркет в метро Сеула. Ідея полягала в тому, що пасажири можуть 

наповнювати умовну продуктовий кошик, використовуючи QR-коди під 

фотографіями тієї чи іншої товарної позиції. Після підтвердження замовлення їжу 

доставлять за будь-якою адресою і в зазначений час. 

Для мегаполісу на кшталт Сеула ідея була просто геніальною - додаток на 

цілий рік став самим завантажуваним в Південній Кореї, що дозволило компанії 

Tesco стати лідером роздрібної торгівлі [4]. 

В Україні практику платежів по QR-коду успішно впроваджує ПриватБанк.  

За словами представників «ПриватБанку», станом на весну 2018 року в 

Україні понад 4 тис торгових точок приймають безготівкові платежі від клієнтів 

через QR-коди. У травні цього ж року банк запустив PrivatPayBot. Цей чат-бот 

допомагає підприємцям та малому бізнесу приймати оплату товарів і послуг в 

безготівковій формі. Розрахунки здійснюються за допомогою таких кодів та із 

використанням месенджера Telegram [5]. 

Таким чином, справді QR-коди, Microsoft Tag, NFC – це технології 

майбутніх безготівкових розрахунків в Україні. Запровадження таких технологій- 

це не діло одного дня, а титанічна, рутинна праця кожного дня. Необхідно 

розробити покрокову інструкцію із впровадження цих технологій як для 

користувачів, торговців, комерсантів, так і для UI/UX спеціалістів (люди, які 

безпосередньо відповідають за дизайн та проектування інтерфейсу додатку).  
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ОГЛЯД СУЧАСНОГО БАЧЕННЯ НА РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ В 

ТОРГІВЛІ 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом 

на нього інформаційних технологій, які проникають в усі сфери людської 

діяльності, забезпечують розподіл інформаційних потоків в суспільстві, 

утворюючи глобальний інформаційний простір. Інформаційні процеси присутні у 

всіх областях медицини і охорони здоров'я. Від їх впорядкованості залежить 

чіткість функціонування галузі в цілому і ефективність управління нею. 

Використання інформаційних технологій в умовах інтенсивного розвитку 

ринкових відносин стає ключовим елементом при побудові ефективної системи 

управління інноваційним розвитком підприємств торгівлі. 

Під інформаційними технологіями слід розуміти високоефективний 

інструмент, що надає можливість глибокого багатофакторного аналізу, що 

підвищує ефективність прогнозування, планування і вироблення стратегічних 

рішень, а також економить час на формування звітів. 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій, викликане колосальним 

зростанням потужності сучасного апаратного забезпечення, призвело до появи 

нового покоління систем бізнес-аналітики. І якщо раніше системи були доступні 

лише великим торговим організаціям, то на сьогоднішній день завдяки появі 

спеціалізованих програмних продуктів, розроблених під конкретні галузі, вони 

стали досить недорогими і більш ефективними за рахунок вдалої апробації в 

компаніях з ідентичними бізнес-процесами. 

Сьогодні ринок вимагає пильної уваги до взаємин з клієнтами. Основою для 

побудови ефективної системи взаємовідносин з клієнтами служать сучасні 

інформаційні технології, що дозволяють збирати, зберігати і передавати 

інформацію, проводити її аналіз і оказиватьб допомогу в прийнятті рішень 

менеджерам компанії. 

Впровадження в торгову організацію даної системи дозволить об'єднати в 

єдиний цикл безліч кроків – формування замовлення постачальнику, планування 

потреб, відстеження ланцюжків поставок, розподіл товару по магазинах, 

розрахунки з постачальниками, тим самим забезпечити високий рівень контролю 

всього ланцюжка поставок, знизити ризик втрат і забезпечити прийнятний рівень 

витрат для досягнення заданої маржі. 

Сьогодні ринок вимагає більш пильної уваги до взаємин з клієнтами. 

Основою для побудови ефективної системи взаємини з клієнтами служать сучасні 

інформаційні технологи, що дозволяють збирати, зберігати і надавати 

інформацію, проводити її аналіз і надавати допомогу в прийнятті рішень 

менеджера компанії. 

Аналіз передових інформаційних технологій дозволяє зробити висновок про 

те, що одним з способу реалізації елементів маркетингу взаємовідносин в 
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компанії може стати використання системи CRM (Customer Relationship 

Management – Управління взаємовідносинами з клієнтами), стратегія якої 

спрямована на створення довготривалих і прибуткових взаємин з клієнтами через 

розуміння їх індивідуальних потреб. 

У висновку відзначимо, що торгівля є добре сприйнятливою до 

впровадження різного роду інформаційних технологій, використання яких 

дозволить підвищити не тільки фінансову стійкість і конкурентоспроможність 

організації, але дозволить сформувати сучасну, ефективну інноваційно-

орієнтовану систему управління. 
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ТОРГОВІ МАЙДАНЧИКИ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК 

ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

В інформаційних технологіях на сьогодні велика увага приділяється 

розвитку електронного бізнесу, який утворився з появою Інтернету. Величезна 

кількість компаній у всьому світі бачать в Інтернеті великий комерційний 

потенціал та можливість переходу свого бізнесу на якісно новий рівень. 

Електронна комерція – це сфера цифрової економіки, що включає всі 

фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних 

мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій. 

До електронної комерції відносять електронний обмін інформацією, 

електронний рух капіталу, електронну торгівлю, електронні гроші, електронний 

маркетинг, електронний банкінг, електронні страхові послуги тощо [1]. 

Одне з найважливіших завдань сучасної електронної комерції - заміна 

традиційного механізму торгівлі між підприємствами. При цьому передбачається, 

що клієнт попередньо вибирає товар, а з допомогою Інтернету проводиться 

операція продажу. 

Основними функціями електронної комерції є: 

- реклама – спосіб привернути увагу споживачів до певного сайту; 

- демонстрація товару – показ продукції засобами Інтернет, 

- здійснення операцій – швидке та безпечне проведення покупки, швидкі і 

безпечні розрахунки, варіанти доставки; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3
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- післяпродажне обслуговування – допомога, що надається клієнтові як при 

оформленні покупки, так і після її здійснення; 

- налагодження довгострокових відносин – розвиток у клієнта прихильності 

до марки і прагнення повернутися за новими покупками. 

У багатьох випадках електронна комерція дозволяє скоротити шлях 

перепродажу продукту від виробника до споживача. А також дозволяє 

накопичувати інформацію про усі продажі та про усіх клієнтів, що у свою чергу 

дозволяє здійснювати досконалий бізнес-аналіз та маркетингові дослідження. Це є 

великою перевагою у конкурентній боротьбі. 

Найбільшою перевагою електронної комерції є суттєве зниження витрат на 

оформлення угоди та її подальше обслуговування. Тому бізнес-процеси, які 

можуть бути переведені на електронну основу мають потенціал зниження витрат 

на них, що у свою чергу призводить до зниження собівартості товару чи послуги. 

Водночас повній реалізації потенціалу електронної комерції 

перешкоджають ряд чинників. Серед них можна умовно виділити такі: 

- глобалізація – проблеми, пов'язані з мовним та культурним розмаїттям 

світової спільноти користувачів електронних мереж; 

- договірно-правові та фінансові проблеми – ускладнення, пов'язані з 

укладанням угод через Інтернет, що виникають під час визначення часу, місця, 

юридичного статусу такої угоди, а також особливостей оподаткування; 

- права інтелектуальної власності – товари, які поширюються електронними 

засобами, можуть бути легко скопійовані; 

- таємність та безпека – проблеми створення ефективних та надійних 

механізмів забезпечення конфіденційності, автентифікації (можливість для 

кожної із сторін угоди пересвідчитися в реальному існуванні одна одної) та 

цілковитого виконання всіх положень угоди; 

- взаємодія та сумісність систем – проблеми забезпечення універсальності 

стандартів взаємодії та сумісності при роботі в глобальній мережі незалежно від 

національних та географічних особливостей; 

- залучення нових учасників – проблеми, пов'язані з недостатнім рівнем 

знань та кваліфікації окремих суб'єктів світової економіки (зокрема, середніх та 

малих підприємств), а також загальним технологічним відставанням окремих 

регіонів світу. 

Протягом останніх 5 років український ринок електронної комерції 

показував щорічне зростання на рівні 50%-60% незалежно від перманентних 

економічних коливань [2]. Експерти оцінюють український ринок електронної 

комерції орієнтовно у 2 млрд. доларів. При цьому ринок володіє серйозним 

потенціалом. 

Онлайн-торгівля є одним з найбільш динамічних ринків і входить в 

невелике число тих сегментів економіки, які продовжують рости і розвиватися, 

незважаючи кризу, стрибки валюти та інші проблеми, з якими країна зіткнулася в 

останні роки. 

Найпопулярнішими торговими майданчиками в Україні на сьогодні є: 

- OLX.ua (40,4% користувачів); 

- Rozetka.com.ua (32,5% користувачів) 
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- Prom.ua (26,5% користувачів). 

Довіра до інтернет-шопінгу зростає. За останній рік українці витратили на 

маркетплейсах 14,2 млрд грн. Це на 68% більше, ніж за аналогічний період 

минулого року. При цьому кількість замовлень зросла на 61%. Середній чек зріс 

незначно – на 4% і складає 962 грн. 

Більше половини інтернет-покупців України – люди у віці від 14 до 34 

років. Трохи більше 36% з них – жителі міст з населенням понад 500 000 чоловік, 

20,5% – проживають в сільській місцевості. 

За підсумками минулого року, Україна випередила всі інші європейські 

країни за таким показником як темпи зростання продажів в Інтернеті – для нашої 

країни цей показник склав 35%. 

Найчастіше у минулому році купували одяг, взуття, аксесуари, техніку й 

електроніку, товари для дому та саду, косметику й парфумерію, подарунки, книги 

та товари для хобі. Також користуються популярністю автотовари та інвентар для 

дому та саду. 

У попередні роки драйверами зростання електронної комерції України були 

саме перші дві категорії. Але в найближчому майбутньому попит зміниться. 

Більше купуватимуть товари повсякденного вжитку, продукти харчування, 

зоотовари, сировину й матеріали, зокрема для текстильної, паливно-енергетичної 

та важкої промисловості. 

Робота на себе – зростаючий тренд в Україні. Чимало українців залишають 

фултайм-роботу, аби працювати на себе. Маркетплейси їм у цьому допомагають. 

Так, наприклад, сервіси замовлення послуг дають змогу фахівцям ставати 

приватними майстрами, швидко та просто розпочати свою справу в інтернеті. 

Аналіз попиту показав, що користувачі у цьому році найчастіше замовляли 

послуги прибиральників, кур'єрів, сантехніків, електриків і майстрів з 

оздоблювальних робіт. 

 В Україні з'явилося багато маркетплейсів, які допомагають продати 

непотрібні речі в хорошому стані. Один з таких маркетплейсів – Shafa.ua, який 

розвиває в Україні культуру усвідомленого споживання [3]. Спонукає не викидати 

речі в хорошому стані, а передавати їх новим власникам, не витрачати нечувані 

суми на новий одяг, а обирати брендові товари на вторинному ринку за 

доступними цінами.  

Звикаючи купувати онлайн, покупці прагнуть робити це безпечно. Те саме 

стосується й продавців, які відправляють товар невідомому клієнту. Рейтинги, 

відгуки, безпечні розрахунки, більше можливостей перевірки й повернення 

товарів посилять довіру між покупцями та продавцями. Крупні майданчики 

використовують автоматизовані системи перевірки і модерації оголошень. В 

підсумку – ніякого спаму: пропозиції продавців не губляться серед інших 

повідомлень, а покупці бачать тільки чесні і справжні пропозиції. 

Основна цінність торгових майданчиків полягає у тому, що вони відкриті 

кожному. Будь-який користувач Інтернету може створити свою пропозицію або 

знайти щось необхідне.  
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Поєднання усіх перерахованих переваг робить торгові майданчики 

найбільш привабливими та перспективними платформами для розвитку власної 

справи в мережі Інтернет.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ СУЧАСНИХ ТНК 

Всі методи підвищення мотивації праці на підприємстві на сьогодні 

належним чином вивчені, кожен з них має свої переваги і недоліки. Вибрати 

найбільш відповідні для певного підприємства методи одна з серйозних проблем 

для управлінця. Дані аспекти актуалізують тематику дослідження в даному 

напрямку, особливо в рамках великих підприємств. 

Дане питання досліджували в своїх роботах такі вчені, як Маслов Є.В., 

Одегов Ю.Г., Ципкин Ю.А., Скрипкін Р., Мілаш Е., Журавльов П., Адамчук В.В., 

Кареліна І.М ., Генкін Б.М., Гринькова В.М., Ястремська О.М., Гриньова В.М., 

Данюк В.М., Дмитрієв І А., Єськов А.А., Ільїн Е.Л., Колот А.М., Красноносова 

А.Н., Жулина Є.Г. та інші. Проте дане питання залишається одним з найбільш 

проблемних в діяльності ТНК. 

На сьогоднішній день не всі ТНК активно використовують стимулювання, 

вони впроваджують стимули час від часу, а не на постійній основі. Це, в свою 

чергу, надає не такий сильний ефект, як при постійному заохоченні. 

Стимулювання трудової діяльності беззастережно позитивно впливає не тільки на 

сумарний результат, а й на особистий розвиток кожного працівника. Тому 

рекомендується розробити свої методи мотивації і стимулювання для кожної 

компанії, які спонукали б до діяльності працівників. 

Найпоширенішими в практиці діяльності ТНК системами мотивації є 

система Скенлона і система Ракера [1]. 

Система Скенлона полягає в тому, що розмір економії від використання 

робочої сили розподіляється між компанією і працівниками в пропорції 25:75. 

При цьому формується спеціальний фонд, частина якого визначається на початку 

року. Він є буфером на випадок недостатньої кількості грошей для виплат 
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працівникам. Якщо на кінець року в фонді залишаються кошти, вони 

розподіляються в такій же пропорції. 

Система Ракера спирається на додану вартість виробленої продукції, яка 

розраховується в першу чергу. Далі визначається «норма Ракера», тобто частина 

доданої вартості, яка сплачується робочим у вигляді заробітної плати. Додану 

вартість і «норму Ракера» розраховують як середню за кілька років, щоб 

нівелювати динаміку ефективності виробництва підприємства. 

Системи Скенлона і Ракера схожі, проте в першій основою є загальний 

дохід компанії, в останній - додана вартість виробленої продукції. До того ж, в 

системі Скенлона пропорція розподілу доходу між компанією і працівниками 

фіксована, а в системі Ракера розраховується окремо для кожного випадку. 

Важливою частиною стимулювання праці є матеріальне стимулювання. 

Зарубіжний досвід діяльності ТНК свідчить, що найефективнішими системами 

матеріального стимулювання працівників є їх участь в прибутку компанії і 

використання механізму індивідуального заохочення. 

Участь працівників у прибутках компанії означає, що дохід окремого 

працівника залежить, в тому числі, від ефективності діяльності компанії. Тобто 

працівник на собі відчуває як стабільний розвиток компанії, так і кризи і падіння в 

ефективності діяльності. 

Основою механізму індивідуального заохочення є той факт, що працівники, 

які мають однакову кваліфікацію і умови праці, однак різні результати, повинні, 

відповідно, отримувати різний розмір заробітної плати. 

Індивідуалізація трудових доходів працівників на підставі результатів 

оцінювання забезпечується як за допомогою диференціації тарифних ставок, 

посадових окладів, так і за допомогою інших складових винагороди за працю 

(премій, надбавок, доплат і т. д.). Тобто мотивація працівників відбувається через 

збільшення або зменшення змінної частини в складі заробітної плати, яка 

відображає індивідуальний внесок працівника в діяльність ТНК. Залежно від 

специфіки діяльності компанії змінна частина може залежати від рівня 

кваліфікації працівника, результативності його праці, рівня володіння суміжними 

спеціальностями і т. д. 

Необхідно брати до уваги, що для забезпечення постійного зростання 

ефективності, необхідні фонди, з яких компанія зможе фінансувати діяльність, що 

вимагає висококваліфіковану або навіть дефіцитну працю. Також важливо мати 

можливість фінансувати технічні чи технологічні нововведення, які можуть 

запропонувати працівники компанії для підвищення ефективності її діяльності. 

Існує думка, що будь-які схеми мотивації необхідно впроваджувати на 

принципах самофінансування, хоча на практиці цього досягти вдається не завжди, 

оскільки як система оцінювання результатів праці, так і підготовча робота по 

впровадженню нових схем заохочення вимагають певних витрат [2]. Зазвичай, ці 

витрати можуть бути збалансовані за рахунок економії від зростання ефективності 

виробництва і кращого використання трудового потенціалу працівників. 

Зарубіжний досвід діяльності великих ТНК засвідчує виняткову ефективність 

залучення працівників до управління виробництвом. 
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Отже, стимулювання праці в компанії забезпечує підвищення ефективності 

використання трудових ресурсів, збільшення доходів компанії і, як наслідок, 

призводить до економічного зростання. 

З огляду на світовий досвід, для поліпшення системи управління 

персоналом ТНК необхідно вдосконалювати систему формування витрат на 

робочу силу. Дохід працівника від трудової діяльності повинен залежати від його 

внеску у виробництво. Ефективними підходами до стимулювання є забезпечення 

участі працівників в доході компанії та індивідуалізація доходів працівників. До 

того ж, слід брати до уваги важливість формування фондів для фінансування не 

тільки використання висококваліфікованої праці, а й різних розробок і 

нововведень для підвищення ефективності роботи підприємства та збільшення 

його доходів. 

У деяких компаніях найкращих співробітників роблять партнерами по 

бізнесу, що є одним з найсильніших стимулів. Зрозуміло, цей вид заохочення 

відноситься тільки до топ-менеджерам і фахівцям вищої ланки. Сьогодні це дуже 

поширений вид залучення і утримання еліти в ТНК. 

 Існують і інші методологічні способи мотивації праці, що носять 

специфічний характер. Так, в деяких компаніях співробітники самі призначають 

собі зарплату, а потім намагаються її виправдати. Якщо протягом декількох 

місяців виявляється, що вони не відпрацьовують її, то збиток покривається з 

прибутку фірми, а працівників штрафують. Зазвичай в таких компаніях 

починається значне зростання продуктивності праці, так як працівники 

намагаються з усіх сил відпрацювати свої високі заробітні плати. 

Заохочення кращих співробітників опціонами і акціями компанії, а також 

продаж їм акцій за ціною нижче ринкової, збільшують їхню прихильність до 

компанії. Однак цей вид заохочень не надто прийнятий в нашій країні. 

Отже, для формування належного ставлення до праці необхідно створювати 

такі умови, щоб персонал сприймав свою працю як свідому діяльність, яка є 

джерелом самовдосконалення, основою професійного та службового зростання. 

Доцільний підхід до мотивації праці є запорукою успішності сучасного 

підприємства, його стабільного розвитку і досягнення стратегічних цілей. 
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

Використання цифрових технологій в сфері торгівлі дозволяє 

автоматизувати різні напрямки діяльності: ведення карток складського обліку, 

логістика товарів, швидкий і постійний контроль за виконанням договорів 

поставок, прибутку тощо.  

Існує багато готових програм для автоматизації роздрібної торгівлі як 

вітчизняного так і закордонного виробництва. Для аналізу взяли наступні 

програмні продукти вітчизняного виробництва: Торг-софт, DeloPro 5.0 і Мінісофт 

Магазин. Далі розглянемо окремо функціонал кожного. 

Система ТоргСофт – (офіційний сайт: http://www.torgsoft.com.ua, вартість - 

2900 грн., сплачується одноразово) має чималий набір функцій. Цей програмний 

продукт підійде як для підприємств, які мають власне виробництво, так і 

невеликому магазину. За допомогою ТоргСофт можна вести облік цілого циклу 

процесу виробництва: розраховувати матеріальні, трудові витрати, враховувати 

сировину і відходи і т.п. 

Якщо ви придбаєте ліцензію на систему ТорСофт, ви отримаєте 

безкоштовну консультаційну підтримку і безплатні подальші оновлення, які 

виходять щоквартально.  

З програмою нескладно працювати, крім того є багато відеоуроків, статтей, 

в яких детально описано, як працювати з програмою. 

DeloPro 5.0 –вартість - 300$ в місяць (Торгівля + CRM) [2]. За допомогою 

цієї системи можна керувати закупками, виробництвом, фінансами, продажами, 

запасами, проектами, логістикою, персоналом та взаємовідносинами з клієнтами, 

бізнес-процесами і документообігом. Система містить електронну пошту і 

органайзер, корпоративний інформаційний портал, а також кошти BI - 

програмовані дешборди, карти показників, багатовимірні звіти. З її допомогою 

можна вести товарознавчий облік і ціноутворення, податковий і управлінський 

облік, бюджетування і фінансовий аналіз. 

Облік господарської діяльності компаній з просторово-розподіленою 

структурою (філії, віддалені площадки і склади, магазини і торгові точки) і 

декількома бізнесами ведеться в on-line в єдиній базі даних. Це ідеально 

підходить для корпорацій і холдингів. Система дозволяє консолідувати дані, що 

стосуються різних аспектів їх діяльності, і представляти їх в необхідних 

аналітичних розрізах. Кількість членів корпорації, від імені яких ведеться облік, і 

одночасно працюючих користувачів обмежена тільки можливостями сервера баз 

даних. 

Мінісофт Комерція – вартість - 2300 грн., сплачується одноразово[3]. 

Програма вирішує наступні задачі: 

http://www.torgsoft.com.ua/
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 повний облік товарів і послуг (наявність і руху товарів, угруповання 

за категоріями, типами документів і звітам); 

 повний облік готівкових та безготівкових грошових коштів об'єкта, 

ведення розрахунків з постачальниками і операційних витрат; 

 ведення бази клієнтів і гнучке формування системи їх лояльності; 

 здійснення контролю дій персоналу [3]. 

Автоматизація обліку в роздрібній торгівлі - це сучасний, зручний і 

відносно недорогий спосіб оптимізувати роботу магазину і в короткий термін 

зробити його рентабельним торговим підприємством.  

Проаналізувавши вітчизняні програмні продукти, можна зробити висновок, 

що системи ТоргСофт та Мінісофт Комерція підійдуть більше невеликим 

торговельним підприємствам, а DeloPro 5.0 – великим, що мають багато філій і 

складів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ В 

УКРАЇНІ 

Мета дослідження – визначити перспективи розвитку електронних аукціонів 

в Україні. 

Предмет дослідження  - електронні аукціони України та товари електронної 

аукціонної торгівлі. 

У комерційній практиці аукціон є формою продажу товарів або послуг на 

публічних конкурентних торгах, в процесі яких встановлюється їх кінцева ціна. 

Віртуальний (електронний) аукціон (Internet-аукціон) проводиться за тим же 

принципом в мережі Internet за допомогою спеціального програмного 

забезпечення, яке установлюється на сайті організатора торгу. 

Аукціон - це спосіб продажу товарів, який базується на ціновій конкуренції 

між покупцями. Він є процедурою встановлення рівноважних цін на товар, при 

цьому ціну встановлює покупець, а продавець - правила, за якими має 

проводитися аукціон. 

Характерними рисами Internet-аукціонів є: можливість залучення великої 

кількості продавців і покупців (значна концентрація попиту і пропозиції); 

https://torgsoft.ua/
http://minisoft.com.ua/
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цілодобова інтерактивна взаємодія продавців і покупців; можливість надання 

деталізованого опису і зображення товарів. 

На відміну від реального аукціону, Internet-аукціон проводиться упродовж 

досить тривалого часу, тому покупцям необов'язково бути постійно присутніми за 

комп'ютером під час проведення торгу. Термін проведення електронного аукціону 

визначається Правилами роботи конкретної торгової системи (найчастіше в 

межах одного місяця з моменту виставлення товарного лота). 

У торгах на Internet-аукціонах, як і у звичайних, беруть участь дві сторони - 

продавець та покупець (покупці). Організатор аукціону надає лише місце для 

торгу на сайті, організовують технічну підтримку торгів та стягують певну плату 

за виставлення товару на торги. Джерелами доходу аукціону є комісійна плата за 

трансакції (рух коштів при сплаті за придбаний товар) і членські внески. 

Покупець після здійснення цінової пропозиції щодо окремого лота несе 

відповідальність перед продавцем та організаторами аукціону (в основному щодо 

платоспроможності). Якщо продавець або покупець не виконує зобов'язань, 

визначених правилами аукціону, проти нього можуть бути застосовані певні 

санкції (попередження, недопущення до торгів). 

Показ і представлення товару на Internet-аукціонах здійснюється аналогічно 

до Internet-магазинів - за допомогою фото, текстових описів, технічних 

характеристик тощо. Інформацію про виставлений товар подає власник товару 

(продавець). 

Практично кожен товар, який продається в Internet-магазині, може так само 

продаватися через аукціон. Проте у зв'язку з особливостями формування цін на 

товари під час торгів, найбільш характерними аукціонними товарами є ті, на які 

можна встановлювати значно вищі або нижчі за середні ринкові ціни. 

До аукціонних товарів, що реалізуються через інтернет-аукціони, можна 

віднести: 

- Нові високотехнологічні товари, комп'ютерна техніка - користувачі 

мережі Internet потенційно зацікавлені в придбанні таких товарів, аукціон може 

дати змогу визначити оптимальну ціну та виявити обсяги попиту; 

- Колекційні товари, раритети, артефакти - ціни на них можуть 

досягати значного рівня, процес торгів може характеризуватися сильною 

конкурентною боротьбою; 

- Некондиційні, неходові товари, колишні "лідери продаж" - за рахунок 

значного зниження цін можна суттєво стимулювати попит на товар. 

На сьогоднішній час у відкритому каталозі вітчизняних Інтернет-аукціонів 

офіційно зареєстровані 34 суб’єкта господарювання. Їх можна класифікувати на 

дві великі групи: універсальні, які здійснюють торгівлю різноманітними 

товарами, та спеціалізовані, де на продаж виставляється одна група товарів. При 

цьому дві третини аукціонів є універсальними 

Спеціалізовані зосереджені на реалізації таких груп товарів: автомобілі, 

антикваріат, спецтехніка, книги, медалі, банкноти, годинники, конверти. 

Універсальні аукціони займають лідируючі позиції по показникам 

відвідування. До трійки, що найбільш часто відвідують користувачі, можно 

віднести аукціони InWin, HauBau, Аукцио. 
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В той же час за обсягами продаж спеціалізовані аукціони, де здійснюється 

торгівля коштовними товарами, такими як автомобілі та антикваріат, практично 

не поступаються універсальним. Це відбувається внаслідок багатьох факторів, 

головним з яких є сформована за останні роки структура продаж. Так, по даним 

аналітиків Інтернет-аукціону aukro.ua, українці активно купують на Інтернет-

аукціонах антикваріат та колекційні товари – 59% усіх лотів уходять після торгу. 

Окрім цього, за найбільш високими цінами серед всіх лотів купуються автомобілі. 

В структурі продажів перше місце займають комп’ютерна техніка – 

планшети, ноутбуки та комп’ютери (19%), на другому – смартфони та мобільні 

телефони (16%), третє місце – за антикваріатом та предметами колекціонування 

(15%). 

В той же час, вітчизняні покупці стали на 8% менше здійснювати покупки в 

Інтернеті. Основні причини цього валютні коливання, зростання цін на товари та 

загальна нестабільна економічна ситуація в країні, що призвело до скорочення 

ринку на 15-20%. 

Суттєвим недоліком Інтернет-аукціонів є вірогідність шахрайства з боку 

покупця або продавця. Тому для покупця також важливий вибір платіжної 

системи при розрахунках. Найбільш розповсюдженими є системи Яндекс. Деньги, 

WebMoney Transfer, PayPal, LiqPay, QIWI Кошелек.  

Високий рівень захищеності супроводжується більш високими комісійними 

при здійсненні електронних угод, тому здійснити оптимальний вибір 

проблематично як для організаторів аукціону, так і для покупців. В перспективі 

слід очікувати більш активного використання міжнародної системи PayPal при 

умові зняття ряду обмежень по переказам коштів вітчизняним продавцям. Це 

стане можливим в умовах стабілізації економіки країни. 

З метою мінімізації ризиків учасників Internet-аукціону 

(неплатоспроможність покупця, виставлення на торги неіснуючого товару або 

подача недостовірної інформації про нього) можуть застосовуватися певні 

прийоми перевірки надійності контрагентів. Найпоширенішим з них є 

встановлення системи рейтингових оцінок. При цьому покупець і продавець 

виставляють один одному оцінки, що відображають їх ставлення до контрагентів. 

Відповідно більший рейтинг свідчить про надійність та чесність користувача. 

Висновки дослідження: Електронна комерція у вигляді Інтернет-аукціонів 

розвивається достатньо швидко. Internet-аукціони дають можливість не тільки 

реалізувати товари та послуги через Internet, але й здійснювати тестові продажі, 

визначати обсяг початкового попиту та ринкову ціну для нових продуктів. 

В Україні успішно функціонують як спеціалізовані, так і універсальні 

онлайн-аукціони. Платіжні інструменти онлайн-бізнесу різноманітні, при цьому 

використовуються як міжнародні, так і вітчизняні системи, що мають свої 

переваги й недоліки. Розвитку електронної комерції, в тому числі й інтернет-

аукціонів, будуть сприяти позитивні зміни у всіх сферах національної економіки. 
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ІНТЕРАКТИВ І ВІЗУАЛІЗАЦІЯ. ПРИСКОРЕННЯ ПРОЦЕСУ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

З розвитком нових технологій ринки усього світу заходить нові можливості 

збуту товарів з максимальним спрощенням процесу продажу. Найбільший 

потенціал розвитку на даний момен отримують VR-технології та можливість 

доставки товарів повітряним безпілотним транспортом на малі та середні 

дистанції. 

Інтерактивні технології підвищують лояльність клієнтів, речі, доповнені 

контекстом, завжди виглядають переконливіше. Наприклад, меблі в уже готовому 

інтер’єрі або автомобіль в імітації реальних дорожніх умов. 

Наприклад, з технологією доповненої реальності працює Leroy Merlin. Нова 

версія мобільної програми для iOS дозволяє покупцям «приміряти» предмети 

меблів і техніки з асортименту магазину. Для цього потрібно зайти в додаток, 

вибрати товар і натиснути кнопку «Подивитися в доповненої реальності». Після 

цього активується камера, а на дисплеї з’явиться зелений квадрат, в якому 

відобразиться «віртуальний» предмет, вписаний в реальний інтер’єр кімнати. 

Не відстають від цього тренда і магазини beauty-товарів. Так, японський 

бренд Shiseido пропонує клієнтам інноваційні дзеркала. Відсканувавши код 

товару, покупці можуть побачити своє відображення так, немов уже 

використовували обраний засіб. «Розумне дзеркало» пропонує рекомендації на 

підставі індивідуальних переваг і допомагає з вибором [1]. 

Покупець не має наміру чекати, доставку хоче отримати вже через годину, а 

фахівці клієнтської підтримки повинні відповісти за хвилину. Щоб залучити 

нових клієнтів і утримати існуючих, рітейлери змушені підлаштовуватися під їхні 

запити. 

Гонку за прискоренням процесу доставки очолює світовий лідер онлайн-

продажів Amazon. Їх амбітний проект доставки за допомогою дронів протягом 

півгодини після оформлення замовлення успішно пройшов тестування і 

продовжує розвиватися. 

Також тренд прискорення обслуговування дав стимул розвитку 

геолокаційні технологій. Система iBeacon – одна з них. Маленькі датчики, що 

виконують функцію «маячка» на полицях магазину, допомагають відвідувачам в 

http://aukro-rip.in.ua/statistic.shtml
http://aukro-rip.in.ua/statistic.shtml
https://news.liga.net/economics/pr/internet_auktsiony_ukrainy
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навігації по торговому залу. Крім економії часу на пошук товару, система може 

розсилати персоналізовані промо-акції. Так, рітейлер Tesco використовував 

iBeacon для просування нового морозива Pink and Black. Перебуваючи в зоні дії 

маячків, покупець отримував в додатку на смартфоні ексклюзивний купон на 

знижку на морозиво. 

Впровадження автоматизації в торгових залах поступово наближає 

споживача до магазинів майбутнього. І якщо повноцінні роботи-консультанти – 

тренд швидше майбутнього десятиліття, то інтеграція мобільних додатків в 

процес покупки вже використовується рітейлерами.  

Новатором в роздрібній торгівлі чоловічого одягу виступив «бета-магазин» 

марки Hointer. Вони першими запропонували своїм клієнтам не витрачати час на 

пошук відповідного розміру і моделі в торговому залі. Замість цього можна 

просто відсканувати QR-код на етикетці обраної речі за допомогою мобільного 

додатку. Консультанти принесуть все відмічені моделі в примірювальну, 

виходячи з індивідуальних параметрів відвідувача, зазначених в додатку. 

Аналогічну розробку використовує і Macy’s. Отримати інформацію про наявність 

товару і розміри в їх магазинах можна без допомоги співробітників, через 

смартфон [2]. 

Отже, з ровитком нових технологій багато підприємств торгівлі змінюють 

спосіб обслуговування клієнтів, на місце особистого приходить електронне чи 

віртуальне, та максимальним спрощенням процесу продажу. Це відкриває нові 

горизонти для підприємств торгівлі. Цей процес займе чи мало часу та має 

можливість вибити собі велику нішу у сфері обслуговування. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ 

Підприємства торгівлі, що об’єднуються у різні організаційні форми 

господарювання, мають різний рівень автоматизації обробки облікової інформації 

та оснащеності обчислювальною технікою, вимагають розробки і застосування 

різних за змістом організаційних форм і методів автоматизації бухгалтерського 

обліку. Масове використання новітньої комп’ютерної та телекомунікаційної 

техніки, формування на її основі високоефективних інформаційно-управлінських 

https://rau.ua/uk/ecommerceuk/innovation-retail/
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технологій є основним напрямком розвитку управління та його суттєвого 

вдосконалення. 

Задачі бухгалтерського обліку підприємств торгівлі можна класифікувати за 

певними ознаками залежно від практичних потреб. Найважливішим для 

практичних цілей є групування задач за економічним змістом вихідних 

показників. Таке групування є основою для виокремлення основних типів АРМБ 

для торгівельних підприємств: 

1. АРМБ обліку власності засновників; 

2. АРМБ обліку основних засобів; 

3. АРМБ обліку товарно-матеріальних цінностей; 

4. АРМБ обліку праці і заробітної плати; 

5. АРМБ обліку витрат; 

6. АРМБ обліку реалізації товарів, визначення доходів та фінансових 

результатів; 

7. АРМБ обліку фінансово-розрахункових операцій; 

8. АРМБ зведеного обліку та складання звітності. 

Кожному з перелічених АРМБ (комплексів задач) відповідає певний перелік 

задач. Визначаючи перелік задач, що мають бути розв’язані на АРМБ, слід 

ураховувати фактори, які впливають на їх склад. Це технологічні та організаційні 

фактори, пов’язані з характером діяльності (торгівля, виробництво), із суміжними 

завданнями та з методичними варіантами розв’язування самих задач 

бухгалтерського обліку. При цьому можливі різноманітні варіанти розподілу 

задач між бухгалтерією і підрозділами [1]. 

Метою автоматизації обліку розрахунків з діловими партнерами на 

підприємстві є:  

– своєчасне та повне відображення операцій, що призводять до виникнення 

розрахунків між діловими партнерами, а згодом погашення заборгованості між 

ними;  

– постійний контроль за станом розрахункових відносин, умовами 

виконання договірних зобов’язань;  

– уникнення виникнення простроченої дебіторської заборгованості та 

кредиторської заборгованості зі строком позовної давності, що минув;  

– удосконалення організації обліку розрахунків з діловими партнерами; 

– підвищення оперативності та якості обробки облікової інформації;  

– складання звітності та подання повної інформації для потреб керівництва.  

Тобто, комп’ютеризація розрахунків з діловими партнерами не передбачає 

нових завдань, що стоять перед бухгалтерським обліком, а просто сприяє 

скороченню затрат живої праці на належне його ведення. В її основі лежить 

передусім підвищення оперативності процесу створення, фільтрування та подання 

необхідної облікової інформації [3]. 

Серед основних принципів комп’ютеризації обліку розрахунків 

викоремлюють: автоматизоване оброблення облікових даних в реальному часі 

безпосередньо на робочих місцях бухгалтерів; взаємодія бухгалтера з 

інформаційною системою в діалоговому режимі; організація первинних 

документів на електронних (машинних) носіях; організація регістрів аналітичного 
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та синтетичного обліку в пам'яті комп’ютера, формування і видача результативної 

інформації в режимі запиту і в необхідному обсязі [2]. 

За допомогою автоматизованого бухгалтерського обліку з’являється 

можливість отримання оперативних даних в розрізі кожного контрагента: чи то 

постачальника, чи то покупця. Так, аналіз рахунків за контрагентами дасть змогу 

прослідкувати за строками виникнення договірних відносин, за календарним 

планом здійснення платежів, за дотриманням платіжної дисципліни на основі 

відповідних банківських виписок. Враховуючи специфіку торговельних 

підприємств, дана конфігурація надасть можливість автоматизувати процес 

продажу товарів як в оптовій, так і в роздрібній торгівлі. Наявність відповідних 

засобів планування і контролю продаж дозволяє вирішувати задачі управління 

замовленнями покупців. 

Розрахунки з діловими партнерами на підприємствах торгівлі мають певні 

особливості. Вони реалізуються на основі відповідної облікової інформації та за 

допомогою численних облікових механізмів. Автоматизація відповідних 

облікових ділянок надасть змогу автоматизувати відповідні операції (рис. 1). 

Аналіз різного роду програмного забезпечення, що використовується для 

автоматизації обліку розрахунків, дає змогу зробити наступні висновки:  

– сучасні програмні продукти містять в собі різноманітні можливості щодо 

автоматизації обліку розрахунків. Відмінності в основному полягають у 

формуванні первинних та звітних документів, реалізації різних методів оцінки 

заборгованості, веденні синтетичного та аналітичного обліку;  

– автоматизація обліку розрахунків сприятиме раціональній організації їх 

обліку, дозолить суттєво скоротити витрати живої праці на створення та обробку 

первинних документів, а згодом на їх основі і зведених масивів облікової 

інформації;  

 
 

Рис. 1. Автоматизація бухгалтерських операцій в підсистемах управління 

замовленнями покупців та постачальникам 

 

– поступова комп’ютеризація всього облікового процесу на підприємствах 

торгівлі дасть можливість оперативно і в повному обсязі отримувати всю 
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необхідну інформацію щодо виникнення заборгованості за розрахунками та її 

погашення завдяки багаторівневому обліку автоматизованого програмного 

продукту. 
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ПОШУК ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Під резервами підвищення економічної ефективності виробництва 

розуміють невикористані можливості збільшення випуску продукції в розрахунку 

на одиницю сукупних витрат завдяки більш раціональному використанню усіх 

видів ресурсів підприємства [1]. 

Серед основних шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства 

можна виділити три напрямки підвищення вище згаданих показників – 

організаційний, технологічний та ресурсний. 

В межах організаційного напрямку здійснюється пошук можливостей 

підвищення ефективності тих процесів, що відбуваються на підприємстві. При 

цьому насамперед увага звертається на ефективність управління [2]. 

Важливою складовою ефективності підприємства, а отже, і значним 

резервом її підвищення, є організація виробничого процесу, в тому числі значне 

місце займає документаційне забезпечення, воно гарантує еластичність та 

результативність у схваленні рішень, зробити можливим їх здійснення та 

контроль за усією діяльністю підприємства. 

Проблема документаційного забезпечення керування підприємством є 

недостатньо розглянутою. У науковій літературі велика частина статей 

направлена на висвітлення досвіду праці державних підприємств. Ділова 

активність, що направлена на прийом, та реалізацію рішень управлінських 
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структур підприємства викликає все більш досконального опрацювання та 

вироблення рекомендацій для формування керівницької документації та 

організування праці зі службовими документами [3]. 

Тому одним з факторів збільшення ефективності керування розвитком 

підприємства є застосування сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій і 

технологій електронного самоврядування в поєднанні з залученням більшої 

кількості структур до цього процесу [4].  

Введення інформаційних технологій формує фундамент для процвітання 

нового направлення праці і готує до політики перенаправлення підприємства. 

Застосування інформаційних комп’ютерних систем для пошуку вирішення 

проблем, підйому ефективності, контролю, складання плану й аналізу, здійснення 

у мережевому стані зв’язків з партнерами та клієнтами, призвело б до підвищення 

інформаційної необхідності, дало шанс не звужувати інформаційні потоки та 

процеси в рамках одного підприємства і привело до збільшення інвестицій у 

комп’ютерні технології [5]. 

Введення цілковито нових інформаційних технологій в керівницьку справу 

здійснює автоматизацію комунікативного руху на новітньому рівні. Комп’ютерна 

інформаційна система є багатоаспектною структурою і має взаємозалежну групу 

поєднаних апаратно-програмних пристосувань для збирання, перенесення і 

обробка інформації [6] .  

Використання інформаційних технологій для керування підприємством 

перетворює його на більш конкурентоспроможне за рахунок росту управління й 

пристосування до змін ринкової кон’юнктури [7]. 

Використання інформаційних технологій для керування підприємством 

перетворює його на більш конкурентоспроможне за рахунок росту управління й 

пристосування до змін ринкової кон’юнктури. Автоматизація – діяльність яка 

спрямована на оптимізацію організаційно-штатної структури підприємства і його 

процесів. Необхідно сформувати інформаційну систему, яка буде ефективно 

функціонувати на підприємстві та задовольняти його потреби. У нас час тільки 

великі підприємства можуть дозволити собі включати до штату спеціалістів, які 

будуть спроможні опрацювати та обслуговувати інформаційну систему, яка 

відповідатиме потребам підприємства. Тому для середніх та малих підприємств 

доцільніше створювати інформаційну систему на базі уже існуючих програм, 

різноманітність яких повинна задовольнити потреби таких підприємств.  
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РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ У ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Завдяки швидкому розвитку комп’ютерних технологій з’явилися оперативні 

системи, що забезпечують електронний зв’язок між продавцем та покупцем. 

Особливу роль у цьому процесі відіграє Інтернет — глобальна мережа, що зв’язує 

комп’ютерних користувачів з усього світу. Активне використання Інтернет 

зумовило виникнення нового виду ринкових процесів — електронної торгівлі. 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що успішний розвиток 

торгівлі будується на особливостях розповсюдження та утримання інформації про 

товар. 

Метою написання даної статті було визначення нових можливостей, які 

виведуть інтернет-торгівлю на новий рівень. 

Електронна торгівля - це купівля чи продаж товару за допомогою 

електронних технологій. Вона складається з таких пунктів як: замовлення товару, 

оплата та його доставка. Все це відбувається в електронних магазинах, в яких 

продавці реалізують свій товар, а покупці шукають все що їм потрібно. Оплата 

товару та послуг може здійснюється пластиковими картками, електронними 

чеками, цифровими грішми тощо.  

Електронний магазин – це Web-сервер, який пропонує товари чи послуги 

для продажу та забезпечує відповідні засоби для їх замовлення та оплати [1, c. 

224]. Також під електронним магазином розуміють своєрідну Web-вітрину, форму 

роботи фірми в Інтернет, дієвої презентації власного бізнесу в глобальній мережі 

[2, c. 109]. 
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Беручи до уваги доставку товару можна сказати, що спочатку виникнення 

електронної торгівлі до сьогодення змінилося багато чого. Раніше, покупці 

доставляли товар власноруч, тому що кількість покупок була мізерною. З 

розвитком торгівлі, збільшувався потік замовлень у глобальній мережі Інтернет 

що призвело до формування нових, більш сучасних систем та служб доставки. 

Розвинені торгівельні компанії використовують у своїй практиці таке 

поняття, як “наскрізні” поставки. Прозорість пересилки та безперервний сервіс з 

моменту оформлення замовлення і до отримання товару замовником головне 

правило даного поняття. Компанії, що притримуються політики “наскрізних” 

поставок обов’язково мають забезпечити впевненість покупця в отриманні товару, 

інформування про прибуття замовлення або ж доставити товар йому в руки.  

Майбутнє світової інтернет-торгівлі я вбачаю у тривимірній візуалізації 

товару в Інтернеті, тобто коли споживач може обдивитись товар з різних сторін. 

Успішний розвиток електронної торгівлі потребує наявності двох 

складових, таких як: 

 Покупці, які мають можливість безготівкового розрахуватися за товар; 

 Матеріально доступні системи доставки товару. 

Підсумовуючи вище описане можна сказати, що з розвитком глобальної 

мережі Інтернет, з’явилися нові можливості, які виведуть інтернет-торгівлю на 

новий рівень. Купівля через інтернет-ресурси нагадуватиме відвідування реальної 

крамниці, тобто товар можна буде розглянути з усіх сторін, і у разі виникнення 

питань консультуватись з робітником донного магазину. 
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НЕОБХІДНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

Застосування продуктів сфери інформаційних технологій в роздрібній 

торгівлі великою мірою визначає успішність розвитку торгової організації. 

Сучасні IT-продукти націлені на коригування та оптимізацію як внутрішніх, так і 

зовнішніх бізнес процесів. Найбільш важливими є технології автоматизації 

відносин з покупцями і налагодження безпосередньо торговельної діяльності, у 

всіх її проявах [1]. 

Сучасні інформаційні системи дозволяють в максимально короткі терміни 

виявити найбільш істотні тенденції розвитку компанії в цілому і оцінити 
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ефективність роботи окремих структурних підрозділів, а найголовніше - вчасно 

зреагувати на ту чи іншу ситуацію в бізнес-процесі. 

До важливих особливостей інформаційних систем, розроблених спеціально 

для роздрібної торгівлі, слід віднести необхідність роботи з великим і досить 

швидко оновлюваних переліком товарів, а так само орієнтованість на кожного 

конкретного клієнта. 

Впровадження інформаційних технологій, на мій погляд слід 

систематизувати, виділивши два основних напрямки: 

- клієнто-орієнтоване, покликане максимально автоматизувати процес 

покупки; 

- автоматизація класу «in-store», тобто технології, впровадження яких 

дозволить автоматизувати більшість процесів внутрішньої діяльності 

супермаркетів. 

З метою забезпечення найважливіших конкурентних переваг організації 

торгівлі слід впровадити певний набір інноваційних рішення, багато з яких вже 

сьогодні пропонуються на ринку інформаційних технологій. Перш за все, це 

система радіочастотних міток (RFID[2]) і вже відома система управління 

взаємодією з клієнтами (CRM[3]). 

На наш погляд, окрема увага слід приділити впровадженню системи RFID, 

яка в поєднанні з розвитком бездротових мереж дозволяє практично повністю 

автоматизувати процес здійснення покупок. У разі повсюдного поширення RFID, 

клієнт в торговому залі магазину майже повністю буде надано собі і своєму 

клієнтському кишенькового комп'ютера. Навіть консультації можуть надходити 

до потенційного клієнта в електронному вигляді. В клієнтському кошику покупця 

будуть знаходитися товари, оснащені радіочастотними мітками, які автоматично 

відсканують на виході, після чого комп'ютер спише необхідну суму з рахунку 

покупця. 

Введення RFID також дозволить автоматизувати деякі операції, які раніше 

робилися вручну, наприклад, маркування товарів або сканування на касах. 

Операції з логістики також будуть багато в чому спрощені. RFID-мітки нададуть 

можливість контролювати будь-яке переміщення товару - від відвантаження до 

надходження на склад і в торговий зал. Товарні каталоги шляхом RFID-

зчитування будуть постійно оновлюватися. Торговим організаціям вдасться 

набагато підвищити коректність здійснення операцій і продуктивність своєї 

діяльності. 

CRM продукти дозволять підприємству торгівлі більш ясно бачити, з ким 

воно працює. Маючи в розпорядженні відомості про клієнтів, історії їх покупок, 

аналізуючи динаміку попиту, переваги покупця і його звички, представляється 

можливим відповідним чином підлаштувати свій асортимент, відкоригувати 

цінову політику, запропонувати додаткові послуги. Таким чином, шляхом 

впровадження CRM, буде успішно досягатися основна мета магазину - 

встановлення міцних, довготривалих відносин зі своїми покупцями. 

З огляду на те, що мета всього торгового підприємництва - це покупець, 

CRM-технологія все ще в недостатній мірі поширена на цьому ринку. Велика 

частка бюджетів інформаційних технологій торгових компаній все ще 



202 

 

витрачається на вдосконалення мерчендайзингу, коригування логістичних робіт 

або організацію роботи магазину. 

Таким чином, інноваційні рішення необхідні підприємствам торгівлі з 

очевидних причин: постійно зростаюча конкуренція вимагає розробки нових 

методів залучення клієнтів і підвищення їх лояльності компанії. Змінюється 

кон'юнктура ринку зобов'язує торговельні організації коригувати свої внутрішні 

бізнес-процеси. Роздрібні мережі, яким вдасться вчасно відреагувати на зміни, в 

результаті значно зможуть збільшити обсяги продажів, підвищити рівень і 

ефективність роботи персоналу, а також значно скоротити витрати. Інакше їм 

елементарно не вдасться вижити на ринку. 

Рівень автоматизації галузі роздрібної торгівлі в Росії постійно зростає 

паралельно з рівнем розвитку безпосередньо торгових організацій. Для створення 

повноцінної роздрібної мережі з декількох торгових точок потрібно, в першу 

чергу, побудувати інформаційну мережу. А для того, щоб така мережа могла 

успішно функціонувати і розвиватися, торгівлі слід користуватися найбільш 

сучасним обладнанням і програмно-інформаційним забезпеченням. 

На мій погляд, найбільше поширення отримають інформаційні рішення, що 

базуються на західних зразках індустрії інформаційних технологій. Але рішення 

ці будуть, в більшості випадків, вітчизняного виробництва, так як в кожній країні 

є певна специфіка в сфері розвитку торгових організацій, у правовій частині, свої 

«портрети покупця». 
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СИСТЕМА ОПЛАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ДОДАТКІВ APPLE PAY ТА 

GOOGLE PAY 

Сучасні виклики сьогодення в умовах глобалізації, необхідності в умінні 

використовувати інформаційні технології, зміною економічних, політичних і 

соціальних реалій, які, своєю чергою, зумовлюють потребу в перегляді цілей, 

завдань і змісту освіти. У процесі реформування та інтеграції вітчизняної освіти у 

світове освітнє середовище її пріоритетним завданням стає ефективне 

використання інформаційних технологій, а саме APPLE PAY ТА GOOGLE PAY 

та інші. 

Слід наголосити, що Apple Pay – це система за допомогою якої здійснюють 

оплату, що була введена для полегшення роботи з фінансами під час покупки 

http://www.rusnauka.com/21_NNP_2010/Economics/69449.doc.htm
http://5fan.ru/wievjob.php?id=47865


203 

 

окремого товару. Ця революційна технологія змінила життя мільйонів 

користувачів, перевівши їх з готівкової оплати на безконтактну, коли всю роботу 

виконують гаджети компанії Apple, які використовуються у якості гаманця. До 

них можна підключати банківські картки, надавши відповідну інформацію.  

У контексті нашого наукового пошуку важливим було проаналізувати 

девайси Apple, які працюють за системою Apple Pay. 

Так цю безконтактну систему підтримують: iPhone 6 (та пізніші версії) – в 

магазинах і додатках, iPad (Pro, Mini 3, Air та інші) – в додатках, Apple Watch 

(series 1 та пізніші).  

Картки, що використовуються: 

1) Bank Vostok; 

2) Ощадбанк; 

3) Монобанк; 

4) Приват-Банк.  

Варто дати відповідь на найбільш поширені запитання, а саме: 1) де їх 

використовувати? 2) Та як під`єднати? 

Стосовно першого запитання – Apple Pay працює всюди, де безконтактна 

купівля є доступною, а це – мільйони крамниць і закладів. Вам слід побачити 

невеличкий символ, що повідомляє про наявність. Також, Ви можете платити за 

допомогою мобільних додатків. 

Стосовно другого запитання – до iPhone, Apple Watch та iPad: ви маєте 

використовувати додаток Apple`s Wallet, щоб сполучити гаджет з Apple Pay, або 

під`єднати банківські кредитні/дебетові картки. Сервіс обробляє інформацію, щоб 

активувати функцію безконтактної оплати. Банк повинен затвердити запит про 

підключення до системи і попросить повідомити про підтвердження. Після 

закінчення операції натисніть «Next» та використовуйте Apple Pay.  

Даючи відповідь на запитання як використовувати – то слід зазначити, що 

Apple Pay вимагає наявність NFC-антени та Touch/Face-ID на сучасних iPhone. 

Для того, щоб заплатити, вам достатньо тримати девайс біля приймача та 

підтвердити інформацію за допомогою Touch-ID.  

У процесі вивчення даної проблематики було з’ясовано питання безпеки 

використання. Так компанія Apple гарантує, що інформація щодо транзакцій не 

зберігається, як і кредитні картки. Найважливіша інформація є у «Гаманці». Apple 

генерує спеціальний номер, який виступає у ролі замінника інформації про вашу 

картку. Код є унікальним. 

Якщо Ви загубили девайс, використовуйте програму Find my iPnone, щоб 

перевести телефон у режим «Загублений». Програма заблокує ваші дані та 

інформацію про картки.  

Також варто зазначити про під`єднання додатку Google Pay.  

Якщо Ви використовували Android Pay, Вам нічого не потрібно робити. 

Одне лиш оновлення може трансформувати програму у Google Pay. Якщо ж Ви не 

використовували сервіс раніше, Вам необхідно встановити додаток і слідувати 

вказівкам під час налаштування.  

Стосовно процесу оплати – необхідно: 

1) Розблокувати смартфон; 
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2) Тримати біля приймача (достатньо близько, щоб не загубити сигнал); 

3) Ввести PIN/e-mail. 

Таким чином, вивчення систем оплати за допомогою додатків Apple Pay та 

Google Pay дає можливість нам зрозуміти їх важливість та необхідність, оскільки 

вони є ефективними, доступними й безпечними у використанні тощо. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ТОРГІВЛІ 

Персонал – це найбільш цінний ресурс будь-якої компанії, який поряд з 

іншими ресурсами потребує обліку та ефективного управління. Від того, як 

побудовано управління персоналом, у багатьох випадках залежить ефективність 

роботи підприємства в цілому. Тому питання обліку заробітної плати завжди 

знаходяться у центрі уваги керівництва. 

Основними засадами ведення обліку праці та її оплати є: 

- інтеграція кадрового обліку, обліку праці та її оплати в єдине ціле; 

- централізація обробки інформації з обліку праці та її оплати; 

- автоматизований збір інформації про вихід працівників на роботу та 

відпрацьований ними час; 

- автоматизація типових розрахункових операцій; 

- автоматизований контроль за правильністю проведення ручних 

розрахунків та коригувань. 

Основними засадами ведення обліку праці та її оплати є: 

- інтеграція кадрового обліку, обліку праці та її оплати в єдине ціле; 

- централізація обробки інформації з обліку праці та її оплати; 

- автоматизований збір інформації про вихід працівників на роботу та 

відпрацьований ними час; 

- автоматизація типових розрахункових операцій; 

- автоматизований контроль за правильністю проведення ручних 

розрахунків та коригувань [2]. 

Одним з важливих процесів налагодження адекватної вимогам управління 

та реаліям вітчизняної економіки системи обліку заробітної плати на 

підприємствах є вибір програмного забезпечення автоматизації бухгалтерського 

обліку та управління персоналом. 

Порівняння найбільш поширених програм автоматизації бухгалтерського 

обліку праці та її оплати за функціональними можливостями дозволило виявити їх 

https://pocket-lint.com/
https://lifehacker.com/
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подібні та відмінні характеристики (табл. 1). 

Що стосується найбільш нових програмних засобів для автоматизації обліку 

заробітної плати, то слід відмітити сучасний інструмент автоматизації задач 

управління персоналом, ведення кадрового обліку та розрахунків по заробітній 

платі у відповідності з вимогами законодавства – спеціалізовану конфігурацію 

«1С:Зарплата та Управління персоналом для України». Це прикладне рішення 

використовується великими підприємствами із різними формами оплати праці 

(погодинна, відрядна, акордна, за договорами цивільно-правового характеру 

тощо), із широким списком доплат і утримань, та навіть просто з великою 

кількістю працівників (понад 100 осіб).  

Таблиця 1  

Порівняння програм автоматизації бухгалтерського обліку 

 праці та її оплати на підприємствах торгівлі [3] 

Програма 

автоматизації 
Функціональні можливості 

Парус-заробітна 

плата 

- ведення особових рахунків співробітників; 

- облік штатної структури на рівні підрозділів і посад; 

- ведення табеля робочого часу, облік наказів з оплати 

праці, нарахування заробітної плати на підставі 

документів табеля; 

- розрахунок заробітної плати, в тому числі з 

урахуванням норм робочого часу і виробітку; 

- облік виплат за відомостями та ВКО; 

- розрахунок відпусток, допомоги по тимчасовій 

непрацездатності та допомоги на дітей; 

- розрахунок нарахувань на заробітну плату й утримань 

1С: Зарплата і 

Управління 

Персоналом для 

України 

- планування потреб у персоналі; 

- забезпечення бізнесу кадрами; 

- управління компетенціями та атестація працівників; 

- управління навчанням персоналу; 

- управління фінансовою мотивацією персоналу; 

- ефективне планування зайнятості персоналу; 

- облік кадрів і аналіз кадрового складу; 

- трудові відносини, у тому числі кадрове діловодство; 

- розрахунок заробітної плати персоналу; 

- управління грошовими розрахунками з персоналом, 

враховуючи депонування; 

- розрахунок регламентованих законодавством податків і 

внесків з фонду оплати праці; 

- відображення нарахованої зарплати і податків у 

витратах підприємства 

«Mеgароlіs TM 

Управління 

персоналом» 

- ведення штатних розкладів і організаційних структур; 

- облік кадрів; 

- облік робочого часу; 

- розрахунки заробітної плати 

Модуль 

ЗАРПЛАТА 

Комплексу 

програм «Нова 

бухгалтерія» 

- автоматичне накопичення інформації для перерахунків, 

нарахування лікарняного, відпускних, бригадного 

наряду, звітності по Пенсійному фонду; 

- можливість ручного коригування будь-яких 

розрахункових значень; 

- формування проводок по раніше визначеним шаблонам 

аж до кожного нарахування/утримання, відділу, 

категорії співробітників; 

- механізм облікової обробки співробітників, що 

дозволяє вносити зміни, провадити перерахування, 

нарахування тощо декільком співробітникам, 

згрупованим за довільною ознакою 
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Галактика 

«Управління 

персоналом» 

- планування і управління пошуком персоналу, а також 

його адаптацією, постійне відстежування поточного 

стану справ за наявними вакансіями; 

- оцінка результатів діяльності управлінців середньої 

ланки, контроль продуктивності роботи співробітників 

організації; 

- планування підвищення кваліфікації менеджерів і 

підготовки керівного складу, зменшуючи ризик 

втратити цінних для підприємства кадрів; 

- облік заробітної плати; 

- табельний облік 

 

Облік праці і заробітної плати можна вести і у конфігурації «1С:Бухгалтерія 

для України 8.2». 

На багатьох невеликих фірмах на бухгалтера часом покладають багато 

додаткових обов'язків, серед яких і ведення кадрового обліку. У конфігурації 

«1С:Бухгалтерія 8.2» документообіг розділів кадрового обліку та обліку оплати 

праці пов'язані: кадрові дані є підґрунтям обліку оплати праці. 

Слід зазначити, що можливості ведення кадрового обліку в більшості 

облікових програм є достатньо обмеженими, оскільки не всі програми 

передбачають можливість ведення кадрового обліку в повному обсязі. 

У конфігурації «1С:Бухгалтерія 8.2» можна вести повноцінний кадровий 

облік. В таблиці 1 наведено документи, якими оформляються у програмі основні 

кадрові операції: 

Таблиця 2 

Кадрові операції в програмі «1С:Бухгалтерія 8.2» 

Операція 
Документ «1С:Бухгалтерський облік для 

України 8.2» 

Реєстрація нових 

працівників 

«Прийом на роботу в організацію» - 

призначений для налаштування ведення обліку 

розрахунків із заробітної плати 

Переведення працівника до 

іншого підрозділу, зміна 

посади, зміна табельного 

номера, зміна розміру 

нарахування зарплати 

«Кадрове переміщення організацій» - 

призначений для налаштування або зміни 

настройок ведення обліку розрахунків із 

заробітної плати 

Відрядження працівників 

«Відрядження організацій» - використовується 

для друкування бланка посвідчення про 

відрядження 

Звільнення з організації 

«Звільнення з організацій» - реєструє 

звільнення працівників та припиняє щодо 

працівника розрахунки по заробітній платі 

 

Програма дозволяє автоматично нараховувати працівникам зарплату за 
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годинною тарифною ставкою та здійснювати індексацію. Вручну можна додавати 

будь-які нові нарахування, але щодо них необхідно вводити вже розраховані 

суми. Нарахування ведуться за відпрацьованим часом, зазначеним безпосередньо 

в документах. Алгоритм виплати зарплати дозволяє оформляти перерахування 

коштів на банківські рахунки та здійснювати виплату через касу. 

Таким чином, підводячи підсумок до вище викладеного матеріалу, слід 

зазначити, що для повного, ефективного та систематичного обліку нарахування 

заробітної плати на підприємстві є досить значна кількість спеціалізованих 

програмних продуктів, які постійно поповнюються та розвиваються. Останні 

програмні продукти відомих розробників мають більше засобів налаштування до 

потреб підприємств різного рівня. 
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СЕМПЛІНГ В МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ 

Семплінги використовуються як для стимулювання збуту, так і в якості 

інструменту маркетингових досліджень. Поширення зразків продукції і 

рекламних матеріалів здійснюється шляхом безкоштовної роздачі зразків або 

рекламних матеріалів в торгових точках, на вулицях, в клубах, на концертах і 

шоу-заходах, а також в інших місцях скупчення цільової аудиторії. Це один з 

найефективніших методів збільшення попиту. 

Семплінг «працює» на просування товару на ринок, стимулювання збуту і 

продажів серед покупців. Він дозволяє безпосередньо ознайомитися з новим 

товаром, привертає увагу покупця до зміни якостей чи іміджу вже 

зарекомендованої марки. 

Завдання даного методу – залучити нових і утримати вже існуючих 

покупців шляхом вручення безкоштовного зразка продукції. Просування товару 

на ринок відрізняється методами розповсюдження: в місцях продажу, поштою, 

разом з пресою, в місці проживання цільової аудиторії за принципом «у кожні 

двері». 

Семплінг-маркетинг є унікальним інструментом, адже він дозволяє охопити 

найрізноманітніші категорії товарів. Це і продукти харчування, і косметика, і 

http://medias.com.ua/files/opys_progrm/1C8-ZUP.pdf
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парфумерія, і засоби особистої гігієни, і товари для домашніх тварин, а також 

багато-багато іншого. 

Існує три основних напрямки семплінг-маркетингу: 

1. Роздача зразків продукції. Цей варіант припускає, що товар знаходиться в 

упаковці, що дозволяє потенційному покупцеві взяти його з собою і при 

необхідності вжити за призначенням вже вдома. Цей різновид семплінгу має 

назву dry sampling. 

2. Дегустація. Цей вид семплінгу носить назву wet sampling. В даному 

випадку потенційним покупцям пропонують спробувати продукцію 

безпосередньо в місцях продажів. Таким чином, підвищується ймовірність того, 

що якщо споживачеві сподобається смак або інші характеристики продукції, він 

тут же, на місці, зможе її придбати.  

3. Хорека. Цей вид семплінгу охоплює кафе, ресторани і готелі. В даному 

випадку, як правило, просуваються наступні товарні категорії: кава, безалкогольні 

або алкогольні напої, сигарети. 

Вибір того чи іншого методу, у першу чергу, залежить від обраної мети 

компанії, її стратегії, обраної цільової аудиторії, специфіки ринку, наявності 

ресурсів для просування та бюджету маркетингу підприємства. 

Інструменти вирішення комунікативних задач можуть бути як 

стандартними, так і інноваційними. Крім того, вибір інструментів залежить не 

лише від поставленого завдання, а й від характеру продукту, стадії життєвого 

циклу, властивостей цільової аудиторії, позицій компанії на ринку та інших 

параметрів. Коли маркетингове планування здійснюється за принципом «від 

інструменту – до задачі», то велика ймовірність, що обрані інструменти не 

відповідатимуть завданням бізнесу, незважаючи на їхню привабливість і навіть 

ефективність використання конкурентами. Надання певним засобам рівня 

значущості, достатнього для виділення їх у самостійний елемент комплексу 

просування, залежить або від конкретної сфери діяльності підприємства. 

Складовою формування комунікаційного процесу є вибір каналів передачі 

інформації через переобтяженість в сучасних умовах споживача інформацією 

традиційні канали комунікації втрачають довіру й увагу аудиторії. У цій ситуації 

маркетологам доводиться шукати нові канали поширення інформації про свою 

продукцію. 
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