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Так сталося, що дата проведення нашої конференції співпала з
початком
повномасштабного
вторгнення
окупантів.
Але
незважаючи на все, збірник тез учасників конференції
сформований!
В наступному році чекаємо Вас на ювілейну V конференцію
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

3
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

4
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КИЇВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Електронне видання

24 лютого 2022 року

м. Київ

5
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

УДК 339.3:339.92

Актуальні проблеми та перспективи розвитку торгівлі в умовах
євроінтеграції. – Київ : ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий
коледж ДТЕУ», 2022. 181 с.
В збірнику тез доповідей ІV-ої Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку торгівлі в умовах
євроінтеграції» наведені теоретичні та експериментальні дослідження стосовно
розвитку торгівлі в Україні на шляху до євроінтеграції.
Організаційний комітет конференції:
Голова оргкомітету:
Олег ОЛІЙНИК – доктор юридичних наук, професор, директор ВСП «КТЕФК
ДТЕУ».
Члени оргкомітету:
Євгенія КОСТЮК – заступник директора з навчально-методичної роботи,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
Наталія ДУДКА – завідувач відділення підприємництва, торгівлі та оціночної
діяльності;
Наталія ЛИСЕНКО – голова циклової комісії товарознавства та підприємництва,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
Лариса ТИМЧИК – голова циклової комісії інформаційних систем та технологій,
спеціаліст вищої категорії;
Зоя КУРОВСЬКА – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
Тетяна КАТАНЕ – викладач, спеціаліст другої категорії
Редакційна колегія: Зоя КУРОВСЬКА, Наталія ЛИСЕНКО, Лариса ТИМЧИК,
Тетяна КАТАНЕ
Друкується за ухвалою педагогічної ради ВСП «Київський торговельноекономічний фаховий коледж ДТЕУ»
Тези доповідей друкуються в авторській редакції
Редколегія може не поділяти погляди авторів, викладені у збірнику.
Автори несуть повну відповідальність за опублікований матеріал.
© ВСП «Київський торговельноекономічний фаховий коледж
ДТЕУ», 2022 рік

[Введите текст]
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЗМІСТ
СЕКЦІЯ 1
КОНСЮМЕРСЬКА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ. УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА
ЯКІСТЮ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ
Вікторія КОРЖЕВАН, здобувачка освіти, III курс
Одеський фаховий коледж економіки, права та готельно-ресторанного
бізнесу, м. Одеса
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
УКРАЇНИ

14

Світлана КРАПОСТІНА, спеціаліст вищої категорії, викладач,
Вікторія ШУХ, спеціаліст вищої категорії, викладач
Інна ПРИЩЕПА, спеціаліст першої категорії, викладач
ВСП «Фаховий коледж технологiй, бiзнесу та права
Волинського національного університету iменi Лесi Українки», м.Луцьк
АКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ РОЗРОБКИ УПАКОВКИ ДЛЯ НАПОЇВ

16

Олена КРИВОПИШИНА, Анастасія ТКАЧЕНКО, здобувачі освіти,
І курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧИПСІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

19

Наталія ЛИСЕНКО, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОМАРКУВАННЯ В УКРАЇНІ: НОВІ
ГРАДАЦІЇ КЛАСІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

21

Ольга ЛЯШУК, викладач першої категорії
Луцький фаховий кооперативний коледж Львівського торговельноекономічного університету, м. Луцьк
ОСНОВИ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

24

Валерій МИХАЙЛОВ, здобувач освіти, ІІІ кур
Одеський фаховий коледж економіки, права та готельно-ресторанного
бізнесу, м. Одеса
СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
У ВИМІРІ ДОСВІДУ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

26

7
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Анастасія МУЗИЧЕНКО, здобувачка освіти, ІІІ курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ЯКІСТЬ ТОВАРУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ВАЖІЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

29

Катерина ПОПА, здобувачка освіти, III курс
ВСП «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва ДДТУ»,
м.Кам’янське
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНЛОГІЇ, ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ПОБУТОВИХ ХОЛОДИЛЬНИКІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

32

Ліліана РАВЛЮК, здобувач освіти, III курс
ВСП «Коломийський економіко-правовий фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Коломия
НОВА ПАРАДИГМА В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В
ЄС ТА УКРАЇНІ

34

Катерина САМУСЕНКО, викладач, спеціаліст
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК У ПРОДУКТАХ
ХАРЧУВАННЯ

37

Тамара ТОМАЩУК, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ПОШИРЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНСЮМЕРИСТСЬКИХ ІДЕЙ В
УКРАЇНІ

40

СЕКЦІЯ 2
НОВІТНІ МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ ТА
ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
Вікторія БУРЗАК, здобувачка освіти, ІІ курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
УКРАЇНА У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

44

Надія ВОЛКОВА, здобувачка освіти, ІІ курс
ВСП «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва ДДТУ»,
м. Кам'янське
ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ
ПІДПРИЄМСТВ В ТОРГІВЛІ ЗА УМОВ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ

46

8
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЗАХОДІВ
Світлана ДЕМ’ЯНЧУК, спеціаліст вищої категорії, старший викладач
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАДАННІ ЯКІСНИХ
ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

48

Ганна ДОМАНСЬКА, викладач комерційних дисциплін
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В
ТОРГІВЛІ

51

Анастасія ЄФРІМ, здобувачка освіти, ІІІ курс
Білгород-Дністровський економіко-правовий фаховий коледж Вищого
навчального закладу «Полтавський університет економіки і торгівлі»,
м.Білгород-Дністровський
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМАТІВ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА МІСЦЕВОМУ РИНКУ (М. БІЛГОРОДДНІСТРОВСЬКИЙ)

53

В’ячеслав ЖИГОРА, здобувач освіти, ІІІ курс
ВСП «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж
КНТЕУ», м. Житомир
УПАКОВКА ЯК ЕЛЕМЕНТ УСПІШНОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА

55

Тетяна КАТАНЕ викладач, спеціаліст другої категорії
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

57

Юлія КОГОУШЕК, здобувачка освіти, ІІ курс
ВСП «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м. Житомир
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ РИНКУ ПОБУТОВОЇ
ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ

59

Олена КОНОВАЛОВА, д-р філософії PhD (психологія), викладачметодист
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ПРОФЕСІЙНИЙ ВІДБІР СТУДЕНТІВ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ
СФЕРИ: ПСИХООГІЧНІ ДЕТЕРІНАНТИ

60

9
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Діана КУЗЬМІНСЬКА, здобувачка освіти, І курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ПРОВІДНА КОМПЕТЕНЦІЯ СУЧАСНОГО
ФАХІВЦЯ

62

Людмила ЛЕЛЮХ, спеціаліст вищої категорії, викладач
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ У ПРОДАЖАХ:
ВПЛИВ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ

66

Арсеній МАКСИМОВ, здобувач освіти
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ ТА ПРАВІ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

68

Христина МАЛИНОВСЬКА, здобувачка освіти, II курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ

71

Анна МАСЛО, здобувачка освіти, ІІ курс
Львівський кооперативний фаховий коледж економіки і права, м.Львів
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛОГІСТИЦІ УКРАЇНИ

73

Дарія ПИРОЖОК, здобувачка освіти, ІІІ курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ВЛАСНІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В РИТЕЙЛІ

76

Максим ПОДВОРНИЙ, здобувач освіти, ІІ курс
ВСП «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Хмельницький
МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ
ПІДПРИЄМСТВА

79

Анастасія СТАРОВА, здобувачка освіти , ІІІ курс
Одеський фаховий коледж економіки ,права та готельно-ресторанного
бізнесу», м.Одеса
ЧЕСНА РЕКЛАМА – ЗАПОРУКА УСПІХУ
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Галина СУХОВА, спеціаліст вищої категорії, викладач методист
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ІННОВАЦІЇ В ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

84

Анастасія УГОЛЬНІЧЕНКО, здобувачка освіти, 2 курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ТРАНСФОРМАЦІЯ КИЇВСЬКОГО ГОСТИННОГО ДВОРУ У
СУЧАСНУ КОНЦЕПЦІЮ ІСТОРИЧНОГО ЦЕНТРУ
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

88

Артур ШВЕЦЬ, здобувач освіти, 3 курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ЕЛЕКТРОНОЇ КОМЕРЦІЇ В ЛОГІСТИЦІ

91

Дарина ШМАНЕНКО, здобувачка освіти , II курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА КОМЕРЦІЙНОГО
ІНТЕЛЕКТУ

94

СЕКЦІЯ 3
CУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ
ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ
Тамара АРТЕМЕНКО, спеціаліст вищої категорії, викладач
товарознавчих дисциплін
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ
Володимир Гончарук, здобувач освіти, ІІІ курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ

98

101

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПОРТИВНОГО
ІНВЕНТАРЮ ДЛЯ ГРИ У ФУТБОЛ НА МАТЕРІАЛАХ МАГАЗИНУ
«СПОРТМАЙСТЕР»
Соломія КАЛІНГЕР, здобувачка освіти, I курс
Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі,

104

11
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

м.Тернопіль
ПРОБЛЕМИ ТА РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНИХ
ПРОДУКТІВ
Ілля КОРІВНИК, здобувач освіти, І курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ПЛАСТИКОВИХ МАС ЯК
ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС ТА
УКРАЇНИ

107

Зоя КУРОВСЬКА, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
ВСП «Київький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ОРГАНІЧНІ ПРОДУКТИ - ЇЖА НОВОГО ПОКОЛІННЯ

109

Владислава МИКОЛАЙЧУК, здобувачка освіти, ІІІ курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА
АСОРТИМЕНТУ ШОКОЛАДУ ПРОВІДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ
МАРОК

112

Світлана МІРОШНИЧЕНКО, здобувачка освіти, ІІІ курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПАРАСОЛІ ТА АНАЛІЗ СУЧАСНОГО
АСОРТИМЕНТУ

116

Вікторія НЕКРАЩУК, здобувачка освіти, ІІ курс
ВСП «Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж
ДТЕУ», м.Житомир
ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ДИЗАЙНУ СУЧАСНОГО ПОСУДУ

119

Ніколіна ПЕТРЕНКО, здобувачка освіти, ІІІ курс
ВСП «Київський торговельно-економічний коледж ДТЕУ», м.Київ
ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ НА МАТЕРІАЛАХ МАГАЗИНУ
WATSONS

121

Дарина РОГОЗОВЕЦЬ, здобувачка освіти, ІІ курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ХАРЧОВІ КОНЦЕНТРАТИ – СУХІ СНІДАНКИ: КОРИСТЬ І ШКОДА
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Артем ТРИБОЙ, здобувач освіти, ІІІ курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м. Київ
ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ
ЦУКЕРОК

127

Анастасія УГОЛЬНІЧЕНКО, здобувачка освіти, ІІ курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
БЕЗГЛЮТЕНОВА ПРОДУКЦІЯ НА РИНКУ УКРАЇНИ

129

Дмитро ХОМЕНКО, здобувач освіти, ІІІ курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА
АСОРТИМЕНТУ КАВИ ПРОВІДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК
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Ірина ЧУБАТА, викладач вищої категорії, старший викладач
Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі,
м.Тернопіль
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Надія БЕРЕЗІВСЬКА, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі,
м.Тернопіль
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТОРННОЇ КОМЕРЦІЇ В
УКРАЇНІ
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Олександр ВОЛИНЕЦЬ, к.філос.н., викладач вищої категорії
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж
КНТЕУ»,м.Київ
ОНЛАЙН-РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ ПРОСУВННЯ В E-COMMERCE
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Оксана ГОРІНА, здобувачка освіти, ІІІ курс
ВСП «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва ДДТУ»,
м.Кам'янське
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Владислав ДОЛИНСЬКИЙ, здобувач освіти, І курс
ВСП «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Хмельницький
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ
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Наталія ДУДКА, викладач, спеціаліст вищої категорії,
Вікторія ІЩЕНКО, здобувачка освіти, ІІІ курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ДІДЖІТАЛІЗАЦІЯ В РИТЕЙЛІ
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Єлизавета КАКУША, здобувачка освіти, II курс
ВСП «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва
Дніпровського державного технічного університету»,
м.Кам’янське
ОСНОВНІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
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Лариса ЛАПТЄВА, викладач професійно – орієнтованих дисциплін,
Алла ОНИЩУК, викладач економічних дисциплін
ВСП «Коломийський економіко – правовий фаховий коледж ДТЄУ»,
м. Коломия
НОВІТНІ ТРЕНДИ ІНТЕРНЕТ- МАРКЕТИНГУ, ЯК
ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА СТРАТЕГІЇ БІЗНЕСУ
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Маргарита ЛІСІЦЬКА, викладач
ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України», смт. Немішаєве
SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ
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ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ПАНДЕМІЇ
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Юля ПРОКОПЧУК, здобувачка освіти, ІІІ курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКІЙ СФЕРІ

162

Анастасія СЕНІЦКА, здобувачка освіти, IV курс
ВСП «Технологічний фаховий коледж Національного університету
«Львівська політехніка», м. Львів
ОМНІКАЛЬНА МОДЕЛЬ В E-COMMERCE ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
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Юлія СОЛОНЕНКО, здобувачка освіти, ІІ курс
ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Вінниця
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ
РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕПІЦЕНТР» У
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Лариса ТИМЧИК, спеціаліст вищої категорії, викладач
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
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ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ВИД ЕКОНОМІКИ
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Оксана ТКАЧЕНКО, викладач, спеціаліст другої категорії
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»,
м. Київ
МАРКЕТПЛЕЙС – НОВИЙ ВИД ТОРГІВЛІ

175

Ярослав ЩЕТИНІН, здобувач освіти, II курс
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м.Київ
НЕОБАНКІНГ ЯК ФАКТОР ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

177
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СЕКЦІЯ 1
КОНСЮМЕРСЬКА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ.
УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ СПОЖИВЧИХ
ТОВАРІВ
Вікторія КОРЖЕВАН,
здобувачка освіти, III курс,
відділення економіки, підприємництва та права
Одеський фаховий коледж економіки, права та готельно-ресторанного
бізнесу, м. Одеса
Науковий керівник Світлана МОМОТЛИВА,
викладач, спеціаліст вищої категорії
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
УКРАЇНИ
Захист державою прав громадян, у тому числі їхніх прав як споживачів, має
довгу історію. Споживач є дуже важливою ланкою в системі економічних та
ринкових відносин. Між товаровиробником (постачальником, продавцем) та
споживачем завжди існували протиріччя, які намагалася врегулювати третя
сторона — держава.
12 травня 1991 року в Україні було прийнято Закон України «Про захист
прав споживачів».На виконання постанови Верховної Ради Української РСР від
12.05.1991 року № 1024 Х11 «Про порядок введення в дію Закону України «Про
захист прав споживачів» постановою Ради Міністрів України від 1 червня 1992
року № 297 створено Державний комітет України у справах захисту прав
споживачів. 3 липня 1992 року розпорядженням Президента України «Про місцеві
органи у справах захисту прав споживачів» створюється Державний комітет
України у справах захисту прав споживачів, управління у справах захисту прав
споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі. З
1994 року Україна є членом Європейської комісії Генерального Директорату
ХХІV споживчої політики і захисту здоров’я споживачів [4].
Процес становлення та формування системи захисту прав громадянина
ґрунтується на статті 42 Конституції України, згідно з якою «держава захищає
права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх
видів послуг і робіт». Захист та нагляд за здійсненням у галузі прав споживачів
здійснюють: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), Антимонопольний комітет
України.
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів (Держпродспоживслужба) — утворена у вересні 2014 на
базі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби і приєднанням до Служби,
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що утворилася, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів і Державної
санітарно-епідеміологічної служби.
На службу покладені :
•
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та
курортів;
•
функції з реалізації державної політики у галузі ветеринарної
медицини, карантину та захисту рослин;
•
функції зі здійснення контролю за виконанням фітосанітарних
заходів;
•
реалізація державної політики у сферах безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів;
•
реалізація державної політики у галузях санітарного законодавства,
санітарного та епідемічного благополуччя населення [1].
Антимонопольний комітет України (АМКУ) — державний орган зі
спеціальним статусом, що має забезпечувати державний захист конкуренції у
підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.
Завдання комітету
•
проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку;
•
надавати обов'язкові для розгляду рекомендації;
•
здійснювати повноваження, передбачені Законом України "Про
здійснення державних закупівель [2].
Існує також низка законів, що регулюють суспільні відносини у сфері
захисту прав споживачів. Законодавство про захист прав споживачів складається
із Закону України «Про захист прав споживачів», ЦК України, ГК України та
інших нормативно-правових актів, що містять положення про захист прав
споживачів.
Базовим спеціальним законодавчим актом у сфері захисту прав споживачів
є Закон України «Про захист прав споживачів». У ньому встановлено основні
права та обов’язки споживачів та виробників і продавців товарів, виконавців робіт
і надавачів послуг, визначено правовий механізм їх захисту, а також правові
засади діяльності органів державної виконавчої влади у сфері захисту прав
споживачів, на які покладено державний контроль за додержанням законодавства
про захист прав споживачів, забезпечення реалізації державної політики щодо
захисту прав споживачів.
Невід’ємним елементом законодавства про захист прав споживачів є
система законодавчих актів, якими встановлено вимоги щодо якості та безпеки
побутових товарів, робіт та послуг й правовий механізм забезпечення контролю за
їх дотриманням з боку державних органів. Серед них Закон України «Про
стандартизацію», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» [3].
Споживачі можуть захистити свої права у судовому порядку. В справах про
захист прав споживачів необхідно доводити такі обставини:
•
факт придбання послуги чи товару
•
надання інформації про товар (послугу) та її змісту
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•
відомості про властивості товару і його відповідність потребам
споживача та встановленим нормативним вимогам;
•
використання товару
•
заподіяння шкоди життю, здоров'ю та / або майну споживача
Тягар доказу факту придбання товару лежить на споживачеві. При цьому
засобами доказу можуть слугувати:
•
Квитанція
•
товарний або касовий чек
•
квиток
•
талон
•
інший розрахунковий документ
•
договір або інший письмовий документ
Список інформаційних джерел
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«Фаховий коледж технологiй, бiзнесу та права
Волинського національного університету iменi Лесi Українки», м. Луцьк
АКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ РОЗРОБКИ УПАКОВКИ ДЛЯ НАПОЇВ
Невірний підбір структури і недотримання технології виготовлення
упаковки здатні привести до псування готової продукції, значного скорочення
термінів зберігання продукту, втрати його товарного вигляду. Компанія «ітак»
створює упаковку з урахуванням специфіки продукту, лабораторно і промислово
тестує свою продукцію.
Ринок напоїв у світовій та українській практиці традиційно ділиться на дві
великі групи: алкогольні і безалкогольні напої. Сьогодні ринок розвивається
дуже динамічно і нестандартно у всіх товарних групах, що вимагає більш
детального уваги з боку пакувальних компаній.
В Україні падають обсяги продажів алкогольних напоїв, як «важких», так і
легких. За даними державної служби статистики україни за період 2019-2020 рр.
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Зниження продажів склало 21%. В сегментації ринку алкогольних напоїв
найбільша частка припадає на пиво - 82,8%.
Цей самий ємний сегмент ринку напоїв є найбільш інверсним для
виробників упаковки і етикетки. На сьогодні найпопулярнішим форматом
упаковки для пива виступає пет-тара і скляна тара з круговою етикеткою.
Для цього рішення постачальники етикетки найбільшу фантазію можуть
проявити в самому матеріалі для етикетки. Залежно від вимог замовника і від
того, як виглядає його бренд, це може бути натурально прозорий матеріал,
металізований матеріал, матеріали з різними типами лакування, тактильними
ефектами.
Важливим фактором ринку є зростання кількості високошвидкісних ліній
розливу напоїв, що вимагає ретельного підбору матеріалів для етикетки. У цьому
питанні ключову вимогу - відмінна технологічність етикетувальних матеріалів,
що дозволяє забезпечити необхідну продуктивність всієї лінії розливу. Тому
навіть таке просте рішення як кругова етикетка вимагає підбору матеріалів,
правильних параметрів - наприклад, коефіцієнта тертя, статичних характеристик,
щоб клієнт міг забезпечити ефективність свого виробництва. Вирішення цього
питання вимагає попередньої спільної роботи замовника і виробника етикетки.
У сегменті безалкогольних напоїв сьогодні також переважають традиційні
рішення в упаковці і етикетці, які не мають кардинальних відмінностей від
вищесказаного. Єдиним джерелом відмінностей виступає група енергетичних
напоїв.
У цій групі відзначаються більш високі вимоги до кругової етикетці, так як
напої цієї групи повинні зберігатися при певних умовах. Тому фарби, покриття
відповідними таким вимогам.
Одним з найбільш швидкозростаючих сегментів ринку напоїв і цікавішим
для виробників упаковки є сегмент індивідуальної упаковки для напоїв сухого
виду. Це, наприклад, порційні пакетики для чаю, стіки і саше для кави, какао та
інших напоїв.
У цьому сегменті упаковки традиційно важливий підбір структури
матеріалів і врахування параметрів продукту. Причина необхідності такої уваги
полягає в тому, що упаковка повинна забезпечувати збереження аромату і смаку
продукту. Також потрібно враховувати і спосіб пакування. Зараз ті ж чайні
пакетики упаковуються мінімум шістьма способами. І для кожного з способів
потрібні різні структури, матеріали, клейові системи.
За допомогою упаковки в розглянуту групу напоїв можна привнести
маркетингову перевагу. Наприклад, до компанії «ІТАК» звертаються замовники з
проханням виготовити пакет-саше з перфорацією для швидкого і зручного
приготування напою. Така упаковка поєднує в собі рішення відразу двох завдань:
збереження якості напою до початку його споживання і забезпечення зручності
використання індивідуальної упаковки.
Інший приклад: до компанії «ІТАК» звернувся китайський виробник
дорогих чаїв елітних сортів із замовленням на порційну упаковку, яка б зберігала
всі неповторні органолептичні характеристики продукту. Проаналізувавши
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особливість продукту, керівництво компанії прийшло до висновку, що це повинна
бути напіввакуумная упаковка.
Подібних розробок у компанії «ІТАК» багато, тому вона має великий досвід
їх проектної розробки. Також складено власну лінійку стандартних і
індивідуальних структур пакувальних матеріалів, що дозволяють працювати
практично на будь-яких лініях фасування і з будь-якими способами пакування.
Приблизно п'ять років тому сформувався новий сегмент ринку напоїв - це
натуральні чаї, концентрати для чаю і чайні напої фармацевтичного призначення
в стік-упаковці. Цей сегмент являє певну складність для пакувальної компанії,
оскільки кожен натуральний продукт містить органічні кислоти, які дуже
агресивні по відношенню до пакувальних матеріалів. На додаток до цієї
проблеми, упаковка з розфасованим натуральним продуктом проходить додаткову
обробку, наприклад, пастеризацію. Тому упаковка по нормам тестування повинна
витримувати температурний вплив до 100° с під певним тиском протягом певного
часу.
Підбір необхідної структури і матеріалу упаковки досить непросте, але
необхідне завдання. Неправильний підбір структури і недотримання технології
виготовлення упаковки здатні привести до псування готової продукції, значного
скорочення термінів зберігання продукту, втрати його товарного вигляду.
Компанії «ІТАК» має великий досвід проведення промислових тестувань з
українськими і зарубіжними компаніями. З кожною компанією необхідно
працювати індивідуально, так як фасувальні лінії, структури матеріалів, впливу на
упаковку та інші умови - все це у компаній-замовників різне. Тому дуже
важливий етап проведення лабораторних досліджень і спостережень.
Отже, створення необхідної упаковки під специфіку продукту - це
проектний шлях, який виробник упаковки повинен пройти разом з замовником,
рука об руку, як єдина команда. Адже тільки той виробник упаковки, який відчує
всі особливості промислових технологій і обладнання замовника, зможе
зрозуміти, яка упаковка буде для цих процесів оптимальною.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧИПСІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Чипси - це один з найбільш шкідливих і при цьому один з найпопулярніших
продуктів, особливо молоді. Ні про які корисні властивості чипсів говорити не
доводиться так як в процесі смаження знищуються всі вітаміни і корисні
компоненти цього овоча і при цьому втрачається будь-яка харчова цінність.
Єдина приналежність чипсів – це їх чудовий смак, який досягається за допомогою
вдалого поєднання смакових добавок, крохмалю та безлічі інших хімічних
речовин. Вітаміни і мінеральні речовини в чипсах зовсім відсутні, а ось у 100
грамах чипсів – як мінімум 30 грамів жиру.
100 грам продукту за своєю калорійності замінюють 50% раціону для дітей.
Якщо батьки часто балують дитини чіпсами, вони вносять вагомий вклад в
розвиток дитячого ожиріння.
Чіпси повинні бути забороненим продуктом для дітей, тому що викликають
у них психологічний звикання швидше, ніж у дорослих. На щастя, сьогодні
золотисті скибочки не продають в навчальних закладах. Однак безвідповідальні
батьки самі купують маленьким членам родини «сміттєву» їжу.
Навіть найякісніші чипси, зроблені з цільної картоплі, в які не додавали ні
смакові добавки, ні крохмаль, ні інші шкідливі домішки, все одно дуже шкідливі
для організму, так як виділяють безліч канцерогенів, які з’являються в процесі
смаження картоплі в олії низької якості.
Калорійність таких продуктів досить висока, на що постійно вказують
дієтологи. Особливо вживання чіпсів протипоказане дітям. Його поєднання з
солодкими газованими напоями завдає величезної шкоди організму. Дорослі
чоловіки часто купуюють чіипси в якості прикуску до пива. Насправді цього
робити не можна. Два цих продукти за своєю природою є несумісними, сприяють
ожирінню.
Найпоширеніша добавка в чипси – це глутамат натрію. У сучасному світі,
вона знайшла широке застосування в харчовій промисловості як підсилювач
смаку. У позитивному впливі на організм людини цієї добавки, на сьогоднішній
день, упевнені тільки самі виробники чіпсів і подібної продукції. Вони
аргументують це тим, що глутамат натрію виробляється безпосередньо
організмом людини, але при цьому не згадують, що існує значна різниця між
таким глутаматом і синтетичним, який вони використовують.
Обсмажування крохмалю, з якого зараз роблять чипси більшість
виробників, в низькосортних маслах призводить до утворення дуже небезпечних
для людського організму речовин:
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- акриламід - це токсична речовина, яка утворюється в разі хімічних реакцій
між цукрами в момент смаження. Він негативно впливає на нервову систему,
нирок, печінку і очну слизову оболонку;
- гліціамід відрізняється підвищеними канцерогенними властивостями, що
приводять до утворення злоякісних пухлин, але його шкода ще не вивчена до
кінця. Утворюється ця речовина в ході неповного розпаду акриламіду;
- акролеїн супроводжується розкладанням жирів в ході термічної обробки.
Ця речовина підвищеної токсичності, здатна сильно дратувати внутрішні органи.
Саме тому акролеїн входить до списку найбільш небезпечних речовин, які тільки
існують.
Та й картопля в такому випадку використовується, швидше за все,
модифікована. В результаті добавок різних хімікатів, чипси стають набагато
більшими, рівнішими і без будь-яких пошкоджень. У підсумку, вживання таких
чіпсів призводить до хвороб кишківника, гастриту, печії, порушенню
метаболізму, серцево-судинних захворювань і погіршення росту кісток.
Плюс чипсів лише в тому, що вони швидко вгамовують голод. Але
насичення буде недовгим.
Чипси з картоплі можна замінити корисним перекусом, наприклад,
кокосовими та банановими чипсами, різноманітними фріпсами.
Фріпси виготовляють з тонких частинок овочів, фруктів або ягід. Їх сушать
при низькій температурі, тому на виході виходять гарні апетитні скибочки
натурального кольору. Фріпси також готують при високій температурі, але нижче
+ 60 ° С, тому в них зберігаються цінні мікроелементи, в таких сушених
скибочках міститься навіть більше клітковини, ніж було тоді, коли ці фрукти та
овочі були ще сировиною. Тому такі ласощі будуть корисними не тільки
дорослим, але й дітям.
Любителі м’ясного нерідко купують сухарики та чипси зі смаком
копченостей, ковбас. Але насправді - це шкідливі добавки надають подібний
аромат. Якщо придбати джерки, тоді можна буде насититися дійсно натуральним
м’ясом, є чипси зі свинини та курки. Вони готуються зі знежиреного м’яса, яке
нарізається тонкими скибочками тамаринується в спеціях. Потім його сушать в
дегідраторі. Продукт повністю натуральний, немає хімічних домішок, нітритної
солі, як це нерідко буває у звичних чипсах.
Одже, альтернативу шкідливим чипсам можна знайти у чипсах з овочів,
фруктів та джерках, які є джерелами великої кількості макро- імікроелементів, не
містять шкідливих хімічних добавок. Вони стануть ситним перекусом, корисним
для здоров’я.
Список інформаційних джерел
1.
https://tomat.rv.ua/rivnyanam-na-zamitku-kory-st-i-shkoda-chipsiv/
2.
https://1plus1.ua/novyny/zhittya-bez-obmanu-5-cikavih-faktiv-pro-koristta-shkodu-chipsiv
3.
https://healthapple.info/zdorovya-ta-organizm/zdorovekharchuvannya/chym4.
zaminyty-chipsy-ta-sukharyky/
5.
https://zdorovi.in.ua/chomu-shkidlyvi-chipsy/
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОМАРКУВАННЯ В УКРАЇНІ: НОВІ
ГРАДАЦІЇ КЛАСІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
Подорожчання енергоресурсів за останній час в Україні посилило значення
таких показників, як енергоефективність та енергоекономічність електроприладів
та обладнання. Незалежно від сфери використання, побутової або виробничої
техніки, з метою економії актуальним є придбання електротехніки із найменшим
енергоспоживанням. Для того, щоб споживач міг визначити, на скільки ефективно
прилад використовує енергоресурси, прилади маркуються відповідним знаком.
Знаючи рівень енергоресурсів що поглинаються технікою можна в рази скоротити
рахунки за оплату електроенергії, віддаючи перевагу економічним моделям ще на
етапі їх покупки.
Енергетичне маркування виробів ErP (energy-related products, «пов’язані з
енергією вироби»), встановлене Директивою ЄС, покликане підвищити
ефективність використання енергоносіїв та позначити для споживача
економічність різних приладів, таких як теплові насоси, газові котли, електричні
чи сонячні водонагрівачі, побутові домашні машини. Споживач, який не
обізнаний в різних технічних термінах та значеннях, завдяки енерго-етикеткам
має змогу зрозуміти, за що він власне сплачує кошти [2].
Енергетичні етикетки (або «енергетичний паспорт» обладнання) надають
корисну інформацію для покупців, коли вони обирають вироби між різними
моделями чи виробниками. Таким чином, навіть не знаючи технічних параметрів,
а тільки подивившись на цю наклейку, пересічний споживач одразу зрозуміє,
наскільки те чи інше обладнання є сучасним, енергоефективним, потужним,
шумним, економічним в процесі експлуатації приладу та інше. На етикетці
обладнання поділяється на різні класи ефективності від A до G на кольоровому
фоні (від зеленого до червоного), де клас A – найбільш енергоефективний, а G –
найменш ефективний. Згодом дивлячись на енергозатратність довелося
виключити з більшості категорій символи E, F і G, і ввести декілька нових
індексів: A+, A++ A+++, що визначали прилади з максимальною енергетичною
ефективністю[3].
Позначення щодо енергоефективності, частиною яких є енергомаркування
кінцевих виробів, що купуються споживачами, перш за все завдячують появі
Договору про Енергетичну Хартію (ECT).
Зразок етикетки Energy Label затверджений Європейським об’єднанням
виробників побутової техніки CECED — дає споживачеві чітку та просту
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інформацію про енергоефективність продукції на місці придбавання без
додаткових документів.
Рис. 1. Структура позначок на енергетичній етикетці діючого зразка
Енергетична етикетка, (рис. 1), має однотипне
оформлення для всіх країн ЄС та країн, що
долучилися до ЕСТ, і є лінгвістично нейтральною.
Інформація вказується за допомогою піктограм та
позначок, які замінюють текст різними мовами.
Чорна стрілка, маркована літерою, що направлена
справа на кольорову полосу (зліва) показує клас
енергетичної ефективності даного приладу у
відповідності з європейськими правилами. Зліва
зверху вниз позначені класи, починаючи з
найбільш високих за енергетичною ефективністю.
Маркування розшифровується легко: чим ближче
літера до початку алфавіту, тим ефективніше
енергоспоживання приладу.
Паралельно на етикетці вказуються ключові експлуатаційні характеристики
техніки, які можуть містити конкретні дані про інші споживчі функції чи
відповідні характеристики економічності, а саме рівень шуму або споживання
води, параметри теплоізоляції тощо, що різняться в залежності від категорії
пристроїв. Для різних груп обладнання шкала енергоефективності розраховується
за різними критеріями. Маркування класу енергоефективності здійснюється для
всієї великої побутової техніки. Це дозволяє швидко порівняти обсяги
енергоспоживання та інші ключові параметри різних моделей пристроїв від
різних виробників.
Починаючи з1березня 2021 року на території Євросоюзу набирає чинності
нове енергомаркування. Нове енергомаркування передбачає використання для
позначення класу енергоефективності конкретного пристрою символів
латинського алфавіту від A до G. Однак на сучасному ринку склалася ситуація,
коли в побуті залишилася техніка найвищого класу енергоефективності A (з
одним, двома або трьома плюсиками). Інші класи майже перестали
застосовуватися, що утрудняє правильну інтерпретацію продуктів споживачами.
Для того, щоб маркування продовжувало і далі виконувати свою роль, його
вирішили переоцінити. Нова шкала повертається до історичних позначок від A до
G, але при цьому змінюється сам принцип розрахунку класу енергоефективності.
Надалі він визначається для конкретної кількості разів використання в рік.
На засіданні Уряду України схвалено проект постанови Кабінету Міністрів,
ціль якого – регламентувати вимоги щодо енергомаркування та екодизайну
енергоспоживчих продуктів згідно із оновленим законодавством ЄС.
Основні зміни стосуються процедури надання споживачам інформації про
електротехніку, якщо вона реалізується у дистанційний спосіб, через мережу
Інтернет. Зокрема, для того, щоб споживачі мали змогу легко обрати
енергоефективний товар в мережі Інтернет, обов’язково має бути опубліковано
електронну енергетичну етикетку та мікрофішу. Таким чином, споживач зможе
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онлайн та заздалегідь ознайомитися із усіма енергетичними характеристиками
техніки. Такі вимоги будуть застосовуватися до енергетичного маркування
наступних товарів: побутові посудомийні машини; побутові електричні
холодильники; побутові пральні машини; телевізори; кондиціонери повітря;
побутові барабанні сушильні машини; електричні лампи та світильники. А з 2022
року його поступово запровадять і для інших груп електроприладів[1].
За новим порядком маркування А поки не буде присвоюватися жодним
товарам. Літеру А залишили для майбутніх досягнень у сфері енергоощадження.
У категорії В і С перенесли продукти, які за колишньою системою відповідали
маркуванню А+++. Товари з маркуванням А++ A+ розподілять між категоріями D
і E. Нижчим класом енергоефективності залишається G.
Перегляду піддали і сам спосіб розрахунку обсягів споживання технікою
електроенергії. Відтепер зазначені в маркуванні кіловат-години вираховуються
для певної кількості разів використання на рік. Наприклад, пральні машини. Якщо
раніше для них вираховували обсяги споживання електрики за рік (близько 220
циклів використання), то тепер об'єм визначається для 100 циклів прання за
програмою Eco. На етикетці пральної машини відтепер вказується максимальна
місткість, тривалість програми Eco, очікуване використання води в літрах на один
цикл роботи за програмою, рівень шуму під час віджимання в децибелах тощо [2].
У холодильників як і раніше наводиться обсяг енергоспоживання пристрою за рік.
Однак у категорії провели переоцінку класів. Наклейка тепер містить інформацію
з приводу об'єму морозильного відділення, сумарного об'єму холодильних
відділень і нульових зон, рівню шуму і класу шумності. Для телевізорів у старому
маркуванні річне споживання вираховувалося з розрахунку 4 години роботи в
день. У новій градації воно визначається для 1000 годин використання. Новий
обов'язковий атрибут енергомаркування — QR-код на етикетці, за
допомогою якого можна ознайомитися з додатковою інформацією про обраний
товар.
Для приладів з класом енергоефективності G, згідно з новими стандартами,
вихід на ринок країн Європейського союзу заборонили вже з 1 березня 2021 року.
А з 1 березня 2024 року під заборону потрапить і побутова техніка з класом
енергоефективності F. Очікується, що посилення вимог до енергоспоживання
дозволить в рази скоротити витрати електроенергії.
Переосмислена єдина система енергомаркування дозволяє споживачам
робити усвідомлений вибір на користь ефективної та економічної техніки.
Список інформаційних джерел
1 «Урядовий портал»: сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/news
2 Офіційний сайт «E-Katalog»: сайт. URL: https://ek.ua/ua/post/1689/149-ot-ado-g-klassy-energoeffektivnosti-bytovoy-tehniki/
3 Офіційний сайт. «Журнал AW-Therm липень-серпень 2021»: сайт. URL:
https://aw-therm.com.ua/magazine/44

25
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Ольга ЛЯШУК,
викладач першої категорії,
Луцький фаховий кооперативний коледж Львівського торговельноекономічного університету, м.Луцьк
ОСНОВИ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Ефективне функціонування готельно-ресторанного господарства в умовах
карантинних обмежень є важливим фактором в економіці нашої держави. Адже
послуги, які надають готельно-ресторанні заклади мають особливий характер, що
проявляється в їх індивідуальності для кожного споживача. Саме тому,
дослідження контролю якості послуг та безпечності їх надання в умовах епідемій
і пандемій є важливим.
Пріоритетним напрямом розвитку готельно-ресторанних послуг є доведення
їх якості до міжнародних стандартів та удосконалення безпечності технологій,
нових видів і форм обслуговування. Адже, послуга — це товар, який реально
виявляється у формі діяльності, роботи, тобто не в матеріально-речовій формі.
Як і будь-який товар, послуга має вартість, і на неї розповсюджуються
товарно-грошові відносини. Водночас послуга суттєво відрізняється від
матеріального товару своїми особливостями: невідчутністю, невіддільністю,
непостійністю, недовговічністю. Невідчутність означає, що до отримання
конкретної послуги її не можна побачити, скуштувати, понюхати, почути.
Невіддільність послуги слід розуміти так: створення (надання) і споживання
послуг органічно поєднані й відокремити їх неможливо. Непостійність стосується,
переважно, якості послуги, яка змінюється залежно від того, яка фірма чи особа,
якому контрагенту, клієнту та в якій формі надає цю послугу.
Недовговічність виявляється в тому, що послуга — "товар, що швидко псується".
Тому вона вимагає періодичного оновлення. Крім того, послугу не можна
зберігати для подальшого використання [1, с 54].
Сукупність цих особливостей формують ринок послуг, та відповідно,
створюється конкурентне середовище. Лише те підприємство, яке зуміє належним
чином організувати надання послуг, дотримуючись законодавчо-правових актів,
стандартів, і враховуючи специфічні особливості послуг, буде стійким та
конкурентоздатним на ринку послуг [2, с. 28]. Для досягнення найвищої мети
комерційної діяльності у готельно-ресторанному господарстві – максимальне
задоволення потреб споживача, необхідно здійснити дуже складний процес
організації надання якісних та безпечних послуг. Послуги задовольняють
найрізноманітніші потреби: суспільні, виробничі, особисті. Відповідно до
різнобічного характеру задоволення потреб та особливостей функціонування
послуги класифікуються за різними ознаками: за характером праці,
направленістю, економічною основою функціонування, формою організації та
частотою попиту, місцем та характером споживання тощо [3, с. 37]. Продуктом
кінцевої діяльності будь-якого готельно-ресторанного підприємства є
виробництво послуг.
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Послуги, що надаються, повинні відповідати вимогам, що передбачають
додаткові зручності для споживачів, привабливість, престижність і безпечність
послуг. Для того, щоб на належному рівні здійснити процес обслуговування
споживачів, не можливо обійтися без розробки технологічних процесів, їх
випробуванням, контролем, прийомом, оцінкою надання послуг.
Процес якісного і безпечного надання послуг слід контролювати на рівні
підприємства, населеного пункту, держави. Для цього необхідно контролювати
дотримання технічних умов на послугу. Саме тому, якість і безпечність послуг
повинні обов’язково вимірюватись, оцінюватись.
Останніми роками, у зв’язку із карантинними обмеженнями, ринок послуг
підприємств готельно-ресторанного господарства характеризується зростанням
пропозиції при одночасному скороченні попиту, що призводить до посилення
конкуренції. Одним з основних факторів формування конкурентних переваг є
надання послуг більш високої якості в порівнянні з конкуруючими аналогами.
Якість та безпечність є важливим інструментом у боротьбі за ринки
просування і продажу готельно-ресторанних послуг. Вона складається з
технічного рівня послуг та їх корисності для відвідувача через функціональні,
соціальні, естетичні, ергономічні, екологічні властивості. Крім того, якість
наданих послуги також залежить від умов надання
Можна сказати, що ринок індустрії гостинності, відкритий і конкурентний,
здійснює значний тиск на індустрію, змушуючи її постійно підвищувати якість
своїх послуг [4, с.42].
Важливим у галузі обслуговування є так званий людський чинник, тому слід
звертати увагу на управлінську структуру та добір персоналу господарства.
Працівники повинні бути підготовлені, мати професійну освіту, необхідні
особисті та ділові якості. Крім того, оцінка споживачем отриманих послуг –
процес суб'єктивний, адже кожна людина унікальна і має свої специфічні потреби,
певні очікування та сприйняття обслуговування. Адже, одну й ту саму послугу
різні споживачі оцінять по різному, хоча загалом оцінка буде позитивна. Саме
тому, забезпечення контролю функціональної складової якості послуг полегшить
пошук недоліків якості пропонованих послуг в майбутньому та надасть
можливість для усунення конкретних проблем без значних втрат часу на їх
пошуки.
Отже, якість та безпечність надання послуг - це складний та важливий
аспект сучасного готельно-ресторанного господарства. Адже, послуги готельноресторанних підприємств є нетиповим в порівнянні зі звичайними товарами, для
їх виробництва потрібні спеціальні умови, проте, кожного разу одна й та ж сама
послуга подається індивідуально для кожного, контроль якості є важливою
складовою успішного розвитку як одного суб'єкту готельно-ресторанного
господарства України так і всього ринку в цілому. Споживач повинен бути
впевнений, що якість послуг, які йому пропонуються, відповідають його
потребам. Тому якість послуг це важливий фактор, який необхідний в сучасних
реаліях українського ринку.
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Кожен з нас, з метою задоволення будь-яких власних побутових потреб
щодня вступає у відносини з різного роду підприємствами, установами,
організаціями. Це може стосуватися придбання продуктових і побутових товарів в
магазинах роздрібненої торгівлі, послуг побутового обслуговування та
задоволення будь-яких інших потреб.
Проблема прав громадянина, в тому числі у сфері споживання, є
актуальною, адже підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС потребує
застосування європейських стандартів якості продукції та створення підґрунтя
для реалізації права кожного громадянина на достойний рівень спожитої
продукції і отриманих послуг.
Основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів
закладені в системі нормативно-правових актів з питань захисту прав споживачів.
Законодавство про захист прав споживачів складається із Закону України «Про
захист прав споживачів», ЦК України, ГК України та інших нормативно-правових
актів, що містять положення про захист прав споживачів.[1]
До напрямів спільної політики ЄС у сфері захисту прав споживачів умовно
відносяться: діяльність та компетенція спеціалізованих інститутів ЄС,
забезпечення безпеки продукції - як загальної, так і окремих продуктів; вимоги до
якості послуг; контрактні зобов’язання; убезпечення від нечесної
підприємницької практики щодо споживачів; розв’язання спорів за участю
споживачів. [5]
Сучасна споживча політика ЄС: захищає права споживача згідно з
законодавством, включаючи допомогу у вирішенні спорів швидко та ефективно
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(наприклад шляхом альтернативного вирішення спорів та європейських
споживчих центрів); гарантує, що права споживачів не відстають від економічних
та соціальних змін, особливо в цифровій сфері, сферах енергетики та фінансових
послуг; гарантує безпеку будь-якого продукту, який купує споживач на єдиному
ринку.[5]
В Україні споживач, права якого порушені може звертатися в державні
органи або громадські організації, але найбільш ефективним та діючим способом
є звернення до суду. Судовий захист прав споживачів передбачено ст. 22 Закону
України «Про захист прав споживачів», у якій зазначено, що захист прав
споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом та при
задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо
відшкодування моральної (немайнової) шкоди. [2]
Захист прав споживачів в ЄС здійснюється низкою інституцій та органів,
зокрема: Європейським Парламентом, Радою ЄС, Європейською Комісією,
комітетом регіонів, Європейським комітетом зі стандартизації, виконавчим
агентством з питань споживачів, охорони здоров’я, сільського господарства та
продовольства (Chafed), Європейським агентством з безпеки харчових продуктів
(EFSA) та Європейською організацією зі страхових та професійних пенсій
(ЕІОРА). [5]
Окрім законодавства, яке передбачає контроль за захистом прав споживачів
в Україні є приблизно сто регіональних неурядових організацій (НУО)
споживачів. Їхні права і статус визначені у статті 25 Закону України «Про захист
прав споживачів». Більшість цих організацій займаються захистом споживчих
прав людини, інформаційною та освітньою діяльністю, а також представляють
інтереси споживачів у прийнятті рішень на рівні суспільства. [3]
В Україні відсутній єдиний нормативний акт, присвячений питанням
правового регулювання договорів купівлі-продажу товарів споживання.
Законодавство у цій сфері характеризується різноманітністю та поєднанням
регулювання як нормами законів, так і нормами підзаконних нормативноправових актів, які доволі часто містять дублювання та колізії.[3]
Спільна політика ЄС у сфері захисту прав споживачів переслідує такі цілі:
високий рівень захисту здоров’я, безпеки та економічних інтересів споживачів;
сприяння їх правам на інформацію, освіту та організацію з метою забезпечення їх
інтересів; врахування вимог із захисту інтересів споживачів при визначенні та
запровадженні інших напрямів політики та діяльності ЄС. [5]
Щодо національного рівня захисту прав споживачів, то загалом можна
виділити такі основні чинники, які впливають на рівень захисту прав споживачів:
•
недосконале законодавство;
•
недостатнє фінансування, матеріально-технічна та кадрова база;
•
відсутність навчання споживачів;
•
непоінформованість споживачів щодо своїх прав;
•
бездіяльність центральних та місцевих органів влади та органів
місцевого самоврядування щодо реалізацій прав та інтересів споживачів;
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•
корупція в органах влади;
•
недовіра громадян. [4]
Для того щоб захист прав споживачів в Україні досяг рівня країн ЄС
пріоритетними напрямами національної політики повинні стати:
•
створення національної системи захисту прав споживачів з впливовим
підключенням до цієї проблеми регіонів, взаємодія всіх її гілок з метою захисту
законних інтересів споживачів -громадян суспільства;
•
інформування і освіта населення з питань національної політики у
сфері захисту прав споживачів;
•
організація системи навчання молоді у всіх типах навчальних закладів
правам споживача;
•
забезпечення якості і безпеки товарів, продуктів, сировини, послуг;
•
вдосконалення законодавства про захист прав споживачів.
Вирішення поставлених питань дозволить на якісно новому рівні
забезпечити захист прав споживачів, що в свою чергу вплине на підвищення
життєвого рівня населення. [1]
В сучасних умовах розвиток торгівлі супроводжується насиченням ринку
різноманітними товарами і послугами. Однак, даний процес, незважаючи на його
позитивні сторони, неминуче приводить до збільшення кількості негативних
проявів у сфері економіко-правових відносин (надання неякісних послуг,
виготовлення низькоякісних товарів та продуктів, що не відповідають ДСТУ та їх
реалізація споживачам, тощо). І хоча громадяни є центральною ланкою ринку і
виступають споживачами товарів, робіт та послуг, вони найчастіше стають
жертвами обману. Указані проблеми породжують потребу у захисті прав
споживачів. Тому, в сучасних умовах побудови економіки України, одним з
головних пріоритетів формування інноваційної економіки є орієнтація на
споживача та забезпечення його безпеки та захисту, як ключову ланку
торговельних відносин, звичайно ж з врахуванням досвіду зарубіжних країн та їх
консьюмерської політики.
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Якість продукції — це сукупність характеристик товару, що визначають
придатність товару для задоволення певних потреб відповідно до його
призначення. Якість продукції є основою конкурентоспроможності продукції.
Фактори, що впливають на якість продукції, поділяються на: зовнішні – це
економічні, політичні, ринкові,технологічні, конкурентні, соціальні, міжнародні;
внутрішні - це технічні, експлуатаційні, виробничі, організаційні, інформаційні,
соціальні. Фактори середовища – це основа формування якості ринкових
відносин. Особливе значення серед факторів займають конкурентні, яким на
підприємствах повинна приділятися пильна увага.
Підприємство не впливає на фактори зовнішнього середовища, однак,
своєчасне врахування їх дії з метою прогнозування можливих коливань
забезпечує швидку адаптацію організації в конкурентному середовищі.
Детальна характеристика внутрішніх факторів:
• технічний фактор - фундамент якості продукції. Він передбачає
впровадження нової техніки і технології, використання новітніх матеріалів, які є
базою для випуску конкурентоспроможної продукції;
• організаційний фактор - пов'язаний з вирішенням питань на
виробництві, до яких можна віднести організацію праці та управління,
підвищення відповідальності за якість виробленої продукції, оперативновиробниче планування, забезпечення культури виробництва, підвищення
кваліфікації персоналу тощо;
• економічні фактори обумовлені витратами на випуск і реалізацію
продукції, соціальні фактори характеризують кваліфікацію працівників, рівень їх
освіти, соціально-психологічний клімат в колективі, професійну структуру кадрів,
підвищення кваліфікації, мотивацію персоналу та ін.;
• експлуатаційні фактори - фактори, що впливають на якість виробу в
процесі його експлуатації. Це фактори поточного, планового і капітальних
ремонтів, проведення регламентних робіт, дотримання технічної документації;
• виробничі фактори - фактори, які виникають в процесі виробництва
продукції і аспекти оперативного їх усунення;
• фактори інформаційної оперативності - це фактор, покликаний
забезпечувати своєчасне надходження всієї необхідної інформації особам,
покликаним запобігати появі браку [1].
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Якість - складова конкурентоспроможності товарів. Складовою формування
конкурентоспроможності підприємств є якість їх продукції. Під якістю продукції,
як економічною категорією, розуміють відповідність властивостей та ознак
товару вимогам і потребам кінцевих споживачів. Якість є необхідною умовою
конкурентоспроможності товару та його виробника на ринку. Як відомо, саме
гранична корисність товару формує ціну попиту, яка визначає ринкову ціну
товару. Отже, від оцінки споживачем якості товару безпосередньо залежить попит
на нього, рівень якого є показником конкурентоспроможності його виробника
(продавця). Якість є ознакою конкурентоспроможності товару, яка визначається
сукупністю тільки тих його властивостей, що становлять інтерес для покупця і
забезпечують задоволення певної потреби. Фахівці в галузі якості та
конкурентоспроможності продукції справедливо вважають якість складовою
конкурентоспроможності
продукції:
«конкурентоспроможність
продукції
складається з багатьох факторів: соціальний аспект задоволення попиту, якість,
задоволення
попиту,
асортимент,
отримання
прибутку
торговими
підприємствами, післяпродажне обслуговування тощо» підвищення якості є
чинником зростання конкурентоспроможності товару. Підвищення якості — одна
із форм конкурентної боротьби, завоювання і втримання позицій на ринку. Чим
вище якість товару, тим він привабливіше для споживача, тим більше покупців
надають йому перевагу, порівнюючи з іншими товарами, що пропонуються на
ринку. Таким чином, якість і конкурентоспроможність є взаємопов’язаними
властивостями товару. Але слід підкреслити, що зв’язок якості та
конкурентоспроможності товару не є абсолютним [2].
До основних шляхів підвищення управління якістю продукції відносять:
• використання досягнень науки та техніки в процесі проектування виробів;
• запровадження новітньої технології виробництва і суворе дотримання
технологічної дисципліни;
• забезпечення належної технічної оснащеності виробництва;
• удосконалення застосовуваних стандартів і технічних умов;
• поліпшення стандартизації як головного інструменту фіксації та
забезпечення заданого рівня якості, адже саме стандарти й технічні умови
відзеркалюють сучасні вимоги споживачів до технічного рівня;
• збільшення випуску сертифікованої продукції; покращення окремих
показників якості продукції, що випускається на підприємстві;
• запровадження сучасних форм та методів організації виробництва та
управління;
• удосконалення методів контролю й розвиток масового самоконтролю на
всіх стадіях виготовлення продукції;
• покращення заходів щодо застосування узгодженої системи прогнозування
та планування необхідного рівня якості виробів;
• збалансування прийнятих для продуцентів та споживачів цін на
продукцію;
• використання ефективної мотивації праці всіх категорій персоналу
підприємства, що є одним із головних факторів підвищення якості продукції;
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• всебічна активація людського чинника та проведення кадрової політики,
адаптованої до ринкових умов господарювання [3].
Для підвищення якості та конкурентоспроможності харчових продуктів
підприємствами впроваджується система НАССР як інструмент виробництва
якісної та безпечної харчової продукції.
НАССР — це організація процесу таким чином, щоб обладнання працювало
належним чином і об’єкт не становив загрози для харчової безпеки. Недостатньо
розробити документацію, потрібно налаштувати процеси таким чином, щоб їх
описувати та надати докази того, що ці процеси дозволяють виробляти безпечний
продукт. Міжнародним стандартом, що встановлює єдині вимоги до систем
HACCP, гармонізованого до стандартів менеджменту якості, екологічного
менеджменту і пристосованого до сертифікації став ISO 22000:2019 «Food safety
management systems — Requirements for any organization in the food chain»
(Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої
організації в харчовому ланцюзі), перша версія якого була опублікована в 2005
році.
НАССР є систематичним підходом, що охоплює всі аспекти безпеки
харчових продуктів, починаючи від вирощування, збору врожаю, закупівлі
сировини і закінчуючи використанням кінцевим споживачем. Використання
НАССР перенесе акценти від випробування кінцевого продукту до використання
превентивних методів забезпечення безпеки при виробництві і реалізації.
Правильно проведений аналіз небезпечних чинників дозволяє виявити приховані
небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу. Зменшення
втрат, пов’язаних із відкликанням продукції, штрафними санкціями і судовими
позовами. НАССР може інтегруватися в загальну систему менеджменту якості у
відповідності зі стандартами серії ІSО 9000. Міжнародні організації, такі як
Комісія Соdех АІіmеntаrius, схвалили застосування НАССР як найбільш
ефективний засіб попередження захворювань, що викликаються харчовими
продуктами. Застосування НАССР може бути корисним для підтвердження
виконання законодавчих і нормативних вимог [4].
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНЛОГІЇ, ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ПОБУТОВИХ ХОЛОДИЛЬНИКІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Технічний прогрес характеризується безперервним впровадженням
принципово нових технологічних процесів, постійною заміною існуючих процесів
більш точним, продуктивним та економічним впровадженням нової техніки.
Виробники сучасної електротехніки постійно розширюють і вдосконалюють її
асортимент, ураховуючи такі напрями, як забезпечення високого рівня
оснащеності пристроями автоматичного керування та регулювання параметрів
роботи ( температури, потужності, часу, швидкості тощо); розширення комплексу
функцій, зменшення шуму, габаритів і маси, енергоспоживання; доведення
показників електротоварів до до міжнародних електротехнічних норм,
поліпшення ергономічного рівня товарів тощо.
Основними завданнями у виробництві нових електроприладів є змешення
їхнього
енергоспоживання.
Регулювання
раціонального
споживання
електроенергії приладами у законодавстві ЄС здійснюють на підсаві основного
нормативного акта – Директиви Європейського Парламенту та Ради 2005/32/ЄС
від 06 липня 2005 рокук,яке встановлює структуру екологічних вимог до дизайну
приладів, які споживають електроенергію.
Директива визначає принципи, умови та критерії для встановлення вимог у
сфері навколишнього середовища для електричних придадів та спрямована на
поєднання двох ініціатив Комісії ЄС: одна – щодо впливу електричних та
електроних виробів на навколишнє середовище, а інша – шодо ефективності
готового обладнання.
На жаль сучасний споживчий ринок побутової техніки в Україні
характеризується великою розмаїтістю моделей в основному імпортної техніки.
Велика увага приділяється використанню нових технологій при
виробництві побутових холодильників. Метою є поповнення асортиментного ряду
моделями нового покоління, з принципово новими споживними властивостями.
Так, наприклад, виробник морозильного обладнання, компанія Liebherr
постійно розробляє і впроваджує інноваційні технології. Завдяки інноваційній та
точної електроніці, а також ефективній системі охолодження, Liebherr
використвує високоекономічні пристрої у всіх сегментах свого асортименту. Усі
товарні категорії містять пристрої з класом енергоспоживання А+++. Для того,
щоб гарантувати стабільну якість продукції Liebherr, завжди використовує
найкращі матеріали та комплектуючі. Кожен прилад перевіряється на якість і
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функціональність в процесі виробництва. Постійна модернізація, оптимальний
вибір компонентів і досконалість обробки деталей дозволяють домогтися високої
якості Liebherr. Виккористання інноваційних технологій дозволяє зберігати
навколишнє середовище,тобто, в самій концепції холодильників і морозильних
камер закладена філософія ActiveGreen. При виготовленні побутової техніки
Liebherr використовуються тільки високоякісні компоненти, які гарантують
тривалу і безпечну роботу і кращі показники збереження енергії. Всі точки
виробництва сертифіковані за міжнародними стандартами якості ISO 9001, а
також за міжнародним стандартом екологічного менеджменту ISO 14001. Система
NoFrost пристроїв Liebherr гарантує тривале зберігання продуктів з
використанням професійних методів заморозки. Замороження здійснюється за
допомогою циркуляції охолодженого повітря, а волога, що утворюється при
цьому, відводиться з морозильної камери. Завдяки цьому в морозильній камері не
утворюється лід, а продукти не покриваються шаром інею. В холодильниках
марки Liebherr використана сучасна технологія DuoCooling, яка потрібна для
регулювання температури в кожній камері окремо. Система PowerCooling
забезпечує рівномірне охолодження камери по всьому її об'єму. Функція
SuperCool забезпечує швидке охолодження та самостійне відключення через 12
годин. VarioSpace — технологія для оптимізації внутрішнього простору
основного відсіків. Камера BioFresh (зона свіжості), у якій тримається нульова
температура. . Передбачено 2 контейнера: DrySafe для м'ясомолочної продукції і
HydroSafe для рослинних продуктів. Передбачена функція MagicEye: РК–дисплей
з відображенням температури. Щільність і жорсткість кріплення дверцят
забезпечено монтажної системі door–on–door.
Прикладом вдалого використання новітніх технологій є холодильники
марки Bosh. В них передбачена система Vitafresh , яка зберігає продукти свіжими
в декілька разів довше, ніж в інших холодильниках. Це поєднання температури й
вологості в холодильниках марки Bosch допомагає зберегти аромати, основні
поживні речовини та цінні вітаміни у свіжих продуктах. Home Connect,
дозволяє керувати холодильником Bosch за допомогою планшету чи смартфорну.
FreshSense у холодильниках Bosch підтримує сталу температуру, щоб зберегти
свіжість та аромат продуктів. Датчики FreshSense постійно контролюють
температуру всередині холодильної та морозильної камер. SuperCooling дозволяє
охолодити
продукти
максимально
швидко.
Функція
Bosch SuperFreezing заморожує продукти швидше і не дає розмернутись
продуктам, які вже заморожені. У деяких моделях холодильників Bosch
є льодогенератор. Наприклад у холодильнику Side by Side KAI93VI304 є
диспенсер з підсвічуванням для приготування кубиків льоду, подрібненого льоду
та охолодження води. Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених
дверцят, не дає продуктам зіпсуватись через незамкнені двері чи відключення
світла. «Активне зволоження» (Active Humidity) – це нова система свіжості, яка
забезпечує розпилення води в контейнері для овочів, щоб вони лишалися свіжими
у 4 рази довше. Led-освітленню є економічним і розраховане на весь термін
служби холодильника Bosch. Мультиейрфлоу - унікальна система, яка прискорює
циркуляцію повітря по всьому пристрою та підтримує рівні температури та
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вологості зверху вниз. Завдяки цьому температура в холодильнику є стабільною і
продукти охолоджуються значно швидше. Система NoFrost постійно позбавляє
холодильник
Bosch
від
льоду.
Холодильники
Bosch/Siemens
обладнані компресором нового покоління з гарантією 10 років. Клас
енергоспоживання: від A+ до A +++ (найвищий клас енергоефективності).
Таким чином, можна зобити висновок, що використання новітніх
прогресивних технологій у виробництві побутових холодильників – це запорука
їх якості та конкурентоспроможності.
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НОВА ПАРАДИГМА В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В
ЄС ТА УКРАЇНІ
Захист прав споживачів є одним із ключових питань усього
євроінтеграційного процесу. В умовах глобалізації, коли будь-який товар до
моменту появи на полиці супермаркету проходить через декілька "ланцюгів
доданої вартості" в різних країнах, повинна існувати система, котра гарантує
розміщення безпечних і якісних товарів на ринку. Для ЄС це завдання
ускладнюється ще й тим, що цей ринок налічує півмільярда споживачів і двадцять
вісім країн. Тож необхідно налагодити систему, яка б, з одного боку,
забезпечувала вільний рух товарів і послуг, а з іншого – гарантувала право
споживачів на належну якість, безпечність продукції та на доступ до інформації.
Система захисту прав споживачів ЄС багатоступенева, що передбачає
баланс між інституційним контролем та елементами самоорганізації як з боку
виробників, так і споживачів. З одного боку, у ЄС запроваджено ефективний
ринковий нагляд, що не обтяжує бізнес перевірками й бюрократичними
процедурами, проте застосовує жорсткі санкції в разі виявлення порушень. З
іншого боку, приватні гравці навчилися брати на себе відповідальність за
продукт, який вони постачають на ринок.
Слід пам'ятати, що центральним елементом та підвалиною в комплексній
системі захисту прав споживачів завжди була безпечність продукції. Це перша й
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основна вимога, якій повинен відповідати будь-який товар, що розміщується на
ринку ЄС.
Ключовим показником, що свідчить про відповідність промислової
продукції вимогам ЄС, є знак CONFORMITE EUROPEENNE (СЕ). Якщо ми
коротко опишемо кроки, які необхідно зробити для вживання знаку «СЕ», то вони
будуть наступними: вимоги, яким повинна відповідати промислова продукція,
встановлені в технічних стандартах. Технічне регулювання в ЄС базується на
принципах так званого «Нового підходу». Філософія «Нового підходу» витікає з
принципу взаємного визнання, який є наріжним каменем функціонування
внутрішнього ринку ЄС (випадок Кассиса де Діжона). Відповідно до «Нового
підходу», директиви ЄС містять лише загальні цілі та обов'язкові вимоги до
безпеки продукції (істотні вимоги). Товари, які відповідають основним вимогам,
встановленим на рівні ЄС, можуть вільно переміщуватись у межах Європейського
Союзу.
Детальні специфікації містяться у стандартах, розробка яких делегована
таким незалежним організаціям, як CEN, CENELEC та ETSI. Вимоги стандартів
не є обов'язковими для виробників, оскільки вони мають право самостійно
вирішувати, як дотримуватись вимог директиви чи регламенту (оскільки
сертифікація продукції відповідно до одного з вищезгаданих стандартів є одним із
ефективних способів підтвердження відповідності вимогам ЄС).
Якість і безпечність товару регулюються гармонізованими стандартами:
правилами загального характеру та вимогами, які діють у конкретному секторі
економіки.
Того, хто щодня купує товари та послуги й інвестує в економіку, має
захищати держава. Важливість споживача для економіки держави, в якій живе, —
доконаний факт. У більшості розвинених країн ЄС і в Сполучених Штатах
людину, яка часто ходить в магазин, кав’ярню чи майстерню, визнано основним
економічним інвестором. Розрахунок, оприлюднений Єврокомісією, свідчить:
57% економіки ЄС за витратами формують саме споживачі, які постійно купують
товари чи послуги.
В Україні це поки не так. Товари й послуги, які отримуємо, не завжди
відповідають нашим запитам і нерідко бувають сумнівної якості. А придбавши
щось неякісне і не маючи можливості поскаржитися й повернути кошти, навряд
чи ми звертатимемося до такого продавця чи надавача послуг знову. Це тому, що
в Україні, на жаль, до споживача й досі ставляться не як до повноправного
суб’єкта ринкових відносин, а переважно як до об’єкта майнових інтересів
бізнесу. В той час як споживач намагається знайти найякісніший товар за
найнижчою ціною, наша економіка споживання, а не споживача, спонукає його
купувати менш якісне, а тому постійно придбавати нове, витрачаючи якомога
більше коштів [2].
І це, зрозуміло, не має нічого спільного з європейським підходом до цього
питання.
Розбудова незалежної держави, впровадження в її економіку ринкових
відносин зумовили необхідність розробки в Україні ефективного механізму
захисту прав та законних інтересів споживачів. Створення такого механізму має
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на меті вироблення та прийняття загальнодержавної програми з питань захисту
прав споживачів, яка повинна визначити політичні, правові, соціально-економічні
та організаційно-структурні засади забезпечення такого захисту. Стаття 42
Конституції України чітко визначає: “Держава захищає права споживачів,
здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт,
сприяє діяльності організацій і споживачів” [3].
Уклавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, наша країна взяла
на себе зобов'язання забезпечити високий рівень захисту прав споживачів і
досягнути сумісності української системи захисту прав споживачів з
аналогічними системами держав – членів ЄС. З огляду на сучасний стан справ у
сфері захисту прав споживачів вирішення цього питання є серйозним викликом
для всіх учасників процесу [1].
Проблеми безпечності і фальсифікації продукції у більшості випадків
невидимі для споживача, який не має у своєму користуванні достатнього
інструментарію і не володіє професіональним досвідом. Споживач сподівається
на державні гарантії у сфері забезпечення безпечності і захисту від фальсифікації
харчової продукції.
З метою поліпшення системи управління якістю необхідно окреслити
взаємозв’язки з усіма підрозділами підприємства, забезпечувати високу якість
виконуваних робіт. Виникає потреба у розробці процесів і практичного
інструментарію для формування системи управління якістю торговельного
підприємства з урахуванням виконання вимог щодо моніторингу процесів
системи управління якістю, визначення критеріїв результативності, виявлення і
проведення оцінювання ризиків. Вимоги до харчової безпечності постійно
зростають. Споживачі та державні контролюючі органи висувають все більш
жорсткі вимоги до того, щоб харчові продукти відповідали найвищим нормам
якості та безпечності. У випадку виникнення проблеми, її джерело повинно бути
негайно виявлено та усунуто. Ці вимоги, в першу чергу, стосуються роздрібної
торгівлі, однак відповідальність за якість та безпечність продуктів харчування
тепер розповсюджується на весь ланцюг поставок, включаючи виробників
харчової продукції, сировини і транспортних компаній [4].
Одним із показників, що характеризує розвиток будь-якого демократичного
суспільства є відповідність громадянських прав демократичним свободам
окремого громадянина.
Інтеграція України у ЄС супроводжується низкою проблем та на сьогодні
вона не забезпечує якісний європейський рівень вирішення питання щодо захисту
прав споживачів. Це питання є правовим інститутом, засобом досягнення
ключових економічних результатів суб'єктів господарювання, який потребує
вирішення нагальних проблем у цій сфері, їх подальшого розвитку та
вдосконалення.
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ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК У ПРОДУКТАХ
ХАРЧУВАННЯ
Харчові добавки (адитиви) - це речовини натурального або синтетичного
походження, які використовуються у виробництві продуктів і напоїв. Такі
добавки поліпшують зовнішній вигляд, смак і консистенцію продуктів, а також
підвищують тривалість їх зберігання. Застосування харчових добавок і барвників
регулюється законодавством кожної країни світу. Зазвичай добавки в продуктах
містяться в дуже малих кількостях і не повинні завдавати шкоди здоров'ю. Однак
сьогодні алергічні реакції на харчові добавки та барвники зустрічаються все
частіше. У виробництві сучасних продуктів харчування використовують тисячі
харчових добавок і барвників. Деякі виробники попереджають про це покупця,
поміщаючи список харчових добавок в інгридієнтів з використанням спеціального
коду (т. н. INS - Міжнародна цифрова система) - код з трьох або чотирьох цифр,
яким у Європі передує літера E (літера Е - це Європа, а цифровий код характеристика харчової добавки до продукту) [2].
З метою класифікації харчових добавок у країнах Євросоюзу розроблена
система нумерації. Система нумерації була допрацьована та прийнята для
міжнародної класифікації Codex Alimentarius (англ.).
Е100-Е199: барвники. Надають продуктам харчування колір,
відновлюють колір продукту, втрачений при обробці. Можуть бути природними
(як бета-каротин) та хімічними (як татразин).
Е200-Е299: консерванти. Відповідають за зберігання продуктів,
попереджуючи розмноження бактерій та грибків. Хімічні стерилізуючі добавки
для зупинки бродіння вин, дезінфіканти.
Е300-Е399: антиоксиданти
(антиокисники).
Захищаютьпродукти
харчування від окиснення, зміни кольору та виникнення гіркоти. Можуть бути як
природними сполуками (аскорбінова кислота, вітамін Е), так і хімічно
синтезованими речовинами. Додаються у жирові та масляні емульсії (наприклад,
майонез).
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Е400-Е499: стабілізатори, загусники. Зберігають консистенцію
продуктів харчування, підвищують їх в'язкість. Наприклад, пектин Е440.
Е500-599: емульгатори. Створюють однорідну суміш із незмішуваних
у природних умовах речовин — таких, як вода та олія, наприклад.
Е600-Е699: підсилювачі смаку та аромату. Посилюють смак та аромат.
Можуть приховувати неприємний природний смак продуктів харчування.
Е900-999: антифламінги, піногасники, глазуруючі речовини.
Попереджують утворення піни, допомагать досягнути однорідної консистенції
продуктів.
Е1000-далі: глазуруючі речовини, підсолоджувачі, розпушувачі,
регулятори кислотності та інші не класифіковані добавки. Порівняно нова група
Е-добавок. Сюди входять добавки, що з'явились пізніше, за інші.
Е1100-Е1105: ферменти, біологічні каталізатори. Група, також,
порівняно нова. До неї входять різноманітні ферменти та біологічні каталізатори.
Е1400-Е1450: модифіковані крохмали. Застосовуються для досягнення
певної консистенції продуктів харчування. Група нова.
Е1510-Е1520: хімічні розчинники.
Е700-Е800: антибіотики [1].
Хоча деякі з них цілком нешкідливі, інші можуть досить негативно
вплинути на стан здоров'я. До небезпечних харчових добавок і консервантів
відносять: Е 510 - хлорид амонію. Являє собою кристалічний порошок білого
кольору і має солоний смак. Відноситься хлорид амонію до сімейства харчових
емульгаторів. Найчастіше для отримання цієї харчової добавки використовують
хімічну реакцію, в процесі якої на аміак впливають хлором. Так, потрапляння
великої кількості парів хлориду амонію в легені може призвести до повної
зупинки дихання. Крім того, Е 510 негативно впливає на роботу печінки і нирок.
На території нашої країни ця харчова добавка, незважаючи на можливі негативні
наслідки від її застосування, дозволена. Е 510 використовується при виготовленні
борошна і, як наслідок, додається в велику кількість готових кондитерських і
борошняних виробів. Використовують хлорид амонію і при виготовленні ряду
інших страв. Продукти: борошно, борошняні вироби, готова випічка, макаронні
вироби, пекарські дріжджі, плодово-ягідні вина; Е 102 – тартразин. Являє собою
харчовий барвник синтетичного походження. Сьогодні тартразин визнаний
особливо небезпечним і отруйним консервантом, який згубно впливає на весь
організм людини в цілому. В Європі ця харчова добавка була тривалий час під
забороною, однак, потім заборона була знята. Серед нововведень - застереження
для покупців: виробник зобов'язаний розміщувати інформацію про вміст цієї
речовини на етикетки і упаковки продуктів харчування. Незважаючи на те, що
науково доведено здатність тартразин провокувати алергічні реакції, його можна
використовувати в харчовій промисловості. Крім того, вважається, що Е 102
негативно впливає на увагу і активність дітей. А недавні дослідження навіть
встановили зв'язок між застосуванням в їжу тартразин і розвитком ракових
пухлин. Продукти: кондитерські вироби, морозиво, желе, пюре, супи, йогурти,
гірчиця, газовані напої жовтих квітів, цукерки, торти. Е 211 - Бензоат натрію.
Відноситься до категорії консервантів. Харчові добавки цієї категорії
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відповідають за збереження продуктів харчування, запобігають розмноженню
бактерій або грибків. Виробники, які бажають, щоб продукт зберігався на полицях
супермаркетів і холодильників набагато довше, ніж йому належить, беруть на
озброєння саме цей консервант. Сьогодні бензоат натрію дійсно широко
застосовується в харчовій промисловості. Однак науково доведено, що у великих
кількостях він є канцерогенною речовиною. Це означає, що вживання в їжу
продуктів харчування, які містять в своєму складі Е 211, може спровокувати
розвиток онкологічних захворювань. Вважається, що в поєднанні з рядом інших
штучних добавок може негативно впливати на розумовий розвиток і поведінку
дітей. Продукти: маргарин, майонез, кетчуп, солодкі газовані напої, м'ясні та
рибні консерви, плодово-ягідні продукти; Е 124 – понсо. Цей харчовий барвник
також називають понсо 4R або яскраво-червоний 4R. Виробники вдаються до
використання цього консерванту тому, що він має низку основних характеристик,
серед яких підвищення терміну зберігання, забезпечення термостабільності. Е 124
також стійкий по відношенню до світла, окислювача і відновників, змін pH.
Наукові дослідження довели, що консервант яскраво-червоного кольору дуже
небезпечний для здоров'я людини. Дослідники зарахували його до числа
канцерогенів, які здатні викликати рак. Крім того, понсо 4R провокує напади
астми і здатний викликати алергічні реакції. Стурбовані батьки також
стверджують, що ця харчова добавка є причиною гіперактивності у дітей.
Продукти: ковбасні вироби, морозиво, салатні заправки, десерти, кекси, бісквіти,
сирні вироби, торти, морепродукти, цукерки, консервована полуниця та інші
фрукти, начинка для хлібобулочних виробів; Е 123 – амарант. Використовується в
харчовій промисловості європейських та інших країн. Е 123 є харчовим
барвником. Добавка покликана надавати продуктам харчування апетитний і
спокусливий вигляд. Крім того, Е 123 активно використовується в косметичній
промисловості ряду країн. Лікарі та вчені одноголосно стверджують, що амарант
дуже небезпечний для людини і його здоров'я. Особливо варто триматися далеко
від продуктів, у складі яких є Е 123, вагітним жінкам, так як цей барвник здатний
викликати пороки розвитку у плода. Амарант також є причиною розвитку
онкологічних захворювань. До речі, в природі зустрічається рослина з
однойменною назвою. Однак такий амарант нічого спільного не має з
консервантом і його шкідливими властивостями. Продукти: кекси, желе, сухі
сніданки, бісквіти, безалкогольні напої [3]. Даний список небезпечних
консервантів не є вичерпним. Тож необхідно уважно читати інформацію на
упаковці і пам'ятати, що абсолютно нешкідливих харчових добавок не буває, а
деякі з них можуть також викликати індивідуальну непереносимість. Крім того,
побічні ефекти залежать також від ряду інших факторів, таких як: кількість
консерванту, тривалість застосування, взаємодія з іншими продуктами
харчування.
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ПОШИРЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНСЮМЕРИСТСЬКИХ ІДЕЙ В
УКРАЇНІ
Розвиток консюмерського руху є невід’ємною складовою вирішення
глобальних проблем, що стоять сьогодні перед усім людством, насамперед
проблеми захисту навколишнього середовища.
Одним з прав, що були визнані міжнародною організацією Консюмерський
інтернаціонал (СІ), є право на здорове навколишнє середовище, яке визначає
право на фізичне оточення, яке здатне підвищувати якість життя. Воно включає в
себе захист від екологічних небезпек, над якими окрема особа не має контролю.
Це право визнає необхідність захищати і поліпшувати навколишнє середовище
для нинішнього і прийдешніх поколінь.
Нові стратегічні пріоритети діяльності СІ: пропаганда моделей споживання,
що не наносять шкоди навколишньому середовищу; заборона експорту шкідливих
продуктів і технологій та усунення таких продуктів з ринку; лобіювання інтересів
споживачів у таких питаннях, як недопущення обмежень для країн, що
розвиваються, щодо доступу до нових технологій.
Пріоритетами в галузі стійких моделей споживання та захисту
навколишнього середовища є: справедливий розподіл між світовим населенням
природних ресурсів; встановлення таких цін на продукти, які цілком враховують
«екологічні витрати» на них; потреба у довговічних продуктах, що піддаються
вторинній переробці, ремонту та повторній утилізації; надання правдивої
інформації про екологічні аспекти продуктів і послуг; доступ громадськості до
екологічної інформації та участь її в процесі прийняття рішень; перетворення
бізнесу з фактору екологічної кризи на фактор поліпшення екологічної ситуації.
Забезпечення захисту прав людини на здорове навколишнє середовище
неможливе без накреслення стратегічної державної програми з питань екології та
міжнародного співробітництва з іншими країнами світу. Тому одним із напрямків
міжнародного співробітництва у сфері вирішення глобальних проблем захисту
довкілля є розробка безвідходних технологій промислового виробництва.
За даними ООН до світового океану щороку потрапляє 13 тонн пластику. В
свою чергу, дослідження показують, що до 2050 року в океані вага всього
пластикового сміття може перевищити вагу його жителів. Нещодавно вчені
вперше виявили мікропластик в організмі людини. [1]
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Впродовж лише останніх 65-ти років людство виробило понад вісім
мільярдів тон пластику, велика частина якого - пластикові пакети.
Згідно з даними статистики, щорічно в країнах-членах Європейського союзу
використовуються більше 800 тисяч тонн одноразових поліетиленових пакетів.
Щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів,
в той час як у ЄС цей показник наближається в середньому до 90 пакетів. Всього
близько 6 % від їх загального числа пізніше були направлені на переробку. В
Україні на людину щорічно доводиться більше 500 викинутих поліетиленових
пакетів.
Сьогодні перед Україною та іншими членами міжнародної спільноти
постала глобальна проблема, пов'язана із використанням та утилізацією
пластикових пакетів. Світова спільнота, проаналізувавши ситуацію що склалася,
підрахувавши економічні наслідки такого бездумного поводження із полімерами,
активно намагається виправити ситуацію.
Країни ЄС роками напрацьовують нормативні акти для стимулювання
скорочення поширення та використання пластикових пакетів шляхом:
–повної або часткової заборони реалізації пакетів,
–обкладання додатковим фінансовим збором постачальників;
–обкладання додатковим фінансовим збором роздрібних продавців.
В Європейському Союзі було прийнято Директиву 2015/720 про зменшення
споживання легких пластикових пакетів. Саме на положеннях цих Директив
базується прийнятий 01.06.2022 року Закон України №2051-1, який спрямований
на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх
розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного
середовища та благоустрою територій.
Основною альтернативою пластиковим пакетам у світі є біорозкладні
пакети. Проте недостатнє законодавче регулювання в Україні спричинило
колізію, коли споживачі вводяться в оману, вважаючи що пакет, який вони
купляють не шкодить довкіллю.
Основна мета закону – визначення правових та організаційних засад обігу
пластикових пакетів, упорядкування відносин, що виникають під час
розповсюдження пластикових пакетів на території України, а також
стимулювання розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів, що
надасть можливість українським виробникам стати на шлях глобальних
європейських та світових тенденцій та зайняти провідне місце у світовому
виробничому ланцюгу.
Відповідно вимог нового закону:
1. Забороняється розповсюдження пластикових пакетів в об'єктах роздрібної
торгівлі та об'єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм.
2. Забороняється розповсюдження оксорозкладних (оксобіорозкладних)
пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного
господарства.
3. Забороняється схиляння споживачів до купівлі пластикових пакетів.
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4. Здійснення обов'язкового маркування біорозкладних пластикових пакетів
на відповідність Національним стандартам ДСТУ EN 14995:2018, ДСТУ EN
13432:2015.
5. Вживання заходів щодо стимулювання виробництва біорозкладних
пластикових пакетів. [4]
Тренд на екологічність – один з найбільш значущих сьогодні в світі. Він
проникає в усі сфери життєдіяльності людини та формує сучасні споживчі
патерни. Саме тому еко-свідомість для компаній стає необхідністю, оскільки
турбота про навколишнє середовище та екологію відносяться до цілей сталого
розвитку будь-якого бізнесу.
Нові еко-пакети без пластику АТБ, «зворотня тара» і супермаркет на
відновлюваних джерелах Сільпо, 20 тонн батарейок на переробку від Епіцентр,
проекти Metro, WOG та інші еко-ініціативи за останній рік від українських рітейлкомпаній спрямовані саме на реалізацію стратегічної державної програми з
питань екології та міжнародного співробітництва, щодо покращенню стану
екологічної безпеки та благоустрою територій в Україні, зменшенню частки
відходів на території країни.
Приклади еко-ініціатив від українських рітейл-компаній.
В Ашан існує політика з пластику, яка складається з п’яти напрямків.
Одним із них є пакування на касі, пропонування багаторазових сумок-шоперів,
крафтових паперових пакетів, пакети зі 100% переробленого пластику.
Мережа АТБ запустила в усіх магазинах новий проект реалізації екопакетів. Новий еко-пакет виготовлений з кукурудзяного крохмалю з додаванням
полімолочної кислоти і має сертифікат «OK compost HOME». Це означає, що
пакет повністю біорозкладається протягом 12 місяців після попадання його в
ґрунт і не завдає шкоди навколишньому середовищу.
Сільпо почав помітні еко-ініціативи: під час замовлення товарів можна
обрати екопакування – у торбинку з натуральної тканини, паперовий пакет або
картонні коробки, що коштують 10 грн. Мережа пропонує відмовитись від
одноразового посуду під час замовлення кави та чаю, а натомість завести звичку
брати із собою особисті чашки, що розроблені спеціально для цього. Вони
дозволяють не використовувати пластикові одноразові кришки, які є найбільш
негативним наслідком улюбленого щоденного ритуалу. В Сільпо також
продаються багаторазові соломинки для кави та коктейлів, є навіть з жита та
очерету.[3]
Поступово еко-практика розповсюдиться й на всі робочі процеси ЦУМ м.
Києва. Універмаг відмовився від закупівлі одноразового пластикового посуду для
їдальні та пластикових стаканів для кулерів. Натомість, усі співробітники
отримають посуд багаторазового використання. ЦУМ приймає участь у
проведенні освітніх заходів, лекцій та зустрічей для підвищення рівня екосвідомості та відповідальності. [5]
Наразі можна впевнено стверджувати, що зменшення використання
пластику є пріоритетом для всього ринку України, все більш рітейлерів активно
просуваються у напрямку покращення стану екологічної безпеки та благоустрою
територій в Україні, а українці стають дедалі свідомішими.
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СЕКЦІЯ 2
НОВІТНІ МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
Вікторія БУРЗАК,
здобувачка освіти, ІІ курс,
відділення підприємництва, торгівлі та оціночної діяльності ,
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ», м. Київ
Науковий керівник Наталія ДУДКА
спеціаліст вищої категорії
УКРАЇНА У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ
Світова організація торгівлі (СОТ), покликана регулювати торговельні
відносини учасників Організації на основі її пакету Угод Уругвайського раунду
багатосторонніх торговельних переговорів. СОТ відповідає за врегулювання
проблем, які впливають на торговельні відносини. А також контролює
домовленість Уругвайського раунду.
Цілі СОТ визначено в преамбулі Марракеської Угоди про утворення СОТ.
Основними з них є:
- підвищення життєвого рівня;
- забезпечення повної зайнятості;
- постійне зростання доходів і ефективного попиту;
- розширення виробництва товарів і послуг та торгівлі ними;
- оптимальне використання світових ресурсів згідно з цілями сталого
розвитку;
- захист і збереження навколишнього середовища;
- забезпечення для країн, що розвиваються і найменш розвинених країн
такої участі в міжнародній торгівлі, яка б відповідала потребам їх економічного
розвитку [4].
На сьогодні СОТ – єдина міжнародна організація, яка встановлю єглобальні
правила торгівлі. На 164 її члени припадає понад 98 % світової торгівлі.
Для України, частка експорту у ВВП якої становить близько 50 %, набуття
членства в СОТ стало важливим чинником подальшої інтеграції України до
світової економіки та забезпечення недискримінаційного та передбачуваного
режиму для українських товарів і послуг на ринках членів СОТ.
Основні принципи і правила ГАТТ/СОТ:
➢ торгівля без дискримінації, тобто взаємне надання режиму найбільшого
сприяння у торгівлі і взаємне надання національного режиму товарам і послугам
іноземного походження;
➢ регулювання торгівлі переважно тарифними методами;
➢ відмова від використання кількісних і інших обмежень;
➢ транспарентність торговельної політики;
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➢ вирішення торговельних спорів шляхом консультацій, переговорів і
т.д. [3].
➢ Найважливіші функції СОТ:
➢ контроль за виконанням угод і домовленостей пакета документів
Уругвайського раунду;
➢ проведення багатосторонніх торговельних переговорів і консультацій
між заінтересованими членами;
➢ вирішення торговельних спорів; огляд національної торговельної
політики членів;
➢ технічне сприяння державам, що розвиваються, з питань, що стосується
компетенції СОТ;
➢ співробітництво з міжнародними спеціалізованими організаціями [3].
Загальні переваги від членства у СОТ можна підсумовувати в такий спосіб:
- створення більш сприятливих умов доступу на світові ринки товарів і
послуг на основі передбачуваності і стабільності розвитку торговельних відносин
із
країнами-членами
СОТ,
включаючи
транспарентність
їхньої
зовнішньоекономічної політики;
- доступ до механізму СОТ врегулювання суперечок, що забезпечує захист
національних інтересів і в такий спосіб усунення дискримінації;
- можливість реалізації своїх поточних і стратегічних торговельноекономічних інтересів шляхом ефективної участі у БТП при виробленні нових
правил міжнародної торгівлі [2].
Участь у багатосторонніх переговорах дозволяє Україні відстоювати свої
національні торговельно-економічні інтереси та долучатися до розробки нових
світових правил торгівлі.
Після вступу до СОТ Україна увійшла до групи країн, які приєдналися до
СОТ за статтею XII Угоди про заснування СОТ. З метою відстоювання та захисту
торговельних інтересів Україна систематично бере участь у роботі найвищого
керівного органу СОТ – Конференції міністрів, засідання якої відбуваються раз на
два роки. У рамках проведення Конференції міністрів ухвалюються найважливіші
рішення і визначаються пріоритетні напрями діяльності СОТ.
Наразі багатосторонні переговори зосереджені на таких напрямах: сільське
господарство, обмеження (скасування) субсидій у галузі рибальства, електронна
комерція, дисципліни з внутрішнього регулювання у сфері послуг. Крім того,
зацікавлені члени СОТ обговорюють питання, які не входять до порядку денного
раунду багатосторонніх переговорів «Доха – Розвиток», а саме: робоча програма
для мікро-, малих та середніх підприємств, спрощення процедур інвестування
тощо [1].
Кожен член Світової організації торгівлі має максимальні рівні тарифів, які
називаються зв’язаними тарифами (boundtariffs). Ці тарифи також називають
тарифами у режимі найбільшого сприяння (Mostfavourednationабо MFN tariffs),
оскільки вони поширюються на імпорт з будь-якої країни-члена СОТ, яка не має
преференційних прав доступу. Рівні тарифів, які застосовуються називаються
appliedtariffs та часто є значно нижчими за зв’язані тарифи [1].
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Науковий керівник Ольга КОНОВАЛОВА,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ
ПІДПРИЄМСТВ В ТОРГІВЛІ ЗА УМОВ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
Запроваджені протягом 2020-2021 років обмежувальні заходи, необхідні для
запобігання поширенню COVID-19 і порятунку людських життів, стали в той же
час безпрецедентним викликом не тільки для національних урядів і пересічних
громадян, але й для підприємницького сектору. Введення карантинних
заходів призвело до значних негативних наслідків для бізнесу: часткове або повне
зупинення функціонування частини підприємств, ускладнення логістики,
звільнення частини працівників, надання тимчасових відпусток, вимушені
скорочення тривалості робочого дня/тижня, зниження прибутків, руйнування
ланцюгів поставок тощо. Велика кількість підприємств різних секторів економіки
зіткнулася з неможливістю здійснювати господарську діяльність, втратила доходи
та опинилася на межі банкрутства і закриття. Діяльність інших підприємств була
суттєво обмежена. Багато компаній постали перед непростим вибором:
збереження персоналу чи утримання бізнесу на плаву [4].
Розвиток малого бізнесу виступає дійовим фактором, що пом'якшує
соціальну напругу і сприяє демократизації ринкових відносин, тому що саме він є
фундаментальною основою формування «середнього класу», а отже, й
послаблення властивої ринковій економіці тенденції до соціальної диференціації.
Усі властивості малого підприємництва переконливо свідчать, що його
розвиток – це могутній фактор реформування економіки: створення соціально
орієнтованого ринкового механізму, подолання нинішнього кризового спаду
виробництва й забезпечення передумов для економічного піднесення. Звичайно,
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йдеться не про якісь магічні властивості малого бізнесу, взятого ізольовано. Він
дає ефект лише в органічному поєднанні з середнім і великим підприємництвом.
На тлі падіння продажів у магазинах, справжній бум переживає нині
онлайн-торгівля. Відповідно до досліджень 52% людей, які раніше ніколи нічого
не купували в інтернеті, не замовляли доставку їжі онлайн, під час карантину
вперше зробили це.
Відносини у сфері торгівлі та вчинення правочинів в електронному вигляді
врегульовано в Україні Законом «Про електронну комерцію». Електронною
комерцією є «відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають під
час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та
обов'язків,
здійснені
дистанційно
з
використанням
інформаційнотелекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають
права та обов'язки майнового характеру» [2].
Мікро-, малі та середні підприємства відіграють важливу роль у
економічному та соціальному розвитку країн світу. Малі та середні підприємства
визначаються як компанії, де працюють від 10 до 250 осіб. Підприємства, які
мають до 10 працівників, зазвичай називають мікропідприємствами.
У великому та середньому торговельному підприємництві переважно
функціонують підприємства, у той час як у малому та мікропідприємництві
переважають фізичні особи-підприємці [1]. Найбільша кількість зайнятих
працівників спостерігається на середніх та малих підприємствах у галузі торгівлі.
Найбільша частка реалізованих товарів та послуг у оптовій та роздрібній торгівлі
припадає на середні підприємства. Середній рівень рентабельності операційної
діяльності великих, середніх та малих підприємств в оптовій та роздрібній
торгівлі становить 11,5%.
Минуло вже достатньо часу з моменту запровадження карантину на всій
території України, щоб оцінити його наслідки для бізнесу, особливо у сферах
торгівлі та послуг.
Безумовно, найуразливішим у цій ситуації є малий і середній бізнес, який
під час карантину практично позбавлений можливості працювати й отримувати
прибуток.
За результатами опитування Спілки українських підприємців з'ясувалося,
що лише 5 % респондентів підтвердили, що зможуть продовжувати діяльність,
навіть якщо карантин затягнеться на тривалий час, тоді як 51 % підприємців
повідомляють, що здатні протриматися лише один місяць. 25 % власників бізнесу
вважають, що в умовах карантинних обмежень пропрацюють 2-3 місяці. Водночас
6 % підприємців уже повністю припинили господарську діяльність [3].
Усвідомлюючи негативний вплив карантину на бізнес та економіку країни в
цілому, Верховна Рада прийняла низку змін до законодавчих актів України з
метою підтримати платників податків і зменшити наслідки зниження ділової та
економічної активності.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАДАННІ
ЯКІСНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ
Одним із найважливіших завдань логістики є здійснення логістичного
обслуговування. Це пов’язане з усвідомленням багатьма підприємствами
необхідності орієнтації у своїй діяльності на кінцевого споживача, який вимагає
не тільки своєчасності та точності, а й диктує умови, визначаючи склад та рівень
якості послуг, що надаються йому в постачально-збутовому процесі. Взагалі
підприємство – це форма виробничо-господарської діяльності, для якої властивий
такий комплекс вимог: свобода у виборі напрямів та методів діяльності,
самостійність прийняття рішень, відповідальність за них, їх наслідки і пов'язаний
з цим ризик, орієнтація на досягнення отримання прибутку. В сучасних умовах
розвиток підприємництва зумовлений ступенем його необхідності для
споживачів. Підприємці повинні працювати так, щоб високий рівень
обслуговування та помірні ціни стимулювали потенційних клієнтів до
взаємовигідного співробітництва [2].
Серед чинників, що є визначальними при виборі постачальників, одне з
перших місць посідає якість обслуговування клієнтів. Якість послуг у
міжнародному стандарті системи якості ISO 9000 трактується як «сукупність
властивостей і характеристик послуги, які додають її здатність задовольняти
обумовленні або передбачувані потреби», а система якості –як «сукупність
організаційної структури, процедур, процесів і ресурсів, необхідних для
здійснення адміністративного управління якістю» [1]. У стандарті також
призводяться загальні методи побудови системи якості, гарантуючої задоволення
потреб клієнта.
Якість послуг визначається як відповідність вимогам споживачів, отже, ці
вимоги мають бути ясно сформульовані і виміряні за допомогою системи
показників. Відхилення від запланованих показників означатиме, що сервіс має
неналежну якість (або недостатній рівень).
Таким чином, для логістичної оптимізації сервісу необхідно точне
оцінювання якості послуг (за допомогою системи показників, проранжируваних
відповідно до їх значущості для клієнтів) та зведення до мінімуму розбіжності
між очікуваним споживачами та фактичним значенням показників якості послуг.
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Найважливішим показником, як правило, є надійність надання послуг. Далі
йдуть доступність, компетентність, взаєморозуміння, відчутність. Проте
співвідношення значущості окремих параметрів може мінятися і кожній
конкретній ситуації. Основна складність при оцінці якості послуг полягає в тому,
що більшість параметрів не можна виміряти кількісно (наприклад,
компетентність, взаєморозуміння, відчутність) [4] .
Ключовими параметрами якості логістичного обслуговування є:
період часу від отримання замовлення постачальником до поставки
продукції споживачу (замовнику);
гарантована надійність поставки в будь-яких умовах;
реальна можливість доставки на першу вимогу замовника;
наявність необхідних запасів у логістичній системі;
стабільність матеріально-технічного забезпечення клієнтів;
максимальна відповідальність виконання замовлень вимогам клієнтів;
прогресуючий ступінь доступності виконання замовлень в діючій
логістичній системі;
зручність подачі замовлення в логістичній системі у будь-який час;
як можна швидше підтвердження замовлення, прийнятого
постачальником для виконання;
об’єктивність цін на логістичні послуги;
регулярність інформування клієнтів про рівень і структуру витрат на
логістичне обслуговування;
наявність в логістичній системі можливостей надання постійним
клієнтам товарних кредитів і прихованих знижок у вигляді логістичних послуг,
які надаються безкоштовно;
висока ефективність технології вантажопереробки на складах та
інших трансформаційних об’єктах логістичної системи;
забезпечення високої якості упаковки товарної продукції;
прогресуюча можливість здійснення пакетних і контейнерних
перевезень.
Кращі підприємства буквально одержимі обслуговуванням, розглядаючи
його як одну з найважливіших стратегічних установок діяльності, що розрахована
на завоювання вірності споживача та довгострокове зростання доходів. Оскільки
сервіс є логістичною операцією, то доцільно говорити про значення логістики для
розвитку підприємництва. Логістична система підприємства забезпечує
необхідний набір послуг при максимально можливому зменшенні асоційованих
витрат, що зумовлені виконанням логістичних операцій.
У зв’язку з цим логістична політика розробляється з урахуванням двох
чинників – бажаного рівня сервісу та мінімальної величини логістичних витрат.
Логістична система встановлює між ними баланс, вигідний як споживачеві, так і
постачальнику. Мета логістичної політики – балансувати рівень сервісу і
величину логістичних витрат для підвищення конкурентоспроможності
підприємства. Практично будь-який рівень обслуговування досягається при
прийнятних логістичних витратах.
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Покупці оцінюють якість послуги, порівнюючи очікуваний і одержаний
ними результати. Неспівпадіння між ними прийнято називати «розривом в
якості». У сервісній логістиці, як і в інших областях логістики, розриви в русі
потоків (неузгодженості, нестиковки, gaps) – це основна причина зниження
ефективності.
І тому для вдосконалення стосунків з клієнтами необхідна особлива
активність осіб, які беруть участь у процесі продажу, щоб не тільки зацікавити
клієнта асортиментною продукцією і схилити його до закупівлі, але й зав’язати з
ним довготривалі стосунки як із лояльним покупцем. Допомогти в цьому може
впровадження на підприємстві сучасних систем Quick Response (QR), Efficient
Consumer Response (ECR), Lead Retailing (LR), які ґрунтуються на системі
Customer Relationship Management (CRM).
Лояльність клієнтів не можна купити балами, знижками або нагородами. Це
тяжка довготривала праця, мета якої – задоволення вимог кожного клієнта.
Досягти цієї мети допомагає Customer Relationship Management (CRM). Це є
концепція управління підприємством, яка ґрунтується на досконалому знанні
потреб і уподобань клієнтів, а також пристосуванні дій підприємства та її товарів
до цих вимог. Віссю дій CRM є інтеракція з клієнтом, якою будують найкращі
стосунки між ним та організацією. Відчутно зростає зацікавлення клієнта, і все
краща пропозиція збільшує надходження із обмеженим зростанням витрат на
продаж. Цим постачальник покращує свій імідж на ринку, приваблює нових
клієнтів високою якістю обслуговування й отримуваною від цього доданою
вартістю [3] .
Отже, CRM допомагає підприємствам покращувати лояльність клієнтів
впроваджуючи цю концепцію, фірма має, по-перше, ознайомитися із своїми
клієнтами, потім їх класифікувати, щоб сконцентрувати свої дії на групі
найперспективніших клієнтів. Наступним етапом стратегії CRM є побудова
стосунків із найважливішими клієнтами, щоб пристосувати свої товари та послуги
до їхніх специфічних вимог. Програми цієї системи дозволяють формалізувати й
автоматизувати діяльність відділів закупівель, маркетингу, продажу, підтримки та
обслуговування клієнтів, а також проводити моніторинг стану продажу на
підприємстві.
Список інформаційних джерел
1.
Гаджинський А.М. Логістика: Підручник. – К.:КНТ, 2007. - 332 с.
2.
Окландер М.А. Логістика: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 346 с.
3.
Смерічевська С.В., Жаболенко М.В., Чернишева С.В. Маркетинг і
логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення: Навч. посібник у схемах і
таблицях ( для організації сам. роботи студентів ВНЗ). – Львів: «Магнолія 2006»,
2018. – 552 с.
4.
Тридід О.М., Азаренкова Г.М., Мішина С.В., Борисенко І.І. Логістика:
Навч. посібник . – К.: Знання, 2008. – 566 с.

52
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Ганна ДОМАНСЬКА
Викладач комерційних дисциплін
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ», м. Київ
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В
ТОРГІВЛІ
Сьогодні традиційні інструменти маркетингових комунікацій вже не є
достатньо ефективними для привернення уваги цільової аудиторії. Підприємства
торгівлі постійно стикаються з проблемою пошуку нових методів ведення
боротьби з конкурентами, зокрема сучасних, нестандартних та креативних
маркетингових комунікацій. Метою даної роботи є дослідження новітніх
інструментів маркетингових комунікацій, вивчення їх переваг та популярності на
ринку.
Погодьтесь, що традиційні комунікаційні підходи у наші дні вже не є досить
ефективними, тому виникає потреба у пошуку нових інструментів маркетингу.
Так, для сучасного ринку та споживача використання лише стандартних елементів
уже нецікаві. Стрімкий розвиток суспільства та технологій спонукає маркетологів
застосовувати новітні комунікаційні технології, використовувати свою творчість
та креативність. Наведемо приклади найпопулярніших сьогодні маркетингових
інструментів комунікацій:
Event-маркетинг - спрямований на організацію спеціальних подій,
формування у споживача позитивного досвіду та, так званого, «спілкування» з
торговою маркою, що призводить до емоційного зв’язку з нею. Важливим є не
сам факт участі, а інформація про подію і відчуття у споживача своєї причетності
до процесу.
Продакт-плейсмент – прийом реклами, який демонструє товар у книгах,
фільмах, комп'ютерних іграх, театральних постановках тощо, що має свій
реальний аналог у житті. При цьому, зазвичай, демонструється сам товар, його
хороші якості або ж логотип. Глядачів це не дратує, бо такий прийом маркетингу
не перериває фільм, як пряма реклама і тому поява товару сприймається лояльно.
Флешмоб-маркетинг – це масова акція, яка планується заздалегідь. Зазвичай
флешмоби організовують через Всесвітню мережу чи інші сучасні засоби
комунікації. У кінці заходу всі учасники повільно розчиняються в натовпі, що і
викликає ефект неочікуваності. Для прикладу наведу вам танцювальний флешмоб
від компанії Київстар, який було ініційовано в аеропорту «Бориспіль». Промоакція тривала 9 днів - з 26 грудня 2014 по 4 січня 2015 років. Кожен день
танцюристи робили 8 виходів з перервою в 1 годину. Всього під час промо-акції
представники «Київстар» проконсультували понад 600 осіб, при цьому 120 з них
стали користувачами послуги «Вільний роумінг».
Провокаційний або партизанський маркетинг - це прихований маркетинг,
споживач не розуміє, коли потрапляє під дію цього маркетингового інструменту.
Він діє таємно, представляючи інформацію про продукт чи товар таким чином,
щоб впливати на процес приймання рішень самими покупцями.
Тизер – це реклама у формі загадки, яка частково інформує про товар, але
при цьому його не демонструє. Тизери у більшості випадків слугують для
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викликання інтриги навколо товару та з’являються на ранньому етапі його
виведення на ринок.
Lifeplacement – зіставлення театральних постановок і маркетингових
комунікацій (сцена - життя, актори - промоутери, реквізит – товар, сценарій - план
рекламної кампанії, глядачі – потенційні споживачі).
Ambient media – це зовнішня реклама, для якої характерне використання
об’єктів навколишнього середовища в якості рекламного носія.
Buzzмаркетинг – інструмент, який характеризується, як управління думками
споживача за допомогою психологічного впливу наслідування, моди й так званого
"зараження". Технологією тут служить розповсюдження пліток, що передбачає
створення великого ажіотажу. Це є досить вигідний та бюджетний інструмент
маркетингових комунікацій.
Отже, усі новітні інструменти маркетингових комунікацій в торгівлі мають
свої плюси та мінуси, а також особливості застосування. Вони дуже різноманітні,
по-своєму особливі, чим і привертають більше уваги та збільшують зацікавленість
потенційних споживачів, але вони не можуть повністю замінити традиційні
інструменти, саме тому, взаємопов'язані з ними, при цьому не витісняючи їх із
застосування.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМАТІВ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА МІСЦЕВОМУ РИНКУ (М. БІЛГОРОДДНІСТРОВСЬКИЙ)
Роздрібна торгівля є невід'ємною частиною економіки будь-якої країни, яка
свідчить про економічне зростання через динаміку споживчих витрат. На стан її
розвитку суттєво впливають сучасні інформаційні технології, зростання
масштабів онлайн-торгівлі, зміни потреб споживачів та інші фактори.В
результаті, ринок роздрібної торгівлі України стає більш концентрованим та
організованим, активно впроваджуються нові формати.
Формат підприємства роздрібної торгівлі – одна з ключових особливостей,
що характеризується сукупністю організаційних і технологічних ознак: місцем
розташування, товарною спеціалізацією, розміром торговельної площі,
характером процесу обслуговування, номенклатурою послуг, типовим набором
торгово-технологічного устаткування, методами продажу товарів [1].
В сучасних умовах, формат роздрібного торговця розглядається як цілісний
торговельно-сервісний об'єкт соціальної інфраструктури населеного пункту або
сільського адміністративного району; як складовий елемент системи
торговельного обслуговування.
Визначальними критеріями формату підприємства є площа торговельного
залу, широта та глибина асортименту, форма обслуговування, рівень цін на базові
товарні категорії, пропонований стандарт обслуговування та режим роботи.
Додатковими ознаками є кількість розрахунково-касових вузлів, наявність і
величина складських та допоміжних площ, чисельність персоналу,
середньоденний товарообіг, товарообіг з одиниці площі, інтенсивність потоків
покупців.За найбільш узагальненою класифікацією, магазини поділяють на три
основні формати: гіпермаркет, супермаркет і магазин біля дому.
Максимальнийваріант класифікації передбачає 26 можливих форматів магазинів
[3].
З метою дослідження сучасних форматів підприємств роздрібної торгівлі,
було обрано Білгород-Дністровський – місто в Одеський області, районний центр
з
населенням
близько
50
тис.
осіб.
В
складі
мережі
підприємствроздрібноїторгівліміста переважають супермаркети, міні-маркети,
дискаунтери, магазини біля дому.
Супермаркети - це відносно великі магазини самообслуговуванняз
торговельною площею від 800 до 2500м2, які реалізують широкий асортимент

55
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

продуктів харчування і напоїв, а також супутніх товарів для домашнього
господарства, предметів санітарії та гігієни тощо. Частка супутніх товарів може
становити до 20%. Цей формат передбачає підвищену якість обслуговування і
пропозицію широкого спектра додаткових послуг та цілодобовий режим роботи.
На місцевому ринку функціонують супермаркети як провідних
торговельних мереж продовольчого сегменту споживчого ринку України «Таврія-В», «Копійка», «Точка», так і підприємства місцевого рівня «Сорока»,
«Провіант», «Айсберг».
Крім супермаркетів, населення міста користується послугами торговельних
підприємств формату дискаунтер мережі «АТБ» та «ПЮРЕ». Це магазини
площею від 300-1000 м2, розташовані у місцях масової забудови та в центральній
частині міста, з асортиментом продовольчих та непродовольчих товарів з високою
оборотністю та мінімальною торговою націнкою (зазвичай 5-7 %). Близько
половини їх асортименту займають власні торгові марки.Популярність цього
формату досягається ефективним поєднанням вдалого вибору місця розташування
магазинів, привабливої цінової політики та можливості отримання знижок.
Особливості
житлової
забудови
міста
Білгорода-Дністровського,
чисельність та контингент покупців, сприяють успішному функціонуванню
підприємств формату міні-маркет та магазин біля дому.
Формат міні-маркету характеризується вузьким змішаним асортиментом
продовольчих та окремих непродовольчих товарів, відносно великою кількістю
найменувань товарів, що припадають на квадратний метр торгової площі, ціновим
діапазоні вище середньоринкових цін на 15-30 %.
Магазини біля дому мають середню площу близько 70 кв2, працюють
переважно з використання традиційного методу продажу з індивідуальним
обслуговуванням. Асортимент товарів обмежений, ціни трохи вищі, ніж в
супермаркетах. Але це компенсується зручним розташуванням, економією часу на
здійснення покупок та доброзичливою атмосферою магазину, можливістю
врахування потреб кожного покупця.Відкриття торговельного підприємства у
форматі міні-маркету чи магазину біля дому - привабливий варіант бізнесу для
приватних підприємців.
Крім розглянутих підприємств роздрібної торгівлі, на місцевому ринку
успішно функціонують торговельні центри «Таврія В», «Рута», «Панорама»,
бутики, розвивається мережа магазинів формату «дрогері» та DIY(зроби сам).
Результаті проведеного дослідження свідчать, що в умовах нестабільної
економічної ситуації, роздрібна торгівля продовжує активно розвиватись. Але для
забезпечення стійкий конкурентних позицій на ринку, утримання існуючих та
залучення нових покупців, кожне підприємство повинно враховувати якомога
більше різноманітних чинників, використовувати можливості сучасних форматів
роздрібної торгівлі.
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УПАКОВКА ЯК ЕЛЕМЕНТ УСПІШНОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Актуальність. З розвитком ринкових відносин споживач став пред'являти
жорсткі вимоги, як до товарів, так і до їх упаковки. Естетичність, екологічність,
зручність та інформативність упаковки стали невід’ємними вимогами споживчого
ринку. Сучасний споживач бажає не лише зручності та комфорту при купівлі
товару, а вичерпної інформації про нього, що забезпечує саме упаковка. Упаковка
стала також рекламним майданчиком, тому її важливість у маркетингу є
незаперечною.
Метою статті є визначення ролі упаковки в маркетинговій діяльності
торговельного підприємства.
Сьогодні в боротьбі за покупця, упаковці відводиться одне з провідних
місць. Поряд з назвою та ціною, вона відіграє величезну комунікативну роль і
значно полегшує просування товару: допомагає позиціонувати товар, полегшує
впізнавання товару, формування та підкріплення відмінних рис товару, є
невід'ємним елементом бренду [1]. В умовах сучасного, перенасиченого
інформацією ринку покупець відчуває безперервний тиск з боку реклами, і саме
упаковка, яку він бачить у магазині, є останнім аргументом на користь покупки
того чи іншого товару. Упаковка товарів є одиним з інструментів маркетингу,
який впливає на обсяги реалізації та задовольняє потребу споживача на ринку.
Фактично упаковка є представником виробника в торговому залі, за допомогою
упаковки можна достукатися до «свого покупця», розширити обсяг збуту.
Упаковка - це «німий» діалог між покупцем і виробником. З точки зору
економіки, упаковка дозволяє продавати товар значно дорожче, нічого в ньому не
змінюючи.
Упаковка - безсумнівний символ сьогоднішнього ринку, вона поза
конкуренцією серед інших засобів просування товару. Однією зі складових
успішної товарної політики підприємства стає грамотний вибір упаковки, як
першочергового комунікатора з покупцем. Красива яскрава упаковка підсвідомо
пов'язується з отриманням позитивних емоцій, очікуванням кращої якості
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продукту. Тут спрацьовує психологія: вплив кольорів, картинок і інформації на
споживача. Щоб добитися максимального ефекту, потрібно пам'ятати одне
правило: упаковка повинна повною мірою відповідати характеристикам
продукції, яка позиціонується. Якщо відповідності немає, людина продукцію
такого роду перестає помічати і купувати. Упаковка повиння розкривти
концепцію товару [3]. Покупець дивиться на зовнішній вигляд упаковки, на ціну і
аналізує, робить припущення про якість вмісту, в результаті роблячи єдиний вибір
між аналогічними продуктами.
Упаковка має забезпечувати зрозумілість товару для споживача: що
продається, які це має переваги, чому це корисно, і взагалі, чому покупець має
купити саме цей товар. Взаємодія покупця з упаковкою у торговельній залі триває
близько 0,20 секунди, тобто за цей короткий час візуального контакту з товаром
покупець має прийняти рішення про купівлю. Тому виробники мають приділяти
особливу увагу маркетингу в частині розробки упаковки товару.
Існуть і особливості розробки упаковки на різні групи товарів. Одна справа,
коли потрібна упаковка для продуктів першої необхідності (хліб, сіль, борошно та
інше), а інша, коли виробник збирається просувати свій товар за умов жорсткої
конкуренції аналогічних товарів інших фірм, коли з поміж сотен аналогічних
товарів, покупець має звернути увагу саме на необхідний. Тобто упаковка
ілюструє маркетингові цілі компанії. Зазначимо, що продавці продовольчого
ринку вказують на пряму залежність між типом упаковки і ціновим сегментом, в
якому позиціонується товар - дешева упаковка автоматично відносить навіть
дорогий продукт до нижнього цінового сегменту; у собівартості преміальних
продуктів частка упаковки досягає 50%, а то і більше [2].
Упаковка як елемент маркетингу також має проходити певне дослідження –
тестування, завдання якого полягає в тому, щоб виявити всі переваги, які дає
кінцевий продукт споживачеві, його основні пріоритети в порівнянні з іншими
аналогічними продуктами. Дослідження має давати відповіді на питання: як
повинен бути упакований продукт? який має бути матеріал упаковки (полімер,
картон, ПЕТ тощо)? яка інформація на упаковці точно відповідає суті продукту? у
якому образі, в якій формі, кольорі має бути представлена. Зазвичай такі
дослідження проводяться у фокус-групах, де пропонують різне колірне рішення,
варіанти образів та інформації на упаковці. Величезну увагу маркетологи
приділяють рекламній концепції упаквки товару.
Висновок. У боротьбі за покупця, технологічний процес виготовлення
упаковки тільки ускладнюється, пропонуючи все більше нових рішень для
стимулювання попиту покупців. Таким чином, наявність у товару "правильної"
упаковки безпосередньо впливає на продажі. Упаковка поступово бере на себе
функції продавця - від представлення товару, до можливості його переконання в
необхідності його придбання.
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Логістичний бізнес працює за своїми законами та стандартами. Але
впровадження нових технологій докорінно змінило підхід до комунікації
всередині компанії, підходу до роботи з посередниками, виконавцями та до
роботи з клієнтами. Діджиталізація логістичного бізнесу дозволяє автоматизувати
багато робочих процесів, зняти з менеджерів рутинні завдання, покращити
комунікацію всередині компанії, знизити витрати і т.д.. Використання нових
технологій виводить компанію на інший рівень і дозволяє масштабуватись.
Процеси логістики відбуваються у багатьох сферах бізнесу. Це компанії, що
займаються
вантажоперевезеннями,
виробничі
підприємства,
торгові
представники, дистриб'ютори. Логістика – один із головних процесів, що
забезпечують доставку товару клієнту, як у B2B, так і у B2C сегменті.
Діджиталізація - це процес впровадження технологій та сучасних
інструментів, що дозволяють зробити процеси всередині компанії швидкими,
точними та автоматизованими. Діджиталізація має на увазі комплексне
запровадження інструментів, які покращують роботу компанії. Це можуть бути
нові верстати, або, датчики, що контролюють маршрут вантажоперевезення,
системи роботи зі складом, введення штрих кодів та інші технології.
Діджиталізація логістики є невід'ємною частиною розвитку. Вона дозволяє
скоротити витрати, автоматизувати рутинні процеси, структурувати та
впорядкувати дані, отримувати звіти у реальному часі, налагодити комунікацію
між компанією, виконавцем та клієнтом. Головне – вона вирішує певні бізнес-цілі.
Розглянемо приклад діджиталізації в логістичній компанії.
У компанії є проблема: висока вартість доставки вантажу з точки А до
точки Б. Завдання: знизити витрати. Це досягається шляхом запровадження
діджитал інструментів. Наприклад, розробляється додаток для клієнтів, які
бачитимуть маршрут транспорту у реальному часі. Це знижує навантаження на
менеджерів. Документообіг оцифровується і учасникам процесу не доведеться
довго поратися з паперами.
Далі автомобіль оснащується системою контролю палива, що
унеможливлює розкрадання. Логістичні системи будують оптимальний маршрут в
автоматичному режимі. Системи керування складом дозволяють прискорити
вивантаження-навантаження та мінімізувати помилки. У результаті значно
скорочується час на обробку доставки, зменшується ймовірність втрат,

59
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

знижуються витрати на обслуговування транспорту, простої. Як наслідок –
виконується головне завдання – витрати знижуються.
Диджиталізація логістичних процесів для бізнесу дає величезні переваги,
основними з них є:
Спрощення комунікації. Це як внутрішніх процесів, так і спілкування з
клієнтами. Зручні програми дозволяють швидко отримувати відповіді на питання,
вирішувати робочі завдання та повністю контролювати кожен процес. [1]
Автоматизація планування перевезення. Сучасні технології дозволяють
повністю автоматизувати процес будівництва маршруту, підбирати оптимальні
рішення, організовувати роботу зі складом. [1]
Контроль перевезення у реальному часі. Як клієнт, так і менеджери в
реальному часі зможуть бачити, де знаходиться вантаж, які складнощі виникають,
чи є затримки та інші нюанси. [1]
Планування замовлень. Інструменти планування дозволяють клієнту
вибирати найзручніші для себе рішення, вибудовувати графік для співробітників,
дивитися навантаження та правильно розподіляти завдання. [1]
Контроль виконавця. Відкрите прозоре проведення торгів, авторозподіл
замовлень, контроль пересування автомобіля та інші інструменти дозволяють
повністю бачити процеси, стежити за тим, що і як відбувається у логістиці. [1]
Робота із складом. Введення системи штрих-кодів, правильне розміщення
товарів для вивантаження та навантаження дозволяють знизити навантаження на
склад, зменшити простої, прискорити обслуговування та оптимізувати складські
площі. [1]
Аналітика та звітність. Всі дані збираються в єдину базу, в якій можна
відслідковувати ефективність співробітників, завантаженість, зрозуміти, як
виглядають процеси логістики всередині компанії. Усі звіти надаються у зручній
формі. [1]
Управління бюджетом. Завдяки інтеграції систем фінансового обліку можна
контролювати витрати та доходи компанії, відстежувати ефективність, а на основі
зібраних даних завдяки процесам машинного навчання система формує нові
рішення.[1]
Це не всі завдання, які виконує діджіталізація процесів логістики у
компаніях. Але навіть молоді компанії, які лише виходять на ринок, матимуть
переваги при впровадженні діджитал інструментів. Це сучасний підхід, якого має
прагнути компанія, якщо хоче залишатися над ринком, зростати і збільшувати
обороти.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ РИНКУ ПОБУТОВОЇ
ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ
Розглядаючи сьогоднішній український ринок роздрібної торгівлі
електроприладами з точки зору конкуренції серед індивідуальних торговців, ми
можемо охарактеризувати його як олігополію. Характеристиками цього ринку є:
- наявність малої кількості продавців (незважаючи на велику кількість
торгових точок, більшість з них або мережеві, тобто контролюються одним
офісом, або роздрібні ціни які регулюються одним постачальником);
- стандартизація товарів (пральні машини відомих брендів, куплені на
сусідніх ринках, нічим не відрізняються від пральних машин у дорогих
центральних салонах);
- і найважливіша особливість олігополії: всі гравці ринку повинні
враховувати поведінку своїх конкурентів і формулювати власні стратегії
поведінки.
Зростає сукупний дохід українців (середньомісячна зарплата в Києві, за
офіційними даними, становить близько 13000 гривень), а ринок роздрібної
торгівлі електротоварами в Києві та Україні застоюється та розширюється.
Протягом багатьох років на ринку побутової техніки відбувається боротьба за
покупців. Час від часу з’являються маленькі та великі торгові мережі, які
спеціалізуються на продажу електротоварів. Зростає попит - росте і пропозиція.
Питання, де і як його купити, зараз неактуальне.
Взагалі, якщо розглядати магазин як торгову марку, рівень його продажів
приблизно розподіляється наступним чином:
- Клубні клієнти - (близько 25-30%) - покупці, які є постійними
відвідувачами магазину і будуть робити там покупки, незважаючи на
конкурентоспроможні ціни;
- Одноразові покупці - (~70-75%) - покупці, які не підтримують певний
магазин, але шукають те, що їм потрібно дешевше.
Звісно, для всіх цих торгових мереж одноразові покупці – це дуже добре,
адже саме завдяки їм зростає товарообіг кожного магазину. Тим не менш, для них
важливо вжити заходів, щоб одноразові покупці були в клубній категорії.
Зрештою, клієнти клубу є засобом розмовної реклами, і саме вони підтримують
магазин у важкі економічні часи (наприклад, у так званий «мертвий сезон»).
Покупцям, які здійснюють покупку або приводять друзів і родину в магазин,
часто надають додаткові стимули за знижки, клубні дисконтні картки, святкові
картки тощо.

61
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Боротьба за клієнтів триває, але з’являються нові «інтернет- конкуренти».
Українські інтернет-магазини з’явилися недавно, але вже досить популярні. До
речі, цими магазинами дуже зручно користуватися: «Зайдіть в Інтернет, введіть
потрібну адресу, відкрийте каталог і виберіть потрібний пристрій (повні
характеристики повинні бути додані)». Інтернет-магазин має точно такий же
асортимент, як і традиційний, але з нижчими цінами на 10%. Такі ціни пов’язані з
максимальною відсутністю торгових площ. Магазин віртуальний – оренду
платити не потрібно. Доставлять товар прямо додому в зазначений вами час.
Зазвичай їхня конкурентна боротьба жорсткіша, ніж у традиційних магазинах.
З появою європейських мереж продажу електротоварів в Україні стало
простіше здійснювати покупки. Проте аналітики очікують, що наступного року на
ринок України вийдуть кілька європейських мереж роздрібної торгівлі побутовою
технікою, що може серйозно зашкодити позиціям її існуючих учасників. На думку
експертів, прихід західних конкурентів тривалий час супроводжуватиметься
зниженням товарної норми прибутку і навіть відвертим демпінгом.
Ринок побутової техніки стабільно зростає протягом останніх п’яти років.
Сьогодні багато виробників і продавців побутової техніки зазнали серйозних
збитків через економічну кризу. За словами керівників, переважній більшості
торговельних представників вдалося захиститися від тяжких наслідків фінансової
кризи. Збільшенню продажів сприяла нестабільність гривні. Але якщо
відновлення попиту буде, звичайно, задовільним за інших обставин, цей зріст
активності зараз може призвести до непередбачуваних умов, у тому числі до
наступного довгострокового спаду продажів.
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ПРОФЕСІЙНИЙ ВІДБІР СТУДЕНТІВ ТОРГОВЕЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ: ПСИХООГІЧНІ ДЕТЕРІНАНТИ
Соціально-економічний розвиток сучасного суспільства нерозривно
пов'язаний з прогресом в усіх галузях існування людини. На сьогодні є
очевидним, що гармонійна сформованість особистості майбутнього працівника
будь – якої сфери діяльності є тим фактором, від якого залежить успішність
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економічних, правових і політичних перетворень в державі. Українському
суспільству вкрай необхідні генератори ідей для підприємництва.
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 вибір професії. Результатом первинного професійного
самовизначення є усвідомлений професійний вибір.
Ми представляємо професійну компетентність здобувачів освіти торговоекономічного профілю як явище багатовимірне і визначаємо її як сукупність
чотирьох складових: потребо-мотиваційної, когнітивної, операційно-діяльнісної і
функціонально-творчої [2, 3].
Аналіз структури та особливостей професійної компетентності студентів
торгово – економічних спеціальностей дозволив виділити чотири рівні розвитку
останньої: світоглядний передбачає наявність стійких мотивів необхідності
формування професійної компетентності особистості, практичний (операційний)
рівень передбачає наявність професійно важливих якостей особистості;
теоретичний (когнітивний) – сукупність професійних знань та умінь, що
здобувають під час професійного навчання і практичної діяльності, творчий, який
свідчить про ріст професійної майстерності, вміння орієнтуватися в
нестандартних ситуаціях [1, 2 3].
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.),
соціальне середовище (система соціально-економічних відносин, освітнє
середовище навчального закладу, референтні групи), власна активність
особистості (самоосвіта, самовиховання, саморозвиток) [4].
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 [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.
Професійні мотиви підрозділяють на 2 групи:
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1.
Безпосередні інтереси- виникають на основі привабливості змісту і
процесів конкретної діяльності: професійно-специфічні, загальнопрофесійні,
романтичні, ситуативні.
2.
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 [3].
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
сформованості в студентів, характеризуються стійкістю (нестійкістю),
домінуванням суспільних або вузькоособистісних мотивів, далекою або близькою
перспективою.
Отже, 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.
Відомо, що правильний вибір професії позитивно впливає як на продуктивність,
так і на якість праці. Свідомий вибір професії виступає показником
сформованості професійного самовизначення.
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ПРОВІДНА КОМПЕТЕНЦІЯ
СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Карантинні обмеження сильно вплинули на ритм нашого життя. Саме тому
опанування навичками тайм-менеджменту на сьогоднішній день є актуальною
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потребою. Вміння організовувати робочий час відіграє велику роль у формуванні
індивідуального плану дій та й у діяльності будь-якого підприємства. Таймменеджмент є досить новою практикою для України. Сучасні реалії бізнессередовища в більшості компаній змінилися, а непідготовлені співробітники цих
компаній почали відчувати величезний тиск і стрес. Ритм сучасного життя
вимагає відповідних реакцій, отже, актуальність цього дослідження обумовлена
викликами тих соціально-економічних умов, що склалися в період переходу
України до європейських стандартів управління людськими ресурсами [1, 4, 5].
Управління часом (від англ. timemanagement) – сукупність методик
оптимальної організації для виконання поточних завдань, проектів та
календарних подій. Спочатку управління приписувалося лише бізнесу або
трудовій діяльності, але з часом термін розширився, включивши особисту
діяльність. Система управління часом складає поєднання процесів, інструментів,
техніки і методів. Звичайне управління часом є необхідністю в розвитку будьякого проекту, оскільки визначає час завершення проекту і масштаб [1, с. 24].
Дослідженню проблем управління часом присвятили свої праці такі
науковці та економісти, як, Г. Архангельський, І. Абрамовський, П. Берд, М. Кук
Ф. О’Коннелл, Д. Тайлер, Б. Трейсі та ін. Серед вітчизняних науковців питанням
впровадження методик тайм-менеджменту на підприємствах присвячені роботи
Г. Євтушенко, Г. Писаревської, А. Холодницької та інших [1, 2, 3, 4].
Існує значна кількість визначень поняття тайм- менеджменту:
✓
управління часом (тайм-менеджмент) – управління людиною своєю
діяльністю, організацією виконання завдань і розподілом всіх ресурсів [1];
✓
мистецтво управління не тільки своїм часом, але й життям загалом. [3,
с. 5–6];
✓
вміння балансувати між робо- тою та особистим життям [4, c. 14];
✓
сукупність знань, умінь і навичок, завдяки яким людина вміє
правильно розставляти пріоритети, точно планує та організовує свій час,
підвищуючи ефективність його використання.
Розглянемо найбільш відомі в європейській практиці методи таймменеджменту:
✓
Закон Парето (принцип Парето), або правило 80/20 – один з найбільш
поширених способів оцінки ефективності будь-якої діяльності. Принцип Парето
свідчить про те, що невелика частка причин, докладених зусиль і вкладених
коштів відповідає за велику частку результатів: 20% зусиль дають 80%
результату, а інші 80% зусиль реалізуються лише на 20%. Таким чином, можна
зрозуміти, що за умови вибору тих оптимальних ресурсів, які дають найбільший
ефект, можна досягти високих результатів малими затратами. Водночас наступні
зусилля будуть непотрібними та неефективними. Згідно з цим принципом 80%
потрібної інформації можна знайти в 20% обсягу тексту.
✓
Методика розстановки пріоритетів за «матрицею Ейзенхауера», що
складається з 4-х квадрантів, що мають різну пріоритетність. Відповідно до цієї
методики кожну справу залежно від її важливості та терміновості необхідно
віднести до одного з 4-х типів пріоритетності.
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А, тобто і важливі, і термінові (прийнято відносити найважливіші
справи, виконання яких не терпить зволікань).
В, тобто важливі, але не термінові (слід відносити важливі справи, які
не потребують миттєвого виконання).
С, тобто не важливі, але термінові (від- носять незначні справи,
виконати які необхідно).
D, тобто не важливі і не термінові (відносять справи, від виконання
яких можна відмовитися, оскільки вони не принесуть належної віддачі).
✓
Піраміда Франкліна – це комплексна система постановки та
досягнення цілей, яка розрахована на все життя: вона планує не тільки час, але й
зайнятість, шляхи досягнення глобальної мети. Ця техніка спрямована на
виявлення того, що має бути зроблено, а не на перегляд поточної діяльності з
метою більш ефективної її організації.
Головні життєві цінності є фундаментом піраміди (чого людина хоче
від життя). Це вектор напрямку руху до своєї мрії.
Глобальна мета – це наступний блок піраміди. Ким він хоче стати в
цьому житті, чого планує досягти?
Генеральний план досягнення цілей це фіксація конкретних
проміжних цілей на шляху до досягнення глобальної мети.
Довгостроковий план – це планування на 3–5 наступних років із
зазначенням конкретних цілей і термінів їх виконання..
Короткостроковий план – план на термін від декількох тижнів до
декількох місяців. Чим більш продуманим він буде, чим частіше ви будете його
аналізувати і коригувати, тим ефективніше буде робота.
План на кожен день – це вершина піраміди. План на день – це
найменша одиниця в досягненні гло- бальної мети, яка на крок наближає до неї.
✓
Метод АБВГД, що є ефективним способом розстановки завдань за
пріоритетністю, який можна застосовувати щодня. Відмінність методу АБВГД
полягає в тому, що встановлюється система ранжирування завдань, які потім
систематично опрацьовуються:
Завдання «А» обов’язкове для виконання на кожен день.
Завдання «Б» – це робота, яку слід було б виконати.
Завдання «В» визначається як те, що добре було б зробити, але від
чого не варто очікувати ніяких наслідків, зроблено це чи ні.
Завдання «Г» – це робота, яку можна і потрібно делегувати комусь
іншому.
Завдання «Д» – це робота, яку можна і потрібно зовсім видалити зі
списку справ.
✓
Getting Things Done (GTD) – це методика тайм-менеджменту,
заснована Девідом Алленом. Згідно з методом GTD з інформацією, що надходить,
краще працювати в кілька стадій: 1) збір; 2) обробка; 3) організація; 4) огляд; 5)
дії.
✓
Personal Efficiency Program (PEP) – це методика особистої
ефективності, заснована Керрі Глісоном: PEP – це набір практичних принципів,
які оптимізують методи роботи та максимізують ефективність, охоплюючи всі
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сфери робочого процесу, які впливають на продуктивність, включаючи
управління часом, зміну робочого середовища, управління стресом, підтримання
рівноваги між роботою та життям, визначенн пріоритетів та стратегічного
планування, ефективну працю в межах однієї команди.
✓
Метод ALPEN Лотара Зайверта - планувати час пропонується з
використанням п’яти кроків, що відповідають першим літерам абревіатури
ALPEN:
Aufgaben, Termine und geplante Aktivitäten notieren – нотувати
завдання та заплановані дії.
Länge schätzen – оцінювати тривалість виконання кожної дії.
Pufferzeiten einplanen – включати у планування буферний час.
Entscheidungen treffen – приймати рішення.
Nachkontrolle – контролювати виконані дії.
Серед менш відомих методик тайм-менеджменту особливо ефективним для
керівників та менеджерів українських компаній можуть стати такі:
✓
Методика «Салямі», що допоможе виділити деталі в завданнях і
скласти чіткий план з окремих маленьких кроків.
✓
Методика «Швейцарський сир», яку вигадав фахівець з таймменеджменту Алан Лакейн: поставлене завдання схематично візуалізується у
формі сиру без «дірочок», які слід послідовно заповнювати виконаними справами
(кожен наступний крок буде продовженням попереднього) [5].
Висновки. Отже, тайм-менеджмент поєднує набір методик, способів і
технологій, які дають можливість здійснювати розподіл особистого часу з метою
підвищення ефективності його використання. Золоте правило планування
свідчить про те, що планувати необхідно не більше ніж на 60% та дозвілля. Решта
40% – це час, який дасть змогу вирішити поточні питання або відволіктися на
непередбачені обставини [1].
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ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ У ПРОДАЖАХ:
ВПЛИВ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ
Продажі - процес впливу продавця на покупця з приводу обміну товару на
гроші з метою отримання двосторонньої вигоди.
Під впливом традиційно розуміється «цілеспрямоване перенесення руху й
інформації від одного учасника взаємодії до іншого» [1, с. 58]. Об‘єктом
(адресатом) впливу у продажах є потенційний клієнт, покупець; керуючим
суб‘єктом (ініціатором) — власне, продавець.
Сучасні продажі характеризуються широким набором психологічних
інструментів впливу. Перелічимо лише деякі з них.
1. «Дороге значить добре». Багато речей люди, не володіючи інформацією
про предмет купують, орієнтуючись лише на ціну. Існує навіть приказка «Ми не
настільки багаті, щоби купувати дешеві речі». Цю впевненість «дороге=хороше»
Р. Чалдіні в книзі «Психологія впливу» називає стереотипом мислення;
2. Принцип психологічного обмеження. «Те, чого мало, є цінним». Цінність
певної пропозиції зростає, якщо вона малодоступною. В силу цього стереотипу
дієвим прийомом в торгівлі є обмежена пропозиція. Дефіцит може бути за часом
або кількістю. Отже клієнта змушений діяти тут і зараз, адже, затягнувши з
покупкою, можна просто не встигнути придбати товар. Найчастіше людина купує
річ, яка йому зовсім не потрібна, про яку він навіть і не думав. Результативним
ходом є також оголошення про знижки, навіть якщо насправді вартість товару не
змінилася. Знижки притягують людей – їх міркування ґрунтуються на тому, що не
можна знехтувати можливістю придбати хорошу річ за низькою ціною ( 80 %
купівель відбувається на емоційному чуттєвому рівні, оминаючи раціональний
розум);
3. Принцип «99». Один з поширених прийомів - це так звана некругла ціна:
99 гривень, 120 гривень 90 копійок. Дивлячись на такі цифри, людина мимоволі
округлює їх, причому в бік зменшення. Виходить, що ціна для покупця
знаходиться в зоні прийнятності - і не має значення, яка сума відокремлює її від
«критичної» цифри, чи то 1 гривня або 10 копійок.( насправді все це психологічні
пастки свідомості)
4.Технологія «поступового закручування гайок продажів». Якщо людина
бере на себе будь-яке зобов'язання, то підсвідомо відчуває, що повинна бути
послідовною у своїх обіцянках. За цією технологією, з клієнта беруть якомога
більше обіцянок, починають (ще до оплати) оформляти документи на
відвантаження товару, відносять товар на касу, упаковують його тощо. В певний
момент покупець розуміє, що рішення прийнято і зворотного шляху немає.
5. «Подача низького м'яча» - отримання згоди на дуже вигідну угоду, а
потім під будь-яким приводом зміна умов, після чого угода стає менш вигідною.
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Це відверто маніпулятивний спосіб досягнення поступливості покупця - після
того, як людина вже прийняла на себе зобов'язання купити щось за обумовленою
ціною, умови угоди змінюються (начебто, виявляється помилка у розрахунках) на користь продавця. Під тиском почуття обов'язку покупець не може
відмовитися від даного слова.
6. Прийом «Чорна ворона». Вчені провели багато досліджень і визначили,
що в стані невизначеності більшість людей схильна робити те, що робить
більшість. Люди схильні вважати, що те, як вчиняє більшість - перевірене і
найвірніше рішення. За статистикою 95% людей є імітаторами і тільки 5%
ініціаторами. При продажах цей прийом полягає у наведенні прикладів того, як
багато інших клієнтів купували цей продукт / послугу і які вони щасливі і
задоволені зараз. Цей прийом посилюється, якщо в приклад приводить інших
клієнтів, максимально схожих на ту людину, якій товар продається зараз.
Таким чином, в арсеналі сучасної торгівлі нараховується безліч
інструментів впливу як відкритого, так прихованого характеру. Коли ми
говоримо про прихований вплив у продажах, зазвичай, маємо на увазі, що реальна
мета управління маскується, приховується від адресату впливу [2, с. 92]. Його
формою є маніпуляція - приховане управління співрозмовником проти його волі,
при якому маніпулятор отримує односторонню перевагу або вигоду за рахунок
жертви [3, с. 56]. По суті, маніпуляція є одностороннім процесом, коли клієнта
просто змушують вчинити покупку.
Продавець може використовувати повний спектр прийомів переконання,
тиснути на почуття страху, небажання виділятися з натовпу («все вже купили, а
ви ні») і ін. У більшості випадків клієнт просто не витримає професійної
психологічної атаки і поступиться. Втім, зазвичай, в нього не залишається
позитивних емоцій від діалогу з продавцем і від самої покупки. Рано чи пізно
клієнт усвідомлює, що його просто змусили робити певні дії. Чи захоче він
повернутися до цього продавця, чи захоче ще раз придбати цей товар? Навряд чи.
Але ж загальновідомим є те, що сьогодні найбажанішим для будь-якого
продавця і виробника є постійний, лояльний клієнт. Адже, він, не потребуючи
додаткових капіталовкладень й зусиль, приносить компанії постійний дохід, До
того ж, сам працює рекламним джерелом, позитивно висловлюючись про продукт
і фірму у розмовах з друзями, колегами тощо. Не дарма існує вираз
«Краща реклама – задоволений споживач» [4, с. 56].
Шляхом досягнення цієї мети є формування системи продаж, де основою є
двосторонній діалог, коли до клієнта ставляться із повагою, активно виявляються
його реальні потреби клієнта і підбирається найкращий спосіб їх вирішення. Саме
тоді споживач починає сприймати продавця як людину з хорошою репутацією, як
експерта і професіонала – і практично гарантовано переходить до ряду постійних
клієнтів.
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ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ ТА ПРАВІ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Однією з актуальних проблем поточного періоду розвитку української
економіки є стійке функціонування підприємств. Це пов’язано з процесами
глобалізації та посиленням цього впливу як на економіку України, так і кожне
окреме підприємство. Крім того, зацікавленість даною проблемою викликана
активізацією співпраці нашої країни з різними міжнародними організаціями.
Ефективного використання науково-технічного та виробничого потенціалу, що
впливатиме на реальність виконання поставлених завдань, можна досягти за
рахунок утримання стійкого стану підприємства, тому ключове значення має
дослідження економічних процесів на рівні основної ланки національної
економіки – підприємства. Саме на цьому рівні управління необхідно глибоко
визначити всі можливості, які є у кожного підприємства, для досягнення і
підтримання стійкого й ефективного розвитку. І найголовніше – від вирішення
цих проблем залежить економічна стійкість на всіх інших рівнях управління[1, с.
399].
Економічний потенціал підприємства є спроможністю, здатністю сприяти
задоволенню потреб суспільства, розвиватися у визначено на прямку, досягати
поставлених цілей за умов максимальної ефективності, отримувати заплановані ре
зультати, підвищувати конкурентоспроможність за рахунок сформованої у певний
момент часу сукупності структурованих ресурсів, які використову ються у мовах
дії чинників зовнішнього середовища. Економічний потенціал підприємства
відображає здатності та можливості, які формуються у підприємства за наявності
у певний момент часу сукупності ресурсів, виробничих потужностей, інших
резервів. Структура економічного потенціалу підприємства представляє собою
сукупність підсистем: потенціалів і складових, сукупність та взаємодія яких в
певний момент часу за дії чинників зовнішнього середовища створює умови для
здатності до задоволення потреб суспільства, розвитку, досягнення поставлених
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цілей та отримання визначених результатів. Складовими економічного потенціалу
підприємства є кадровий, виробничий, фінансово-інвестиційний, інноваційний,
інформаційний, організаційно-управлінський, конкурентний, маркетинговий та
підприємницький потенціал [2, с. 23-25].
Отже, економічну стійкість підприємства варто розглядати як здатність
підприємства підтримувати певний рівень економічних параметрів, які
забезпечують його рентабельне функціонування і стабільний розвиток, а також
дають змогу приймати рівноважний стан після припинення дії збурень
зовнішнього і внутрішнього середовища. Зазначимо, що окреслене вище
визначення поняття «економічна стійкість підприємства» характеризує
економічну стійкість як динамічну категорію. Економічна стійкість підприємства
передбачає його здатність відновлювати первісний і приймати новий стійкий стан
за рахунок підтримання певного рівня значень економічних параметрів, що
забезпечує рентабельне функціонування і стабільний розвиток підприємства.
Підприємства завжди становили вагому складову економіки не тільки
України, але і країн за кордоном. А, як відомо, недоліків у економічній системі
України достатньо. Тому, для стабілізації ситуації, що склалася, їй, як нікому,
треба від цих недоліків звільнятись. Щодо наших прикордонних братів, зокрема
країн ЄС, все склалось дещо інакше, компанії, форми їх ведення в них
кардинально відрізняються від українських. В процесі дослідження,
проаналізовано діяльність підприємств Європейського Союзу та України, для того
щоб з”ясувати – чи у правильному напрямку лежить шлях економічного розвитку
України. Отже, підприємство це юридична особа, що займається певною
діяльністю з метою отримання прибутку.
Щодо права Європейського Союзу, слід зазначити, що основний елемент, на
який спирається європейське конкурентне право при кваліфікації категорії
підприємства – це здійснення економічної діяльності. Воно визначається як будьяка діяльність, яка полягає у наданні товарів та послуг на певному ринку. Крім
того, отримання прибутку не є суттєвим. З цього приводу Комісія ЄС зазначає, що
«поняття підприємства охоплює будь-яку діяльність, спрямовану на торгівлю
товарами та послугами, незалежно від організаційно-правової форми
підприємства, а також незалежно від того, чи здійснюється вона для отримання
прибутку». Іншими словами, щоб головна та дочірня фірми ЄС вважалися одним
«підприємством», необхідно, щоб головна компанія могла здійснювати
вирішальний вплив на поведінку свого дочірнього підприємства шляхом
прийняття (або блокування прийняття) стратегічних рішень (наприклад,
формування бізнес-плану, бюджету, призначення керівних органів). Презумпція
наявності контролю застосовується, коли головна фірма має в своєму
розпорядженні 50% акцій дочірньої компанії. Проте де-факто контроль може
здійснюватися і з набагато меншою кількістю акцій (це залежить, зокрема, від
відсотка голосів, необхідного для прийняття чи блокування прийняття рішень,
прописаного у статуті). Отже, навіть у самих визначеннях вбачається кардинальна
різниця. На українському ринку для характеристики організації як підприємства
виступає здатність отримувати прибуток. На нашу думку, це відбувається через
об”єм диверсифікації різнопланових податків України і через те, що дуже вагома
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частина економічного сектору знаходиться в тіні. На відміну від малих та
середніх бізнесів ЄС, з яких, податків стягується менше. Крім того, їх стягнення
можна ще й оскаржити. З цього вже слідує, що податкова система ЄС працює
краще, податки не заважають конкурентоздатності підприємств, а навпаки – її
стимулюють [3,c. 278-280].
Предметно-функціональне розуміння підприємства також дає можливість
віднести до його складників тривалі зв’язки поміж підприємцем та його
контрагентами або клієнтами, які вирішують про його пропозицію на ринку, і
завдяки цьому впливають на його ринкову вартість. Реальне розуміння поняття
підприємця в праві ЄС виходить поза вузьке, суто предметне визначення
підприємства як певної системи матеріальних та нематеріальних складників
призначених для ведення господарської діяльності. Це є розуміння, яке акцентує
на зв’язку поміж підприємцем як окремим індивідуально визначеним суб’єктом,
що здійснює господарську діяльність та системою відповідно підібраних і
організованих складників, за допомогою котрих здійснюється ця діяльність. Саме
таке розуміння поняття підприємства є властивим для широкого суб’єктнопредметного розуміння в праві ЄС [4, с. 19-24].
Узагальнюючи, можна виділити такі ознаки підприємства як економічного
чинника. По-перше, підприємництву як формі господарювання властиві зміни. Ці
зміни відбуваються внаслідок пристосування виробництва до потреб сучасного
суспільства, та відповідно до науково-технічного рівня розвитку цивілізації. Подруге, залежно від домінуючої системи поглядів на ринкові процеси, що властива
конкретному стану розвитку продуктивних сил у світовій економічній системі,
центр уваги наукової думки зміщується на конкретні аспекти підприємницької
діяльності. По-третє, особливе значення в економічній теорії має всебічне
вивчення впливу підприємницької діяльності на розвиток суспільства. У центрі
уваги знаходяться такі питання, як зниження ризику підприємництва,
дослідження проблем мотивації у внутрішньому середовищі підприємства,
розроблення рекомендацій для підвищення конкурентоспроможності та
ефективності діяльності у підприємництві, особлива увага приділяється вивченню
особливостей функціонування підприємств на перших етапах життєвого циклу.
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ЕКОНОМІКИ
Широкий спектр використання ресурсів Інтернет в якості основного засобу
обміну інформацією сприяє активному розвитку електронної комерції в багатьох
сферах підприємницької діяльності. З кожним роком все більше підприємств у
різних країнах світу використовують інструменти електронної комерції з метою
залучення клієнтів для збільшення власних доходів. Населення України також
активно долучається до цього процесу, використовуючи платіжні банківські
карти, а також міжнародні платіжні системи. Наразі кожна п’ята операція з
картами – це оплата послуг або товарів в мережі Internet, і ця тенденція постійно
зростає. Люди розпочинають усвідомлювати, що за глобальною мережею Internet
майбутнє. В ній можна заробляти, а також економити зароблені гроші, що є
надзвичайно актуально в сучасних економічних умовах України. Разом з цим
швидкий розвиток інформаційних технологій та впровадження їх в усі сфери
бізнесу зумовлює необхідність аналізу понятійного апарату електронної комерції,
адже подвійне тлумачення або нерозуміння сутності певних понять може
спровокувати різного роду негативні наслідки [1, с. 62].
У цифровій економіці практична реалізація кожного структурного напряму
на макрорівні характеризується децентралізацією, де діяльність держави, бізнесу
та ринку послуг перебуває під впливом інформаційно-комунікаційних технологій,
що сприяє зниженню трансакційних витрат та витрат на електроні комунікації
учасників економічних відносин. Електронна комерція є часткою електронного
бізнесу, яка перебуває у взаємодії з іншими видами бізнесу, зокрема з інтернетмаркетингом, інтернетбанкінгом, інтернет-рекламою, СRM, інтернет-торгівлею.
Причому іноді бізнес-процесами електронної комерції є окремі види електронного
бізнесу, такі як інтернет-маркетинг або інтернет-реклама. Електронну комерцію
нині прийнято розділяти на низку напрямів, основними з яких вважаються такі: 1)
«бізнес – бізнес» (Business-to-Business – В2В); 2) «бізнес – споживач» (Businessto-Customer або Business-to-Client – В2С); 3) «споживач – бізнес» (Consumer-toBusiness – C2B); 4) «споживач – споживач» (Consumer-toConsumer – С2С); 5)
«споживач – адміністрація» (Consumer-toAdministration, C2A); 6) «бізнес –
адміністрація» (Business-toAdministration, B2A). Розглядаються також взаємини
бізнесу й споживачів з державними та іншими регулюючими органами, які мають
такий вигляд: «бізнес – державні органи» (Government-to-Business В2G),
«споживач – державні органи» (Consumer-toGovernment – С2G) [2, с. 57-58].
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Розглядати електронну комерцію як складову системи національної
економіки варто у таких аспектах:
- акцент передусім доцільно робити на впливі інституційного забезпечення
розвитку економіки країни також і на розвиток електронної комерції. При цьому
важливо розглядати функціонування тих сфер, які сприяють розвитку
господарських відносин у межах електронної комерції, аналізувати загальні умови
здійснення інвестиційної діяльності в країні. Таким чином, у такому контексті
основна увага фокусується на умовах, у яких розвивається електронна комерція,
як вони змінюються та повинні трансформуватися, щоб цей вид комерції почав
розвиватися ще швидше.
- електронна комерція як окремий компонент національної економіки, який
позитивно впливає на розбудову інших складових господарства країни. При
цьому даний вид комерції варто досліджувати дещо відокремлено від загальної
системи економіки. У такому випадку акцент дослідження робиться на пізнання
особливостей функціонування сфери електронної комерції, досліджуються
напрями позитивного її впливу на активізацію економічних відносин у країні,
проводиться аналіз розвитку тих сфер, які або залежать від розвитку сфери
електронної комерції, або значним чином їхній розвиток залежить від стану
функціонування окресленої сфери [3, с. 144].
Щоб електронна комерція та політичний дискурс процвітали в Інтернеті,
треба розробити та застосувати нові форми альтернативного вирішення спорів.
Хоча велика частина відповідальності за креативний дизайн та практичне
розгортання залежить від приватної ініціативи, а не урядових доручень, також
варто звернути увагу на позицію приватного регулювання у всеосяжній
законодавчій базі. У всьому світі швидкість цих транзакцій дає змогу доходу,
отриманому від операцій електронної комерції, бути дуже прибутковим для
продавця електронної комерції [4, с. с. 127].
Зазначимо, що не дивлячись на те, що кількість підприємств у сфері
електронної комерції зростає, велика кількість із них не доходять до етапу
розкриття свого потенціалу. Причинами цього є наступні. По-перше, більшість із
підприємств електронної комерції не дають покупцю можливостю повністю
здійснити увесь цикл продажу, тобто модель, яку вони пропонують, має
спрощений характер. Отже, цикл продажу включає чотири етапи: по-перше,
покупці запитують про наявні товари; подруге, вони збирають та порівнюють
відповіді; по-третє, клієнт вирішує, здійснювати покупку чи ні; по-четверте, якщо
рішення про покупку є позитивним, то наступає останній етам, зокрема
формується платіжне доручення та виконання (поставка товару або надання
послуги). Так, більшість сайтів не дають відповіді по всім чотирьом етапам.
Наприклад, сайт може відповісти на питання щодо продукту, але не відповідати
на ти питання, які має на увазі споживач. В інших випадках покупець отримує
інформацію про те, де і що він може придбати, але не отримує інформації про те,
як можна здійснити оплату. Друга проблема виникає, коли зусилля не є
інтегрованими в корпоративну організацію. У більшості компаній електронна
комерція виступає лише частиною інформаційної системи, а не у якості
функціонального бізнес-процесу. І це, на нашу думку, є основною причиною
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проблем, тому що працівники, які виготовляють продукцію або надають послуги,
не несуть відповідальності за їх реалізацію через Інтернет-магазини. В даному
випадку перспективним є напрямок децентралізації влади, щоб виділити Інтернетмагазини в окрему одиницю бізнесу, щоб працівники, які реалізують товари в
Інтернеті, несли відповідальність за свою роботу в межах корпоративної мережі
[5, с. 32].
Отже, електронна комерція в структурі цифрової економіки як ефективний
вид бізнесу, допоможе забезпечити конкурентні переваги підприємствам за
рахунок зменшення витрат на взаємодію, розширити ринки й сфери діяльності,
проникнути на вже наявні ринки та виявити нові канали збуту, залучити нових
клієнтів та поліпшити обслуговування старих клієнтів, досягти більшої
мобільності та оперативності під час прийняття управлінських рішень у межах
єдиної комунікаційної системи з урахуванням категорій електронної комерції.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛОГІСТИЦІ УКРАЇНИ
Сучасний стан економічної системи України, постійне зростання вимог до
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та їх продукції, необхідність
підвищення прибутковості і зниження загальних витрат підштовхує менеджмент
вітчизняних логістичних компаній більш ефективно управляти своїми ланцюгами
поставок. Наявність розвиненої логістичної інфраструктури, висока якість
державних митних послуг, своєчасність та прозорість поставок логістичними

75
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

операторам є необхідними умовами для підвищення привабливості ведення
бізнесу всередині країни.
Новітні технології по-різному впливають на окремі підсистеми та
функціональні області логістики. Елементами фазової структури логістики є:
логістика постачання; виробнича логістика; логістика збуту; логістика переробки і
утилізації; інформаційна логістика.
Технологічні інновації відіграють все більшу роль у логістиці та управлінні
ланцюгами поставок. Інновації в логістичній сфері пов’язані, не тільки з
прагненням логістичних компаній впроваджувати нові технології для того, щоб не
відстати від розвитку галузі, але й представники торгового бізнесу, великих
промислових підприємств вимагають, щоб їхні товари приходили до замовника
швидше і з меншими витратами.
В даний час з’явилася велика кількість стартапів, чиї рішення забезпечують
прозорість ланцюжка поставок в режимі реального часу (SCV). Ці технології
сприяють швидкому реагуванню на зміни в логістичних процесах, дозволяючи
компаніям використовувати дані в реальному часі. Вони включають схеми
переміщення транспорту, погодні умови в певній місцевості аж до стану доріг,
або під’їзних шляхів до портів, що дозволяє оптимізувати маршрути доставки.
Дослідження показали, що логістичні компанії, які використовують повністю
інтегровані ланцюжки поставок, на 20% ефективніші в порівнянні зі своїми
конкурентами.
В управлінні ланцюгами поставок застосовують технологію інтернету речей
(Іnternet of Things - IoT), яка є найважливішим активом для відстеження поставок.
Підключення пристрою IоT на різних ділянках дозволяє на складах відстежувати
переміщення обладнання, транспортних засобів, товарів через хмарні сервіси. У
той же час управління контейнерами на базі IoT спрощується завдяки
моніторингу в реальному часі, підвищується ефективність використання палива.
Слід зазначити, що майбутнє логістики формують не тільки нові технології:
не менш важлива роль нових бізнес-моделей і нових гравців в галузі. Приводяться
в дію стартапами, нові системи, що включають елементи економіки спільного
використання та швидко завойовують популярність. Завдяки більш гнучким
операціями вони пропонують більш привабливі ціни, забезпечуючи при цьому
прозорість логістичного процесу. Це відноситься до Uber, який запустив свою
функцію Uber Freight в США в 2017 році прагнучи до більш ефективного
глобального ринку вантажоперевезень.
Ні у кого не виникає сумніву в тому, що в останні роки складські операції
зазнали значних змін з поступовою інтеграцією сучасних технологій. Одним з
очевидних нововведень є складська робототехніка, яка швидко розвивається.
Згідно глобального звіту про роботу з клієнтами Global Customer Report
2020, тестування робототехніки на складах збільшилося на 18%. Мобільний
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складський робот Boston Dynamics є одним з яскравих прикладів, який може
отримувати доступ в будь-які важкодоступні місця, і при цьому володіє
розширеною зоною огляду. Завдяки цьому робот може швидко розвантажувати
вантажівки, складати піддони, переміщувати ящики для всього складу. Також
підвищити ефективність і швидкість складських процесів можуть транспортні
засоби без водія або багатофункціональні роботи.
Blockchain - це інноваційний та покращений метод відстеження поставок
продукції, оскільки всі учасники логістичного ланцюжка поставок зберігають
живу копію всіх даних без центрального сервера. Кожен новий запис в книзі
завжди доступний для перегляду учасниками, вони можуть відслідковувати, що
відбувається з вантажем, де він знаходиться в даний момент, і можуть бути
впевнені, що ніхто не втручався або не порушував процес. Крок за кроком,
звичайний робочий процес стає цифровим, що дозволяє прискорити потік
інформації і призводить до економії часу та грошей. У логістичнії галузі блокчейн
може спростити обмін конфіденційними даними для різних перевізників або
вантажовідправників.
Сталий розвиток - це тенденція, яка пронизує галузь логістики. Щоб
зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, компанії
використовують безліч технологій, від реальних електромобілів до програмного
забезпечення на основі штучного інтелекту, яке розраховує маршрут з
найменшим рівнем викидів і надихають промисловість прийняти стабільний
спосіб мислення.
Станом на сьогодні найбільш потужний вплив на логістичну сферу
здійснюють такі інновації, як мобільні технології і додатки, використання
електромобілів. Надзвичайно високий потенціал має використання безпілотних
транспортних засобів і дронів, водневих двигунів. Вже зараз логістичну діяльність
складно уявити без використання технологій хмарних обчислень, електронної
комерції, автоматичної ідентифікації і збору даних. Вказані новітні технології та
їх вплив на ланцюги поставок є перспективними напрямками у сфері логістики.
Можна впевнено сказати, що менеджмент логістичних підприємств
перебуває у постійному пошуку шляхів підвищення ефективності роботи,
оскільки мотивований все більш зростаючою конкуренцією на ринку, бажанням
відрізнятися від інших і бути конкурентоспроможним. Стає очевидним, що
резерви підвищення ефективності можна і слід знаходити у нововведеннях,
оскільки інновації, що приходять у логістичну сферу є результатом прямих
запитів клієнтів.
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ВЛАСНІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В РИТЕЙЛІ
Сьогодні часто використовується термін «торгова / торговельна марка».
Різні вчені дають різні значення. Торгова / торговельна марка – це об’єкт
інтелектуальної власності, актив, який дозволяє підприємству відрізнити свою
продукцію від аналогів, і засіб збільшення прибутку компанії. Торгова /
торговельна марка — це специфічна характеристика певного товару, що
стосується споживача зі специфічними споживчими характеристиками, що
стосуються товарів і послуг конкретного виробника [2].
У статті 492 Цівільного Кодексу зазначено, що торговельною маркою може
бути будь-яке поєднання символів, придатне для розрізнення товарів (послуг),
вироблених (наданих) однією особою, від товарів (послуг), вироблених (наданих)
іншими особами. Такі символи можуть включати слова, букви, цифри, елементи
зображення або комбінації кольорів.
Як правило, торгова / торговельна марка виконує кілька функцій:
розповсюдження товарів і послуг певної економічної організації на ринок,
специфічну якість об’єкта, зазначення місця його походження, функцію реклами
тощо.
Власна торговельна марка (англ. Private Label) – марка товарів або послуг,
створена за замовленням фірми і представлена брендом іншої компанії. Особливо
поширена практика використання власних ТМ у торгових мережах. Реєстрація
торгової марки є ініціативою компанії, що відповідає за розвиток та контроль
виробництва та якості продукції. Такі товари можуть випускатися під маркою
певної торговельної мережі або мати власну назву.
На сучасному ринку приватні марки важливіші, ніж будь-коли. Якщо
вивчити їх види, стане зрозуміло. Оскільки існує дуже багато типів приватних
марок, поняття «приватна марка» є занадто загальним, і для розуміння ролі
персонального маркування в стратегіях роздрібних торговців потрібно
використовувати більш точні терміни. Л. Пеллегріні виділяє шість типів
приватних марок за такими критеріями:
1 Ступінь, у якій приватний бренд схожий на корпоративний бренд
роздрібного продавця.
2 Сума інвестицій для розміщення особистого бренду (порівняно з
інвестиціями виробника в бренд).
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3 Ширина асортименту товарів під власною маркою.
4 Ступінь потрібної зворотної інтеграції [1].
Ідентифікація товарів і послуг може здійснюватися різними способами. За
формою товарні знаки можуть бути поділені на словесні марки, зображальні
марки, об´ємні марки та комбіновані. Можливі також звукові (наприклад,
позначення, використовувані як позивні радіостанції або телеканалу), світлові та
інші позначення.
Словесна торговельна марка - це марка, що складається зі словесних
елементів (елемента), зокрема, окремих слів, словосполучень або сполучень літер,
цифр.
Зображальна торговельна марка - це торговельна марка, яка складається із
зображальних елементів, зокрема композицій ліній або плям, голограм, фігур
будь-яких форм та кольорів на площині та у просторі, логотипів, за винятком
стандартних шрифтових одиниць, тобто графічна композиція будь-якої форми на
площині та у просторі. Прикладом зображальної торговельної марки може бути
етикетка.
Об´ємна торговельна марка - це зображальне позначення, що є об´єктом
тривимірним, зокрема, має вигляд фігури або композиції фігур, форма якого
безпосередньо не обумовлена його функціональним призначенням.
Звуковою торговельною маркою є марка, розрахована на сприйняття
органами слуху, але така, що не належить до людської мови. Це можуть бути
музичні фрази або шуми різного походження.
Загалом, можна виділити торгові марки за такими ознаками [3]:
1. За типом споживача:
− споживацька;
− промислова.
2. За географічним розповсюдженням:
− міжнародна;
− національна;
− локальна.
3. За каналами товароруху:
− марка виробника;
− марка дистриб´ютора;
− марка роздрібного торгівця.
4. За об´єктом брендування:
− марка-унікум — марка окремого продукту, послуги, програми,
конкурсу, рейтингу;
− корпоративна марка — марка компанії;
− марка сімейства — марка товарної категорії або декількох товарних
категорій.
Впровадження власних торгових марок дає змогу отримати ряд важливих
переваг, наприклад, зменшити кількість роздрібних продавців. Однак існує ряд
переваг використання власної політики брендингу, а також основні недоліки,
пов’язані з розміщенням вашого брендового продукту в очах споживачів.
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Ринок власних марок в Україні є відносно новим явищем, оскільки перші
товари під власним брендом з’явилися у вітчизняних супермаркетах у 2006-2007
рр. Відтоді спостерігається позитивна тенденція їх розвитку. Виходячи з досвіду
зарубіжних роздрібних мереж, їхні бренди можуть збільшити прибуток бізнесу на
5-10% [3].
Власні торгові марки найбільших торговельних мереж в Україні:
1 «Fozzy Group». Торговельні мережі: «Сільпо», «Fozzy Cash & Carry»,
«Thrash!», «Фора», «Le Silpo». Власні торгові марки: «Премія», Premіya Select,
«Повна чаша», «Повна чарка», «Зелена країна», Protex, EXTRA!, «Премія Рікі
Тікі», Instinct, Zonk!.
2 «АТБ-Маркет». Торговельні мережі: «АТБ». Власні торгові марки:
«Своя Лінія», «Розумний Вибір», «De Luxe».
3 «METRO Cash & Carry Ukraine». Торговельні мережі: «METRO»,
«Бери-Вези». Власні торгові марки: Aro, Fine Life, H-Line, Horeca Select, Rioba,
Sigma.
4 «Ритейл Групп». Торговельні мережі: «Велика Кишеня», «Велмарт»,
«ВК Експрес», «ВК Select». Власні торгові марки: «№1», «Хіт продукт», Delisse,
Sizzle, Day By Day, Toto, Winix, Veroni, «Добрино», «Щедре застілля», Max Effect,
Kandi Kat, Green Hills, Majestea, Хіт Kids.
5 «НОВУС Україна». Торговельні мережі: «NOVUS», «NOVUS експрес».
Власні торгові марки: Marka Promo, Novus.
6 «Ашан Україна Гіпермаркет». Торговельні мережі: «Auchan», «Auchan
City». Власні торгові марки: Cosmia, «Кожен день», «Ашан» [4].
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МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВА
Поняття логістичної системи є одним із основних понять логістики.
Система як така є створеною з певною метою природою або людиною
самодостатньою структурою, що складається з взаємопов’язаних елементів, яка
існує відносно самостійно і стійко, розвивається і вдосконалюється під впливом
зовнішнього середовища.
Система - це безліч елементів взаємопов’язаних один з одним і утворюють
певну цілісність єдності. Існують різноманітні системи, які забезпечують розвиток
економічних процесів. У зв’язку з цим розглянемо логістичні системи та його
види.
Логістична система - це адаптивна система із зворотним зв’язком, що
виконує ті чи інші логістичні функції. Вона, як правило, складається з декількох
підсистем і має розвинені зв’язки із зовнішнім середовищем [1, с. 106].
Розглянемо властивості логістичних систем у розрізі основних властивостей
будь-якої системи [2]:
1. Сумісність елементів логістичної системи забезпечується єдністю мети,
якій підпорядковане функціонування логістичної системи.
Розподіл логістичних систем на елементи можна розглядати як на
макрорівні, тобто при проходженні матеріального потоку від одного підприємства
до іншого, як елементи можуть розглядатися самі ці підприємства, а також
зв’язуючий їх транспорт, так і на мікрорівні логістична система може бути
представлена у вигляді таких основних підсистем, як:
1) закупівля - підсистема, що забезпечує надходження матеріального потоку
в логістичну систему;виробництво - ця підсистема приймає матеріальний потік
від підсистеми закупівель та керує ним у процесі виконання різних технологічних
операцій;
2) збут – забезпечує вибуття матеріального потоку з логістичної системи.
2. У макрологістичних системах основу зв’язку між елементами можуть
становити: комерційні, соціальні, наукові та ін.
3. Зв’язки між елементами логістичної системи певним чином упорядковані,
тобто логістична система має певну організаційну структуру, що складається із
взаємозалежних об’єктів та суб’єктів управління, що реалізують задану мету.
4. Це здатність поставити потрібний товар, у потрібний час, у потрібне
місце, необхідної якості, з мінімальними витратами, а також здатність
адаптуватися до умов зовнішнього середовища (зміна попиту на товар або
послуги, непередбачений вихід з ладу технічних засобів тощо). .
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5. Складність логістичної системи характеризується такими ознаками, як:
наявність великої кількості елементів (ланок); складним характером взаємодії між
окремими елементами; складністю функцій виконуваних системою; впливом на
систему великої кількості стохастичних факторів довкілля тощо.
6. Підпорядкованість елементів нижчого рівня (порядку, рангу) елементам
вищого рівня у плані лінійного чи функціонального логістичного управління.
Таким чином, логістична система складається з ланок взаємопов’язаних
один з одним. Як ланок логістичної системи можуть виступати: підприємствапостачальники матеріальних ресурсів, виробничі підприємства та їх підрозділи,
збутові, торгові, посередницькі організації різного рівня, транспортні та
експедиційні підприємства, біржі, банки та інші фінансові установи, підприємства
інформаційно-комп’ютерного сервісу та зв’язку та і т.д.
За масштабом сфери діяльності та цілям, логістичні системи можна
поділити на мікро-, макро- та мезологістичні системи.
Мікрологістичні системи відносяться до певної організації бізнесу і
призначені для управління та оптимізації матеріального та супутніх йому потоків
у процесі постачання, виробництва та збуту.
Мікрологістична система будується з позицій стратегічних цілей фірми та
оптимізації основних оперативних процесів, вона охоплює сферу діяльності
окремого підприємства та забезпечує вирішення локальних питань у рамках
окремих елементів логістичної системи.
Розрізняють внутрішні, зовнішні та інтегровані мікрологістичні системи:
Внутрішні (внутрішньовиробничі) логістичні системи оптимізують
управління матеріальними потоками у межах виробничого технологічного циклу.
Зовнішні логістичні системи вирішують завдання, пов’язані з управлінням
та оптимізацією матеріальних потоків у процесі їх надходження у
внутрішньовиробничу мікрологістичну систему та вибуття з неї. Тобто, ланками
зовнішніх логістичних систем є елементи постачальницьких та розподільних
мереж, що виконують логістичні операції із забезпечення руху потоків від
постачальників матеріальних ресурсів до виробничих підрозділів фірмивиробника та від її складів готової продукції до кінцевих споживачів [3].
Кордони інтегрованої мікрологістичної системи визначаються виробничокомерційним циклом, що включає процеси закупівлі матеріальних ресурсів,
внутрішньовиробничі логістичні функції, логістичні операції у розподільчій
підсистемі.
Для підприємства, як критерії оптимізації її діяльності в ринковому
середовищі можуть застосовуватися такі критерії, як мінімум загальних
логістичних витрат, максимальний обсяг продажів готової продукції (або
прибутку), завоювання максимальної частки ринку, утримання позицій на ринку
збуту, максимальна величина курсової вартості акцій і т.д. Обов’язковою умовою
при цьому є отримання максимального прибутку, при найбільш повному
задоволенні запитів споживачів щодо якості продукції, термінів виконання
замовлень та рівня логістичного сервісу [4].
Таким чином, мікрологістика вирішує локальні завдання в рамках окремих
ланок та координує виконання логістичних функцій з планування, реалізації та
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контролю за рухом матеріального та супутніх йому потоків для вирішення
завдань поставлених перед системою.
Макрологістична система - це велика система управління економічними
потоками, що охоплює посередницькі, торгові та транспортні організації та
підприємства різних відомств, а також інфраструктуру економіки окремої країни
чи групи країн. Макрологістична система може створюватися на рівні
адміністративно-територіальної освіти, для вирішення комерційних, соціальних,
економічних, екологічних, військових, наукових та інших завдань.
Макрологістичні системи можуть класифікуватися за такими ознаками: За
ознакою адміністративно-територіального поділу країни розрізняють такі види
логістичних систем: - районні; міжрайонні; міські; обласні та крайові; регіональні
та міжрегіональні; республіканські та міжреспубліканські. За об’єктнофункціональною ознакою виділяють: відомчі, галузеві, інституційні тощо.
Цілі створення макрологістичних систем можуть значною мірою
відрізнятися від цілей та критеріїв побудови мікрологістичних систем. Критерії
формування та оптимізації макрологістичних систем, крім комерційних, можуть
бути: наукові, екологічні, соціальні, політичні та інші цілі. У макрологістичних
системах також можуть вирішуватися такі завдання, як формування міжгалузевих
матеріальних балансів; розміщення на заданій території складських, вантажних
терміналів, диспетчерських (логістичних) центрів тощо [5. с. 89].
Отже, щоб забезпечити високий рівень обслуговування покупців, на
оптових підприємствах має постійно вестися суворе спостереження правильністю
виконання логістичної системи, саме початку прийому товару до відвантаження
даного товару споживачам. Відділ логістики зобов’язаний забезпечити
кваліфіковане приймання товарів, що надійшли, і відвантаження цього товару
кінцевому споживачеві.
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Прикладом яскравої реклами є всесвітньо відома фірма «Сoca Cola». Навряд
чи з перших днів заснування вироби компанії були на кожному сімейному столі.
В більшості людей цей напій асоціюється саме з Новии роком. А чому так? Саме
тут зіграла свою головну роль яскрава реклама. Насичено червона обгортка ,
особисті машини с великими малюнками спонукають людей витрачати свої
кошти саме на цей напій.
Кожна реклама націлена на певну аудиторію:
1)реклама ляльок, вертольотів – для дітей;
2) реклама новобудов- для молодих сімей.
Реклама - це, так званий, монолог,який виробник створює для прискорення
продажу свого товару. Але під словом «реклама», розуміється не лише тридцяти
секундне відео в телевізорі. Уявимо ситуацію, що побачивши демонстрацію
нового продукту, ви вирішили подивитися на нього в реальності. А насправді
виявилось, що в рекламі були дуже яскраві фільтри, і взагалі, річ виглядала по
іншому. Саме так варто розглядати рекламну діяльність, оскільки реклама може
бути дуже виразною та дорогою, а рекламований товар не відповідає вказаним
критерія.
В наш час споживачі стали надзвичайно вибагливими , і звичайною
рекламою мало кого здивуєшь. Різноманітні дослідження показали ,що реклама та
продаж товару стає більш ефективним якщо:
•
Продукт актуальний
•
Багато відгуків від користувачів
•
Продажі здійснюються через перевірені канали
•
Виробник має підтримку відомих фірм (які вже мають довіру серед
споживачіав)
Реклама має запам’ятовуватись споживачеві:
1.
Інформація ,яку хочу почути майбутній покупець( чітка,
доступна,зрозуміла)
2.
Якщо інформація сильно «наукова» людина може не зрозуміти про що
саме їй намагаються розповісти
3.
Інформація,яка ігнорується споживачем або вважається непотрібною.
Такі дані мають бути подані як випадкова або затребувана інформація.
Найбільш ефективною вважається реклама, яка є несподіваною або
найбільш очікуваною.
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Реклама IPhone 13 у 2021 році- це є прикладом очікуваної реклами. Люди
знали ,що цей телефон вийде , але чекали його презентації ,щоб мати уяву, яким
буде новий смартфон.
Нова страва у всіма улюбленому МакДональдсі –це неочікувана реклама,
але дуже приємна для відвідувачів.
Рекламні аргументи на користь будь-якого товара бувають :
•
Об’єктивні( логічний опис товару,його характеристика)
•
Суб’єктивні( опис товару,який повинен викликати у споживача
позитивні емоції. щодо пропонуємого виробу)
Насправді, рекламна діяльність дуже тісно пов’язана з психологією, бо
розробити рекламу, яка має, затримати хоча б якусь інформацію про продукт в
голові споживача не так просто. Як це працює :
Людина під час прибирання хати, приготування їжі, чує на задньому фоні
рекламу про новий смак печива.Вона навіть не вслуховується повністю, але,
приходячи в магазин і вибираючи щось солодке, в якийсь момемнт, підсвідомо
згадує рекламу і вирішує спробувати новий смак печива.
Саме на таке сприйняття інформації розраховують виробники товарів. Бо
невеликий відсоток людей зосереджено прислуховується до інформації з
реклами. Зазвичай це відбувається ,коли люди вмикають на задній фон телевізор
чи радіо і займаються своїми справами.
Також в наші дні зустрічається недобросовісна реклама.
Законом України «Про рекламу» передбачено, що недобросовісна реклама –
це реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами , завдати
шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності,
двозначності, перебільшення, замовчування , порушення вимог щодо часу , місця
і способу розповсюдження. (ст.1)
Недобросовісна реклама може містити :
•
Хибні відомості про товар (виробник, споживчі властивості,
виготовлення)
•
Приписують позитивні відгуки про товар від відомих людей (в тому
разі ,якщо ця людина не давала ніяких коментарів про цей товар)
•
Хибна інформація про знижки
Наприклад:
Виробник, який затверджує в рекламі, що його товар взагалі не містить
цукру, має право розповсюджувати це,за умови наявності документального
підтвердження достовірності цієї інформації (це може бути результат проведення
лабораторних досліджень).
В такому випадку, інформація про будь-які споживчі властивості товару ,які
не підтверджені оргонолептичним, лабороторним методом, не мають право
розповсюджуватись.
Велике значення в банерній рекламі має шрифт. В багатьох магазинах
можна побачити вивіску ,яка інформує про «-50% НА ВСЕ!», але якщо звернути
увагу то на початку вислову ,буде маленькими літерами написано «до». Зазвичай
люди цього не помічають, так як в очі кидається саме розмір знижки. Насправді,

85
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

це не вважається оманливою рекламою, так як все прописано, хоч і маленькими
літерами. Але така реклама вважається неповажною до покупців.
Важливу роль відіграє й музичне оформлення. Надто гучна музика може
змусити людину вимкну рекламу . Музика має створювати позитивну атмосферу
для ознайомлення з товаром.
Надто швидка розповідь може викликати зворотну реакцію , споживач не
встигне зрозуміти і не зацікавиться в товарі.
Головне завдання ефективної реклами полягає у правильному визначенні
цільової аудиторії і способу донесення інформації про товар.
Висновок: внаслідок дослідженої інформації , я можу зробити висновок, що
ефективною рекламна діяльність являється тоді, коли інформація, яка має
надходити до споживача є повною, чіткою, актуальною, всі дані повністю
достовірні та доведені.

1.
2.
3.
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ІННОВАЦІЇ В ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

В умовах нестабільного середовища та загострення конкуренції серед
логістичних підприємств їх розвиток залежить від постійного пошуку та
впровадження нових ідей, технологій, методів постачання та обслуговування. Для
того, щоб досягти конкурентних переваг, підприємства при здійсненні логістичної
діяльності повинні використовувати новітні технології та інновації, що є
необхідним для економії ресурсів та виключення додаткових витрат.
Інноваційна активність українських підприємств загалом залишається
на низькому рівні: переважають продуктові, а не технологічні інновації; низьким
залишається і рівень фінансування інноваційної діяльності.
Інновації є основою розвитку підприємств усіх видів діяльності, в
тому числі логістичних. Проблеми логістики, зокрема питання інновацій у
логістиці, досліджуються у багатьох працях таких авторів, як І. Афанасенко, В.
Борисова, Л. Болдирєва [2], Н. Чухрай та Р. Патора [3].
Зростання інновацій у технологіях викликають великі зміни як в галузях
промисловості, так і сфері логістики та ланцюгу поставок. Відома своїм широким
використанням ручних процесів та великим обсягом даних, що зберігаються
різними способами та в різних місцях, логістична галузь отримує, мабуть,
найбільше користі від впровадження нових технологій і дотримання інноваційних
тенденцій у ланцюгах поставок та логістики.
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Але до цих нововведень додаються нові очікування та стандарти, що
змушують логістичні компанії або адаптуватися, або здавати свої позиції. Тиск зі
сторони клієнтів (фізичних осіб або підприємств) вимагає отримання своєї
продукції чи послуг швидше та дешевше, ніж будь-коли раніше [4].
Але прогрес у технологіях - це не єдині великі зміни, що впливають на
галузь. Від нових правил судноплавства до зростаючої глобальної напруги,
торгових війн, пандемії, передбачуваної економічної рецесії логістичним
компаніям потрібно пристосуватися.
Компанії, що знаходяться у сфері логістики та ланцюгів поставок, повинні
продовжувати готуватися до всіх цих великих змін, використовуючи інновації.
Які ж інновації будуть значною мірою визначати зміни в логістиці? У
Transmetrics [1] виділили ТОП-10 важливих інноваційних логістичних трендів, а
саме:
1. Штучний інтелект. За останні кілька років логістична галузь почала
інтегрувати рішення штучного інтелекту, включаючи інтелектуальне перевезення,
планування маршрутів та попиту на свої операції – але це лише початок. Від
роботів із доставкою останніх миль і рішень для забезпечення стійкості до
автоматизованих систем складування та програмного забезпечення для
оптимізації прогнозування штучний інтелект вже зробив значний внесок у
розвиток логістики.
2. Цифрові близнюки. Цифрові близнюки, можливо, є одним із найбільш
захоплюючих напрямків логістичних технологій, за якими потрібно слідкувати.
Як відомо багатьом фахівцям з логістики, продукти ніколи не є такими ж як їх
комп’ютерні моделі. Моделювання в його нинішньому стані не враховує, як
зношуються та замінюються деталі, як накопичується втома в конструкціях, або
як власники вносять модифікації відповідно до своїх змін. Однак технологія
цифрових близнюків змінює це раз і назавжди: тепер фізичний та цифровий світи
можна об’єднати в єдиний, тим самим дозволяючи нам вперше взаємодіяти з
цифровою моделлю фізичного об’єкта або його частинами так само, як ми б
могли це зробити з фізичним аналогом.
3. Управління ланцюгом поставок у режимі реального часу. Ланцюг
поставок у режимі реального часу (SCV) – це річ, яку повинні мати логістичні
компанії. Ці дані в реальному часі зараз найбільш затребувані замовниками та
перевізниками, ніж коли-небудь, а це означає, що підприємствам логістики та
постачальницької мережі необхідно зосередитись на впровадженні сучасних
рішень SCV у своїх операціях. Нові стартапи, що забезпечують прозорість
ланцюгів постачань, надають технологію, яка сприяє швидкому реагуванню на
зміни, дозволяючи компаніям використовувати дані в реальному часі. Такі дані
включають схеми руху, погоду, дорожні та портові умови, які використовуються
для вжиття заходів та зміни попиту чи перенаправлення пропозиції та оптимізації
маршрутів.
4. Блокчейн. З моменту своєї появи в 2008 році блокчейн перетворився на
одне з найгучніших слів у будь-якій галузі. Однак складну концепцію блокчейну
було важко зрозуміти широкій громадськості, а також бракувало реальних
розробок, незважаючи на її великий потенціал для використання як у логістиці,
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так і поза нею. Це призвело до того, що блокчейн став надзвичайно завищеним, а
фахівці з логістики відчували втому від надмірного використання терміну.
Зважаючи на це, існують пілотні проекти та маломасштабні операції: CargoX - це
один стартап, який повністю присвячений залученню блокчейну до логістичної
галузі за допомогою публічної мережі Ethereum для надійної перевірки
документаційних операцій. Інші відомі компанії також проявляють інтерес до
блокчейну: UPS і Уоррен Баффет BNSF Railway приєдналися до блокчейну в
транспортному альянсі. Однак усі вони все ще є дуже новими проектами, що
потребують доопрацювань.
5. Стандартизація даних та розширена аналітика. Традиційно дані в сфері
логістики завжди були повністю розрізнені. Компанії зберігають інформацію в
будь-якому зручному для них місці та будь-якій зручній для них програмі, що
стало причиною фрагментарності даних, неефективності виконаної роботи та
ускладнення оцифрування операцій [1]. Наприклад, нові стандарти даних нарешті
створюються в сфері контейнерних перевезень, завдяки появі Асоціації цифрових
контейнерних перевезень (DCSA) в 2019 році. Місія DCSA полягає в створенні
загальних стандартів інформаційних технологій для оцифрування і взаємодії з
метою підвищення ефективності сектору доставки як для клієнтів, так і для
судноплавних ліній. Лише через декілька місяців після запуску організація
випустила свій перший промисловий проект, в якому детально описуються нові
галузеві стандарти для процесів обробки даних, що використовуються при
доставці контейнерів.
6. Зростаюче значення новинок у галузі. Але це не просто нові технології,
що формує майбутнє логістики, - це також нові бізнес-моделі та нові гравці галузі.
Нові системи, що включають елементи економіки спільного користування, часто
набувають популярності. Не маючи потреби в великій кількості активів, стартапи,
як правило, прагнуть зосередитися на «легких ресурсах» ланцюга створення
вартості, наприклад, перетворюючись на цифрових експедиторів.
7. Збільшення інвестицій у логістичні стартапи та підприємства. У 2019 році
фірми Venture Capital багато інвестували в перспективні логістичні стартапи, тому
це стало одним із найважливіших тенденцій логістичних технологій цього року.
KeepTruckin, Сан-Франциско, штат Каліфорнія, компанія з управління
автопарком, яка з’єднує світові вантажні автомобілі, забезпечила 149 млн доларів
США фінансування серії D. Ще одним яскравим прикладом цієї тенденції є
компанія Roadie, що базується в Атланті, яка фінансує 37 млн доларів США у
серію C, за участі The Home Depot, Warren Stephens та інших інвесторів. Загальне
фінансування Postmates (служби доставки продуктів харчування) у даний час
складає близько 1 млрд доларів США, а в майбутньому прогнозується його
збільшення до 2,4 млрд доларів США.
8. Сталий розвиток на основі технологій. Сталий розвиток – це тенденція,
яка пронизує всі галузі, і логістика не є винятком. Зокрема, доставка на останній
милі традиційно вимагає дуже багато часу і енергії, тому вона також надає багато
можливостей для оригінальних і розумних підходів. Щоб зменшити негативний
вплив на навколишнє середовище, компанії використовують безліч технологій,
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від реальних електромобілів до програмного забезпечення на основі штучного
інтелекту, яке розраховує маршрут із найменшим рівнем викидів.
9. Автономні транспортні засоби. Незважаючи на те, що автономні
транспортні засоби, будь то вантажні автомобілі або безпілотники, стали тісно
пов’язаними з найближчим майбутнім логістики. Це одна з найбільш
обговорюваних тенденцій логістичних технологій останнього часу.
10. Складська робототехніка. Без сумніву, логістичні операції зазнали
значних змін в останні роки - і з поступовою інтеграцією технології складської
робототехніки - це один із напрямків, який, ймовірно, продовжиться. Одне з
очевидних нововведень - складська робототехніка.
При всіх перевагах впровадження нових технологій у логістичну діяльність
виникають певні проблеми і недоліки, які слід враховувати, зокрема:
1) координація. При здійсненні перевезень у міжнародному сполученні
можуть виникати певні технічні збої під час координації логістичної діяльності.
Як правило, найчастішими проблемами є: мова, графік, культурні зміни,
менталітет, впровадження нових технологій різними темпами в різних країнах
світу.
2) великі та багатонаціональні компанії. Суть цієї проблеми полягає у тому,
що сектор логістики охоплює дуже великі компанії, які мають величезний вплив
на даний сегмент ринку, оскільки володіють великим власним капіталом, який дає
їм змогу швидше запроваджувати нові технології та пропонувати більш дешеві
послуги. Саме цим вони можуть створити загрозу знищення конкурентного
середовища внаслідок розорення середніх і малих компаній.
3) законодавство. У логістиці законодавство має великий вплив як на рівні
законів митної політики, так і щодо входу та виходу товару [4].
Безперечно, логістичні підприємства потребують постійного розвитку та
вдосконалення, а також детального вивчення усіх можливих факторів впливу та
індивідуалізації кожного нововведення. Наука розвивається, з’являються нові
винаходи техніки, які успішно застосовуються логістичними підприємствами, що
суттєво спрощує процес матеріально-технічного забезпечення виробництва і
підвищує ефективність діяльності підприємства [5].
Упровадження інновацій на логістичних підприємствах дасть змогу
зміцнити конкурентні позиції сильніших підприємств і усунути з ринку слабші,
що позитивно вплине на якість надання послуг, що є пріоритетним для споживача
[6].
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ТРАНСФОРМАЦІЯ КИЇВСЬКОГО ГОСТИННОГО ДВОРУ У
СУЧАСНУ КОНЦЕПЦІЮ ІСТОРИЧНОГО ЦЕНТРУ
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
Метою дослідження є вивчення історії розвитку форм торгівлі та її
трансформація.
Предметом дослідження є історичний центр торговельного життя міста
Києва - Гостинний двір.
Відповідно визначенню Тлумачного словника, термін «Гостинний двір»
визначається як торгові ряди у відокремленому міському чи громадському
будинку».
Спочатку в цих окремих комплексах для приїжджих купців (гостей)
передбачалися торгові, складські та житлові приміщення. До кінця XVIII століття
такі двори трансформувалися в міські центри, де вже постійно здійснювалася
роздрібна торгівля.
В 60-х роках XVIII ст. у Києві за проектом архітектора Івана ГригоровичаБарського збудували перший кам’яний гостинний двір. Він займав більшу
частину сучасного провулка Хорива, проте його розмірів було недостатньо, аби
втамувати попит наявних купців.
З 1798 року на площі, яку в подальшому почали називати Контрактовою,
почали проводити Контрактові ярмарки. З ростом об’ємів торгівлі виросла
необхідність будівництва на цій площі більшого двоповерхового Гостинного
двору.
Ймовірно старий Гостинний двір використовувався б у цій ролі ще якийсь
час, хоч і став затісним, якби не трапилась у 1808 році чергова пожежа на Подолі.
На тодішній Торговій площі згоріло понад 300 дерев'яних лавок.
Ця пожежа стала передумовою будівництва на цьому місці нової будівлі
Гостинного двору. У 1809 році придворний архітектор Російської Імперії італієць
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Луїджі Руска, запропонував побудувати в Києві на Контрактовій площі
монументальний Гостинний двір.
Луїджі Руска розробив проект нового Гостинного двору в стилі класицизму.
Це мав бути монументальний двоповерховий торговельний комплекс у вигляді
замкненого прямокутника з внутрішніми службовими приміщеннями. Зовнішні
сторони двору були оточені арковими галереями, фасади мали бути прикрашені
напівкруглими пілястрами висотою у 2 поверхи та пофарбовані в жовтий та білий
кольори. В результаті будівництва, будівля отримала розміри 122 на 65 метрів.
Згідно з планом, уздовж фасаду до Києво-Могилянської академії, мав
міститься «ряд залізний», з боку фонтану Самсона — «ряд пуховий та
полотняний», до храму Богородиці Пирогощі — «ряд овочевий», до сучасної
вулиці Сагайдачного — ряд «шовковий та суконний» [1].
Планам італійця знов перешкоджає пожежа, що сталася на Подолі в 1811
році. Не встигли жителі Подолу відійти від трагедії, як стало відомо, що Наполеон
нападає на Росію. Будівництво довелося відкласти. На момент 1812 року був
готовий тільки перший поверх Гостинного двору. Було прийнято рішення накрити
його дахом і залишити до кращих часів.
«Кращі часи» настали в 1828 році, коли головний архітектор Києва Андрій
Міленський взявся за реконструкцію знакового місця.
Гостинний двір - став прообразом сучасних торгових центрів. У ньому
знаходилося близько 50 магазинів. Кожен магазин мав свій підвал-склад і два
входи - центральний і чорний. Як не дивно, але в такому стані, одноповерховий і
повний магазинів Гостинний двір простояв майже півтора століття, до початка
Другої Світової війни, під час якої Гостинний двір дуже постраждав і багато років
знаходився в занедбаному стані.
Тогочасна радянська влада Києва намагалася повернути будівлі минулий
вигляд. Але минулого пафосу та прекрасного вигляду двір не мав, це було не на
часі.
У післявоєнний час у приміщеннях Гостинного двору працювали
гастрономторги, культторги, галантерейторги. Тут же розташовувались кравецька
майстерня, контори будівельно-монтажних управлінь, централізовані склади,
тощо. Всередині працювали різноманітні магазини та склади. Підземні складські
приміщення добре збереглися — у дворі постійно розвантажували товари
різноманітного асортименту і матеріали.
У 1980-х, на честь 1500-річчя Києва, Гостинний двір вирішили знову
реконструювати. Тоді надбудували другий поверх, так як було заплановано ще
першим проектом, та оновили будинок зсередини [3].
Фактично він був відбудований з нуля за проектом архітекторки Валентини
Шевченко після прокладання гілки метро під ним. Вона уважно вивчала архіви
ХІХ століття, щоб будівля була максимально автентичною. Авторка проекту
Гостинного двору Валентина Петрівна Шевченко підкреслює, що проект
реконструкції в 70-х роках розроблявся нею на основі первинного проекту,
автором котрого був головний архітектор Петербургу Луїджі Руска.
Тоді, за часів СРСР, Гостинний двір вдалося відстояти й навіть надати йому
статус пам’ятки. Після реконструкції в будівлю поступово заселялись різні
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організації – унікальна у своєму роді архітектурна бібліотека, Театр на Подолі,
«УкрНДІпроектреставрація» та ПАТ «Укрреставрація».
Наразі, майже 10 років, Гостинний двір перебуває у непридатному для
експлуатації стані. У 2011 році його виключили з переліку пам’яток. У 2012 році
Київрада здала будівлю в оренду ПАТ «Укрреставрації» для реконструкції під
торговельний центр. У знак протесту громадськість окупувала споруду. Так
з’явилася «Гостинна республіка» – популярне місце для переглядів фільмів,
лекцій та інших культурних зібрань.
Дискусії про нове функціональне призначення Гостинного двору тривають
вже кілька років. Наразі Гостинний двір захищений трьома охоронними
статусами: як пам’ятка місцевого і національного значення та як головний і
центральний елемент пам’ятки містобудування Контрактова площа.
Наприкінці 2021 року за підтримки Міністерства культури громадське
об’єднання «Урбанина» організувало проектний семінар, де архітектори,
урбаністи, історики, культурні менеджери разом із представникам влади
обговорювали візії майбутнього Гостинного двору. Прийнято рішення, що нове
призначення будівлі мають вирішувати жителі міста.
Щоб зрозуміти, як кияни бачать подальший розвиток однієї з визначальних
архітектурних споруд Контрактової площі, організатори провели опитування
громадськості. Після цього в Міністерстві створили Робочу групу з напрацювання
Концепції подальшого використання Гостинного двору [5].
Для розробки концепції реставрації Гостинного дому урбаністи порахували
потоки пішоходів, позначили активності на площі, а також опитали 1900
респондентів, щоб вони хотіли бачити у цій будівлі. Учасники опитування
висловили думку, що Гостинний двір, перш за все, має виконувати комунікативну
функцію та повинен бути постійно відкритим. Найбільшу кількість голосів
респондентів
отримала
ідея
створення
у
Гостинному
дворі
мультифункціонального простору з кав’ярнями, магазинами, музеями,
бібліотеками тощо. Підтримку також здобула і ідея культурного простору, що
об’єднає музей, театр та інші заклади культури [2].
Раніше функцією приміщення була торгівля і невеликий промисел. Після
реставрації у 1980-х роках Гостинному двору надали значення реставраційного
центру.
Завдяки дослідженню вже визначено, що в Гостинному дворі не повинно
бути монофункції. Тут має бути громадський центр із багатьма призначеннями –
культурним, освітнім, музейним (або галерейним), торговельним, закладами
харчування тощо. Перший поверх будівлі має бути максимально відкритий до
площі. В такий спосіб Гостинний двір почне «працювати» на площу, а площа – на
будівлю [5].
У листопаді минулого року на основі світових практик та результатів
дослідження урбаністи створили нову концепцію Гостинного двору. Зокрема, у
підвалі пропонують розмістити технічні приміщення, кухні закладів, музейні
фонди та книжкові сховища, склад рітейлу та змінну виставку музею.
На першому поверсі можуть з’явитись два кафе та ресторан, дитяча кімната,
інфо-центр, громадські вбиральні, лекторій та театральний майданчик,
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туристичний центр, лавки з сувенірами та музейний центр.
На другому поверсі розташуються музеї, інтерактивні дитячі студії, театр
або галерея та адміністрація.
На останньому третьому поверсі пропонують розмістити коворкінг, ще один
ресторан, фонди музею, оглядові майданчики, реставраційну та творчу майстерню
бібліотеку [2].
«Якщо все піде за планом то за 2-3 роки Київ зможе отримати оновлений
Гостиний двір, який стане візитівкою міста»,- вважає голова Ради з урбаністики
[5].
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ ЕЛЕКТРОНОЇ КОМЕРЦІЇ В ЛОГІСТИЦІ
У світі електронної комерції все розвивається швидко. Насправді, можна з
упевненістю сказати, що галузь постійно розвивається, постійно з’являються нові
тенденції
та
технології.
Якщо
підприємство
хоче
залишатися
конкурентоспроможним, важливо бути на випередження та не відставати від
останніх тенденцій електронної комерції. Індустрія електронної комерції постійно
змінюється, і цей рік не відрізнявся. Як ніколи раніше, продавці створюють та
вдосконалюють свій бізнес електронної комерції, щоб зустрічати клієнтів там, де
вони є.
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Електронна комерція (або e-commerce) – це сфера економіки, де з
використанням Інтернету можливе проведення комерційних операцій між
підприємствами або між підприємством та споживачами.
Дані відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час
вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та
обов’язків,
здійснені
дистанційно
з
використанням
інформаційнотелекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають
права та обов’язки майнового характеру. [1]
Основними складовими електронної комерції є мобільна комерція,
електронний переказ коштів, управління ланцюгами поставок, Інтернетмаркетинг, обробка онлайн-транзакцій, електронний обмін даними (EDI), системи
управління запасами та автоматизовані системи збору даних. Активний розвиток
цього напрямку зумовлений технологічними досягненнями напівпровідникової
промисловості (електронної промисловості). [2]
1. Доповнена реальність покращує онлайн-покупки.
Доповнена реальність (AR) повністю змінила гру для електронної комерції.
Завдяки цьому типу технології покупці можуть дійсно побачити товар не маючи
його на руках, який вони купують, що допомагає їм прийняти рішення про
покупку. Доповнена реальність дійсно змінює досвід покупок у певних галузях,
таких як мода та домашній декор, оскільки клієнт може краще відчути товар, не
бачачи його особисто.
2. Зростає обсяг голосового пошуку.
Мало того, що більше людей володіють розумними колонками, але вони
також покладаються на голосових помічників для виконання щоденних завдань.
Оскільки все більше будинків використовують розумні колонки, все більше
споживачів використовуватимуть голосовий пошук, щоб робити покупки в
Інтернеті, замовляти їжу та організовувати своє життя. Розширення голосового
пошуку створює можливість для компаній електронної комерції з точки зору
ключових слів і вмісту.
3. ШІ допомагає магазинам дізнатися про покупців.
Штучний інтелект (AI) і машинне навчання дають можливість клієнтам
отримувати автоматизований персоналізований досвід покупок. ШІ постійно
збирає дані про те, як клієнти роблять покупки, коли вони купують покупки та що
вони шукають у продуктах чи послугах. Це частина технології, яку насправді
неможливо відтворити в магазині. Автоматизація на основі штучного інтелекту –
один з головних трендів, на який націлена безліч сучасних компаній. Роботи
знімають з персоналу рутинні завдання, зводять до мінімуму ймовірність
помилок, прискорюють робочі процеси і частково беруть на себе функції
контролю.
Технології дозволяють відстежувати ефективність виконання завдань і
стежити за дотриманням правил і нормативів. На заводах впроваджуються
системи розпізнавання жестів, у вантажівках-засоби «розумного спостереження»
за водіями (як зробила нещодавно Amazon, наприклад). Проводяться
експерименти з безпілотним транспортом.
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Якщо не вдаватися до такої екзотики, то значного поширення вже набули
засоби автоматизації складського обліку на основі ШІ. Все це робить логістику
більш продуктивною і менш витратною, дозволяє визначати слабкі місця в
ланцюгу постачання.
4. Персоналізація на місці.
Покупці всіх видів, включаючи B2C і B2B , шукають персоналізований
досвід покупок в Інтернеті. Дані, зібрані від ШІ, дають можливість покупцеві
отримувати персоналізовані рекомендації щодо продуктів і детальне
обслуговування клієнтів.
Було показано, що впровадження персоналізованого досвіду на місці або в
маркетингових зусиллях має сильний вплив на дохід: одне дослідження показало,
що прибуток зріс на 25% для роздрібних продавців, які розширюють можливості
розширеної персоналізації.
Для подальшого контексту, це становило 19% компаній-учасників, тоді як
роздрібні продавці, які «розробляли базові можливості персоналізації», досягли
«підвищення доходу на 10% або більше; роздрібні торговці цього рівня
становлять 40% компаній-учасників .
5. Великі дані відіграють роль у створенні персоналізованого досвіду.
Сьогодні багато споживачів більше усвідомлюють, що сайти електронної
комерції збирають персональні дані, що ставить їх під загрозу. Через це експерти
неоднозначно ставляться до переваг великих даних і того, як вони впливають на
персоналізований досвід покупок.
6. Чат-боти покращують досвід покупок.
Чат-боти взаємодіють з онлайн-покупцями так само, як це робив би
продавець у магазині. Сьогоднішній покупець хоче мати можливість знайти та
купити товар лише за кілька кліків. Тут чат-бот може втрутитися і врятувати
продаж.
Сьогодні чат-боти в моді для підтримки клієнтів. Однак я думаю, що вони
кардинально змінять спосіб, у який люди роблять покупки в Інтернеті. Вони
стануть одним із найважливіших маркетингових інструментів. У торгових площах
кіоски самообслуговування, ймовірно, стануть нормою, а маркетинг у магазинах
збільшиться.
7. Мобільний шопінг все ще в русі.
Мобільні покупки дозволяють клієнтам робити покупки з будь-якого місця,
що є життєво важливим у сучасному світі. Покупці, які користуються мобільними
телефонами, хочуть додаткової зручності, а також можливості платити в
цифровому вигляді.
8. Більше способів оплати.
Клієнти мають індивідуальні потреби, коли справа доходить до способів
оплати, але вони можуть скасувати потенційний продаж, якщо не можуть
оплатити, як хочуть, на веб-сайті електронної комерції. Пропонування
різноманітних способів оплати – це хороший спосіб підвищити коефіцієнт
конверсії на мобільних пристроях. Крім того, якщо клієнти зможуть зберегти
свою платіжну інформацію на вашому сайті, вони зможуть здійснити оплату ще
швидше під час наступної покупки.
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9. Еко-логістика посилює соціальний маркетинг.
Турбота про навколишнє середовище стала частиною соціального
маркетингу, що дозволяє виводити невеликі магазини на новий рівень.
В e-commerce оформився сильний тренд на «зелену логістику», і це не тільки
маркетинг. Перед логістичною сферою в цілому все частіше виникають питання
розвантаження автомагістралей і економії ресурсів. Тому впроваджуються
системи доставки за допомогою електромобілів, кур'єрів з велосипедами і
самокатами.
Тренд проявляє себе і в продукті, який отримує кінцевий споживач. Виробники
активно використовують безпечну еко-упаковку і роблять акцент на використанні
переробленої сировини. Показовим є приклад Apple, яка прибрала з комплекту
iPhone зарядку, зменшила габарити упаковки – і заощадила на логістиці сотні
мільйонів доларів [3].
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ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ: ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА
КОМЕРЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Найчастіше у сучасної молоді образ успішної людини асоціюється із
бізнесменом-мільярдером, не з топ-менеджером, а засновником, власником та
обличчям компанії. При чому абсолютна більшість згаданих представників
великого бізнесу зайнята у технологічній галузі – ІТ, телекомунікації та імаркетингу (Білл Гейтс (Microsoft), Джефф Безос (Amazon), Марк Цукерберг
(Facebook), Стів Джобс (Apple) та ін.). За даними Forbes у 2019 році мільярдерів у
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світі нараховується 2101 особа (в цілому кількість зменшилася на 5% порівняно з
попереднім роком), у гендерному відношенні суттєво привалюють чоловіки, хоча
в останній рік спостерігається збільшення кількості жінок-мільярдерок - на 11%; в
цілому ж статки мільярдерів до 2019 року щоденно збільшувалися на 2,5 млрд.
дол. США.
Постає слушне запитання: за рахунок яких унікальних характеристик та
якостей двом тисячам осіб вдалося зосередити 7,5 трлн. дол. США (до речі, на
кожного жителя планети припало б більше, ніж 1100 дол. США)? Це запитання
підтверджує актуальність теми та обумовлює визначення та формування тих
самих необхідних характеристик та якостей, тобто яким має бути особистісний
потенціал підприємницької діяльності.
Аналіз трендів економічного розвитку, оцінка запитів сучасних поколінь
дають змогу розглянути процес формування особистісного потенціалу
підприємницької діяльності під міжпредметним та інтегральним ракурсом, адже
більшість малих підприємств не витримують і року на ринку, а деякі –
переростають у транснаціональні корпорації. Беззаперечним є той факт, що успіх
діяльності, в тому числі й підприємницької, залежить від особистості, яка нею
займається. Ми приймаємо позицію, що «підприємництво є діяльністю», а отже,
підприємницька діяльність має відповідну психологічну структуру.
Наймогутнішим економічним стимулом людини є досягнення матеріального
добробуту та збільшення власних грошових доходів.
Визначення та формулювання власних мотивів та стимулів підприємницької
діяльності – це вже результат роботи когнітивних процесів, а особливо мислення.
Далі людина формулює цілі і завдання, визначає засоби та ресурси здійснення
діяльності: коло споживачів, шляхи фінансування, маркетингову стратегію, при
чому ці ідеї повинні бути креативними та інноваційними, а отже, людина починає
аналізувати сильні та слабкі сторони своєї ідеї, рахувати витрати та можливі
прибутки, користь і втрати від прийнятих рішень, бачити альтернативи, зважувати
та оцінювати, тобто включається мислення специфічне, таке, що відрізняється від
звичайного, притаманного кожній людині, особливе - економічне. П. Хейне у
книзі «Економічний спосіб мислення» з цього приводу зазначив, що «… якщо
людина спробувала мислити економічно, вона ніколи не зупиниться на
попередньому рівні, а намагатиметься досягти більшого, а отже,
розвиватиметься» [5]. При чому економічне мислення може бути сформоване як
емпіричним (на основі буденних уявлень людини та власного досвіду), так і
науковим шляхом (на основі наукового пізнання економічних явищ, процесів та
систем). Рівень же сформованості економічного мислення, його продуктивність та
ефективність проявляються в економічній поведінці, тобто у вчинках особистості,
коли підприємець починає діяти та реалізовувати заплановані заходи.
Оскільки мислення – це психічний когнітивний процес, то у особистості є
всі шанси його вдосконалювати: формувати та розвивати у необхідному
напрямку. Тому й економічне мислення як різновид професійного (у фахівців
економічної галузі, в тому числі й підприємців) можна змінювати у напрямку
підвищення його продуктивності та ефективності.
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Хочу навести основні риси економічного мислення, які необхідно
формувати у здобувачів освіти економічних спеціальностей, а також можна
прийняти за основу в роботі з підприємцями:
✓
аналітичність та наукова обґрунтованість – здатність до
глибокого аналізу, точних узагальнень і висновків, критичних оцінок та
ефективних рішень; дана риса наділяє людину баченням складного світу
суспільного виробництва, дає змогу осягнути закони його розвитку і механізми
функціонування, основні зв’язки і залежності в економіці;
✓
системність – забезпечення комплексного багатокомпонентного і
багатоваріативного підходу до вирішення економічних проблем;
✓
конструктивність – спрямованість на вирішення економічних
завдань та забезпечення реальних і високих результатів економічної діяльності;
✓
прогностичність – здатність передбачати наслідки прийнятих рішень
у різних сферах суспільного життя, що забезпечується міжпредметним підходом
до вирішення економічних ситуацій ;
✓
зваженість – уміння дієво й результативно застосовувати теоретичні
положення на практиці, правильно оцінювати, в тому числі критично,
різноманітні економічні ситуації, можливі втрати та користь; і вчасно приймати
необхідні всебічно обґрунтовані рішення;
✓
діловитість – здатність енергійно та ефективно вирішувати
проблеми, що виникають; уміння практично організувати певну справу,
прагнення сумлінно виконувати свої обов’язки, доводити прийняті рішення до
повного втілення у життя;
✓
креативність – здатність генерувати нестандартні ідеї, бачити
альтернативи, враховувати несподівані обставини, нові явища і процеси,
зумовлені динамічністю економіки, НТП , рухливістю структури виробництва і
потреб суспільства;
✓
інноваційність – здатність втілювати нові оригінальні рішення у
практику професійної діяльності.
Розвиток зазначених вище рис може відбуватися на основі впливу на
ментальні здібності особистості, що притаманні як правій, та і лівій півкулям
головного мозку. Даний висновок зроблено на основі визначених специфічних
можливостей півкуль головного мозку Р. Сперрі, а також дослідження Т. та
Б. Бьюзен [1, с. 33-34, 53], Д. Халперн [4, с. 35] про модальність мислення.
В результаті як наукового, так і емпіричного розвитку економічного
мислення ми отримаємо комерційний інтелект. Цей висновок стає можливим
завдяки дослідженням професора Гарвардського університету Говарда Гарднера
щодо типів інтелекту, яких, на його, думку, існує багато.
Комерційний інтелект ми можемо визначити як інтегральну розумову
здібність підприємця, яка забезпечує максимальну користь (матеріальну та
нематеріальну) від підприємницької діяльності.
Питання щодо формування та розвитку комерційного інтелекту у
вітчизняній науці практично не піднімається. Ми спираємось на дослідження Тоні
Бьюзена та Річарда Ізраеля, які вважають, що комерційний інтелект є результатом
взаємодії 12 типів інтелекту особистості: сенсорного, інтуїтивного, логічного,
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вербального, просторового, особистісного, музичного, психофізичного,
соціального, технічного, візуального, творчого. Автори підтверджують результати
наших досліджень і констатують, що від того, на скільки розвинені ментальні
навички і як особистість використовує їх, буде залежати продуктивність інтелекту
[2, с. 52], тобто збалансована модальність мислення в цілому, продуктивність та
ефективність економічного мислення будуть забезпечувати продуктивність
комерційного інтелекту.
З метою визначення особистісного потенціалу підприємницької діяльності,
а також для професійного самовизначення, діагностування схильності до
підприємницької діяльності, встановлення причин труднощів у підприємницькій
діяльності, здійснення рефлексії та визначення напрямків вдосконалення, а також
професійного зростання можна використати запропоновані колегами під
керівництвом Л.М. Карамушки наступні психологічні методики [3, с. 315-334]:
1.
Опитувальник Дж. Холланда ;
2.
Методика вивчення кар’єрних орієнтацій «Якоря кар’єри» Е. Шейпа
(адаптація В.А. Чиксир і В.Е. Винокурової);
3.
Тест для визначення готовності до підприємницької діяльності;
4.
Оцінка мотивації до підприємництва.
Апробовані психотехніки, методики та прийоми дозволяють зробити
висновок про те, що: з метою забезпечення продуктивності економічного
мислення необхідно сприяти формуванню та розвитку горизонтального або
латерального (творчого) мислення та впливати на формування ментальних
навичок правої півкулі головного мозку (зображення, уява, колір, ритм, простір); з
метою забезпечення ефективності економічного мислення необхідно сприяти
формуванню та розвитку вертикального або логічного мислення та таких
ментальних навичок як мова, числа, переліки, логіка, деталі (навички лівої
півкулі). Радіантне (асоціативне) мислення дозволяє вдосконалити збалансоване
та системне мислення, допомогає всебічно дослідити рішення, що, в підсумку,
дасть змогу розвинути професійний продуктивний інтелект та на його основі
сформувати фахову компетентність.
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СЕКЦІЯ 3
CУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ
ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Тамара АРТЕМЕНКО,
спеціаліст вищої категорії,
викладач товарознавчих дисциплін
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м. Київ
СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАВЛЕНИХ СИРНИХ ПРОДУКТІВ
Молочні продукти – одна з найважливіших складових частин раціону
харчування населення, оскільки вони забезпечують і фізіологічні, і
органолептичні потреби людини в багатьох цінних споживних речовинах.
Тверді сири відомі людству з незапам'ятних часів, а плавлені – з XX
століття. Плавлений сир - продукт, рецепт виготовлення якого було відкрито
в 1911 році. Авторство належить Вальтеру Гарберу, мешканцю
швейцарського міста Туні. Методика була запатентована в 1916 році
Джеймсом Крафтом, власником «Kraft Foods». Але масове виробництво
почалося тільки в 50-х роках ХХ століття.
Знамениті сирки «Дружба» в СРСР з'явилися в 1933 році, але
технологія їх виготовлення використовувалася також швейцарська.
Вважається, що ідея приготування пов'язана з сиром брі, який всередині має
текучу консистенцію. Елітний французький сорт довгий час був доступний
далеко не всім, тому винахідники шукали можливість створити його більш
дешевий і не менш смачний аналог.
Споживання сиру у світі коливається від 17,8 до 20,2 кг людиною на
рік.
Лідерами у світі є країни Європейського Союзу (17,8 кг) та США (16,6
кг). Найменше сиру споживають у Філіппінах – близько 220 г на рік, в
Україні 4,37 кг/рік.
Підприємства-виробники виробили за 2018 рік 97 тис. т сиру у
порівннянні з 2010 роком 185,8 тис. т, майже вдвічі менше.
Станом на кінець 2019 року в Україні було 192 підприємства, які
виробили 128,6 тис. т. Причинами зменшення виробництва сирів є вартість
енергоносіїв.
Результати моніторингу даної ситуації показали, що Кабмін України
та інші профільні установи не зуміли розпочати реалізацію програми
«Стратегія продовольчої безпеки України на період до 2030 року» та
забезпечити країну критично важливими припасами. Стратегія мала
передбачити повноцінний доступ кожної людини до продовольства,
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продовольчої незалежності країни та сталого розвитку сільського
господарства.
Добре відомо, що у споживачів великим попитом користуються товари
високої якості та смачні. До таких продуктів, які б забезпечували підтримку
раціонального енергетичного балансу організму, можно віднести і плавлені
сири.
В “сирному світі” існує поділ на сири та сирні продукти. Причому в
плавленій категорії, сирних продуктів куди більше, ніж серед твердих. Однак
треба віддати належне виробникам, сири яких відповідають заявленним назві і
складу.
Для виробництва плавленого сиру використовують: молочні продукти:
кисломолочний сир, масло, молоко, сичугові сири; кухонна сіль;
консерванти (спеціальні речовини, розроблені спеціально для сирів та
нешкідливі для здоров'я); солі-плавителі: нетоксичні і нешкідливі речовини,
що розплавляють сирну масу і роблять її однорідною; загущувач
(традиційно це E407); ароматизатори; барвники.
В порівнянні з твердими, плавлені засвоюються практично на 100%, в
них набагато нижчий вміст холестерину. При цьому вони володіють як
харчовою, так і біологічною цінністю, завдяки вмісту корисних мінеральних
речовин та вітамінів: кальцій, натрій, фосфор, містять високий якісний
казеїновий білок, який задовольняє добову потребу людського організму в 3040% незамінних амінокислот; полінасичені жирні кислоти, жиророзчинні
вітаміни: А, Д, В 2 , Е.
Енергетична цінність різних сортів сирів коливається в діапазоні 220 360 ккал. Це робить плавлений сир поживним продуктом, корисним для
формування кісткової тканини, зубів, нігтів та волосся. Також це природне
джерело білка, необхідного для нормального росту і розвитку м'язів,
фукціонування мозку.
Своєю назвою плавлені сири зобов’язані солям-плавителям: солі натрію,
фосфорної і лимонної кислот. Ці солі є обов’язковим інгредієнтом продукту і саме
плавленням такі сири відрізняються від решти всього сирного різноманіття.
Традиційно для приготування плавленого сиру використовують суміш солейплавителей. Але крім позитивних властивостей вони мають власні недоліки. Так,
цитрати надають плавленим сирам свіжий смак, але при додаванні у чистому
вигляді можуть викликати нерівномірне забарвлення, та й на основі тільки
цитратів проблематично отримати сир, який добре намащується. Фосфати більш
підходять для сирів, які намащуються, але деякі представники цієї групи можуть
надавати гіркуватий або мильний присмак продукту.
До складу плавлених сирів може входити найрізноманітніша молочна
сировина: сухе молоко і сироватка, сири, вершки, масло. Цим справжні плавлені
сири відрізняються від плавлених сирних продуктів, у складі яких замість
молочного жиру присутні його замінники (маргарин, пальмова і кокосова олія та
ін).
Крім основної сировини і вже згаданих солей-плавителей обов’язковими є
ще й стабілізатори. Вони потрібні для створення відповідної консистенції
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плавленого сиру – від досить щільної у брускових сирів до м’якої пастообразної у
сирів “для намазування”. Як правило, використовують спеціально підібрану
суміш, в яку входять крохмаль, каррагенан, камеді, інші згущувачі.
Щоб приготувати плавлений сир сировину подрібнюють, змішують
згідно рецептури. До отриманої суміші додають солі-плавителі. Після цього масу
витримують для дозрівання в межах від 30 хвилин до 3 годин. За рахунок цього
поліпшується консистенція сирної маси. Далі йде плавлення сирної маси, по суті,
нагрівання до 60-85 ° С. Розплавлений сир у гарячому рідкому стані
розфасовують певними порціями і упаковують у фольгу або полімерні
стаканчики.
Плавлений сир повинен відповідати таким органолептичним
показникам: смак і запах повинні бути сирними, вершковими, злегка
кислуватими або кисломолочними, в міру гострими. Плавлений сир повинен бути
однорідної консистенції, без включень, без нерозплавлених мас. Він повинен бути
однорідного кольору, зазвичай кремового кольору. Інтенсивність кольору може
варіюватися в залежності від жирності сиру - чим густіше сир, тим інтенсивніше
колір, якщо сир з наповнювачем, то колір за рахунок введеного наповнювача.
Брускові сири повинні мати в міру щільну або злегка пружну або ж злегка
пластичну консистенцію.
У плавлених сирів, як і у будь-якого іншого продукту, можуть бути
недоліки – дефекти. Цвіль на поверхні плавлених сирків – це результат
негерметичності упаковки, таке зустрічається в групі брускових сирів,
недобросовісно упакованих у фольгу, особливо, якщо вони зберігаються при
підвищеній вологості. Неправильно підібрана, незбалансована рецептура, в тому
числі і по солях-плавителях здатна призвести до дефектів консистенції.
Наприклад, занадто рідкої консистенції, що тягнеться, або навпаки занадто
твердої. Та й сир буде липнути до фольги. Ще один з дефектів – явне відділення
жиру і гіркуватий смак може виникати при використанні дуже зрілих сирів в
якості вхідної сировини. Якщо ж суміш недостатньо гомогенізована, то структура
сиру не буде однорідною.
Сир зберігається при температурі 5-8 °С 3-6 місяців. Відносна вологість
повітря в холодильних камерах підтримується нижче 80% (для запобігання цвілі
на сирі).
Всього існує шість груп плавлених сирів: гранульовані, пастоподібні,
ковбасні, солодкі, консервовані, сирні на обід. Сирна технологія кожної групи має
свої особливості, сири з різних груп відрізняються хімічним складом і
органолептичними властивостями.
В ринкових умовах підприємство є конкурентоспроможним, коли випускає
нові види продукції, збільшуючи або оновлюючи асортимент. Є плавлені сири
Вершковий, Голландській, Дружба, Янтар та інші.
Цікавим було б доповнити асортимент плавлених сирів із такими
функціональними компонентами як порошок з кропу та пшеничних зародків, які і
складають рослинно-овочеву суміш.
Для дослідження були використані зразки із внесенням даної суміші у
кількості від 3-5% від загальної маси продукту до основної сировини. Суміш
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являє собою порошкоподібну масу яскраво зеленого кольору із чистими смаком і
запахом, слабо виражені, властиві кропу, без присмаків зародків [2].
Результати показали, що з трьох зразків кожний має свої переваги та
недоліки. Найбільшу кількість балів за органолептичними показниками набрав
другий зразок – із легким слабо вираженим присмаком, фісташковим кольором,
пастоподібною консистенцією та однорідною масою, гладкою, чистою
поверхнею. Це свідчить про приємний зовнішній вигляд та смакові властивості.
Якщо говорити про фізико-хімічні показники, то зростала кількість вітаміну С та
барвних речовин: каротиноїдів, хлорофілу на 100 г продукту. Даний зразок
плавленого сиру володіє підвищеними харчовою і біологічною цінністю та
володіє лікувально-профілактичними властивостями [2].
Висновки. Асортимент плавлених сирів налічує понад 100 найменувань.
Незважаючи на різноманітність плавлених сирів, їх асортимент слід оновлювати
за рахунок використання натуральних видів сировини та виробництва сирів з
поліпшеними поживними властивостями, призначених для різних груп населення.
Найбільш перспективним напрямком розвитку лінійки плавлених сирів є
виробництво спеціальних сирів для дієтичного та дитячого харчування,
консервованих сирів за спеціальною квотою, а також плавлених сирів, що
відповідають вимогам збалансованого складу амінокислот, ненасичених жирних
кислот, мінералів і мікроелементів.
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Для того щоб спортивний інвентар задовольняв потреби людини, він
повинен володіти рядом функціональних, ергономічних і естетичних
властивостей, а також надійністю.
Функціональні властивості спортивного інвентарю - це властивості, що
сприяють розвитку спортивних інтересів і фізичних властивостей людини, а
також його фізичної підготовки. При оцінці функціональних властивостей
спортивного інвентарю слід враховувати, що один і той же спортивний предмет
можна оцінювати за кількома функціональними властивостями.
Ергономічні властивості спортивних товарів забезпечують зручність
їхспоживання. Ця властивість поділяється на показники якості, що відповідають
за зручність користування і гігієнічні властивості. Зручністю користування
називають властивості, що визначають здатність спортивного інвентарю
функціонувати з урахуванням будови тіла і психофізичних властивостей людини.
Футбол складається з дрібниць тому при виборі спортивного інвентаря для
гри у футбол доцільно ознайомитися з тими стандартами перевірки якості, які є в
FIFA. Асортимент м'ячів дуже різниться, одні моделі краще підходять для певних
покриттів, інші виділяються аеродинамічними властивостями, а треті більш
довговічні й зносостійкі [1].
Зручність користування інвентарем для гри у футбол визначають за трьома
основними показниками: зручності підготовки до функціонування; зручності
виконання своєї функції; зручності транспортування і зберігання. Тому такий
компонент, як розмір футбольного м'яча є одним з найвагоміших чинників у грі
кожного футболіста. Розмір снаряда безпосередньо впливає на точність передач,
якість дриблінгу та обробку самого м'яча. Зараз всі м'ячі накачують до певного
тиску, а потім радіус отриманої кулі вимірюється в 4500 точках. Таким чином,
довжина кола м'яча обчислюється арифметично, що гарантовано відповідає
граничним значенням в кожній точці. Зручність виконання м’ячем своєї функції
залежить від безлічі факторів, в числі яких слід назвати помітність м’яча на
футбольному полі. Помітність м’яча залежить від його кольору. Більш помітні
двоколірні м’ячі [2].
Сучасна індустрія виробництва м'ячів для футболу застосовує наступні
матеріали для виготовлення покришок: поліуретан (PU) / термополіуретан (TPU),
поліпропілен (PP), полівінілхлорид (PVC), гума й шкіра. Шкіряні м’ячі повинні
бути виготовлені з певних матеріалів і мати встановлені масу і розміри. Верхній
шар футбольного м'яча що контактує з бутсою і полем, називається покришкою, і
від його міцності, еластичності й здатності протистояти намоканню залежить
довговічність і комфорт у використанні. Найбільше часто використовуваним
матеріалом при виробництві футбольних м'ячів є поліуретан. З нього роблять як
м'ячі найвищого класу, так і середньої цінової категорії. У більш дорогих м'ячах
використовується поліуретан більш високої щільності. Такі м'ячі вкрай
довговічні. ПВХ (полівінілхлорид) і поліпропілен використовуються в основному
в моделях м'ячів, призначених для вуличних умов, асфальтових і ґрунтових
майданчиків міських кварталів і шкіл. Ці матеріали мають більш низьку ціну,
чому поліуретан і частіше застосовуються в недорогих моделях м'ячів [1].
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Натуральна шкіра для футбольного м’яча набагато активніше вбирає вологу,
погано зберігає форму, у порівняні з синтетичними м'ячами.
Сучасні футбольні м’ячі складаються з 4-6 шарів, перший з яких є водо
відштовхуючим, наступний забезпечує м’якість, інші - допоміжні призначенні для
підтримки форми, вентиляції тощо. Шиється м’яч вручну, або машинною
зшивкою. Ручний шов набагато надійніше. Такі шви більш якісні, а м’ячі зшиті
таким способом коштують дорожче. При розриві нитки м’яч зшитий ручним
способом «не роз’їдеться», оскільки кожна панель м’яча фіксується вузлом.
Першого січня 1996 року УЄФА ввів затверджений ФІФА контроль якості
щодо м'ячів для міжнародних змагань. Їх поділили на три групи: схвалені ФІФА
(FIFA-approved), перевірені ФІФА (FIFA-inspected) і відповідні до Міжнародного
стандарту якості м'яча (IMS). З 2015 року перші дві категорії називаються FIFA
Quality Pro і FIFA Quality відповідно. Всі нові офіційно сертифіковані м'ячі будуть
маркуватися одним з трьох нових знаків якості FIFA [2].
У магазині «Спортмайстер» - представлено чотири серії м’ячів світового
виробника м’ячів фірми SELECT:
- Pro Series - м’ячі для футбольних матчів;
- Club Series - м’ячі для офіційних ігор і тренувань команд;
- Futsal Series - футбольні м’ячі для гри в футбол в залі;
- Street Series - футбольні м’ячі для гри на будь-яких майданчиках в тому
числі і не пристосованих (двори, вулиці) [3].
Pro Series SELECT. Ця серія складається всього з одного футбольного м’яча
- SELECT BRILLANT SUPER, який застосовується для футбольних матчів самого
найвищого рівня.
BRILLANT SUPER SELECT - це вершина модельного ряду SELECT.
Футбольний м’яч має міцний каркас, виготовлений з високотехнологічного
поліуретану підвищеної стійкості FPUS 2000 і японської мікрофібри TEIJIN, що
складається з ультра тонких і дуже пружних нейлонових волокон.
Структура мікроволокна надає футбольному м’ячу додаткову м’якість і
пружність. Підкладкові шари підтримують каркас, контролюють відскік м’яча,
гарантують ідеальну сферичність і миттєве відновлення форми м’яча після удару.
Ламіноване глянсове покриття футбольного м’яча стійке до стирання.
Club Series SELECT. Футбольні м’ячі цієї серії застосовуються для
офіційних матчів клубного рівня. Всі футбольні м’ячі обладнані камерою
Zero-Wing вона гарантує ідеальну округлість м’яча. Всі м’ячі цієї серії з
подвійним бутиловим клапаном, який підтримує необхідний тиск повітря.
Камера футзального м'яча Select містить особливі матеріали, які дозволяють
значно знизити їх «стрибучість», що забезпечує більш високий рівень комфорту
при грі на маленьких майданчиках у закритих приміщеннях. М’ячі футзальної
серії мають спеціально розроблену бутилову камеру, яка забезпечує надзвичайно
тихий і надійний відскік. До цієї серії відносяться м’ячі: SELECT FUTSAL SUPER
- один з кращих сучасних футбольних м’ячів для гри в футбол в залі, призначений
для офіційних ігор команд клубного рівня.
Висновки. Головні аспекти, на які слід орієнтуватися при доборі
футбольного м'яча це вік та фізична підготовка тих хто буде цим м’ячом грати. До
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4 років - 220 грам, від 4 до 8 років - 290 грам, від 8 до 12 років - 350 грам, від 12
років - стандартний 430 грам. При виборі м'яча обов'язково треба орієнтуватися
на покриття поля, на якому буде проходити більшість ігор або тренувань.
Матеріал покришки - найпоширеніші й довговічні м'ячі роблять із поліуретану,
м'ячі з полівінілхлориду (ПВХ) більш ніжні, шкіряні м'ячі - це ретро. SELECT –
футбольні м’ячі цього виробника, призначені для любителів і професіоналів,
показують себе тільки з кращого боку, в магазині можна підібрати відмінний м'яч,
яким буде приємно й комфортно відіграти.
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ПРОБЛЕМИ ТА РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНИХ
ПРОДУКТІВ
Молочні продукти є основним продуктом харчування українського народу і
водночас є важливим компонентом харчової промисловості країни. Молоко є
джерелом отримання білків, вітамінів, кальцію та мінералів і є незамінним
продуктом на кожному столі. Вже багато років рівень споживання та виробництва
молока та молочних продуктів тримається на дуже високому рівні, але за останні
кілька років через кризові явища та зменшення обсягів виробництва продукції
молочна промисловість стрімко падає. Виробництво продукції тісно пов'язане з
якісною сировинною базою, технологією виробництва, станом ринкової
інфраструктури та платоспроможністю споживачів. Дефіцит сировини та
зростання цін на молоко і молочну продукцію, погіршення якості сировини та
виробництва молочної продукції говорить про негативні тенденції в розвитку
молочного ринку [2] .
Україна має сприятливі природно-кліматичні і організаційно-технологічні
умови для виробництва і переробки молочної продукції. У сучасних умовах
молокопереробна галузь в Україні є важливим виробником незамінних для
організму людини важливих білкових продуктів, які відзначаються біологічною
повноцінністю.
Сучасний
етап
розвитку
виробничих
відносин
у
молокопереробній галузі вимагає розробки дієвих механізмів і підходів, які б дали
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змогу підвищити ефективність виробництва і збуту продукції, опрацювати і
впровадити принципово нову модель функціонування суб’єктів господарювання
цього сектора з метою стабілізації виробництва, створити сприятливі інвестиційні
умови, забезпечити конкурентоспроможність на споживчому ринку, забезпечити
населення молочною продукцією на рівні раціональних норм споживання [3] .
В країнах ближнього зарубіжжя, таких як Англія та Данія, виробництво
продукції здійснюється в єдиному комплексі. Завдяки інтеграції молочні
підприємства забезпечать собі якісною сировиною і підвищать ефективність
товарного виробництва, що дасть змогу зміцнювати свої позиції як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Сучасне сільське господарство
демонструє прогресивне зростання. Однак не всі сегменти розвиваються
однаково. Молочна промисловість демонструє суперечливі результати. Дворазове
збільшення продуктивності корів при одночасному зниженні поголів’я не
дозволяє розширити виробництво. При цьому послідовно впроваджується експорт
орієнтовану модель розвитку вітчизняного агропромислового комплексу. Аналіз
показав, що експорт молока та молочних продуктів протягом 2000-2019 років був
стабільним. Однак у 2020 році він відзначився значним зростанням. Це пов’язано
з впливом багатьох факторів, які були сформульовані та проаналізовані. До таких
факторів можна віднести: низькі витрати на оплату праці та землі, великі сіножаті
та пасовища, відсутність системи перенесення інновацій у виробництво тощо. [4]
Важливим завданням молокопереробної галузі України є забезпечення
внутрішньої потреби країни молочною продукцією за рахунок власного
продукування: нарощування обсягів виробництва молока у сільськогосподарських
підприємствах відповідної кондиції, збільшення інноваційного технологічного
обладнання для глибокої переробки молочної сировини і виходу більш
різноманітного асортименту продукції, експорту та відмова від ввезення
імпортних молочних продуктів та їх замінників для внутрішніх потреб, з метою
унеможливлювання фальсифікації і демпінгування вітчизняної харчової
промисловості. Саме тому виходом з вище зазначеного є розвиток
конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств. [3]
З погляду аналізу тенденцій та перспектив розвитку українського ринку
продукції молочної та молочної промисловості аналітичний аналіз дозволяє
зробити висновок, що ця ніша одна з найбільших рентабельних та перспективних.
Але розвиток ринку молочної продукції залежить від обсягів виробництва молока
та стану тваринництва в країні. Подальший розвиток молокопереробних
підприємств буде залежати від можливості розплатитися за наявними
зобов'язаннями та утворити ферми, що будуть забезпечувати виробництво
власною сировиною. Необхідний перехід взаємовідносин із виробниками молока
на якісно новий рівень, створення та обладнання в населених пунктах. Через
значну конкуренцію на ринку сировини виробникам готової молочної продукції
необхідно утворювати об’єднання, які будуть вкладати великі кошти в
модернізацію виробництва, мобільно реагувати на зміни ринкової кон’юнктури,
постійно збільшувати асортимент продукції та не втрачати своїх ринкових ніш
[4].
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Сезонний дефіцит сировини, розширить ринок за рахунок експортних
поставок. Кілька років тому найбільшу кількість молока закуповували заводи для
виробництва вершкового масла, сухого молока чи казеїну. Останнім часом у сфері
споживання молока на перший план виходить підприємство з виробництва сиру.
Українська молoчна промислoвість базується на трьoх «китах» – трьoх основних
напрямках діяльнoсті: незібрана прoдукція; сир; вершкове масло (а такoж сухе
молоко і казеїн). Сир і маслo є найпотужнішoю сировинoю, а найважливішими є
непрочитані прoдукти, які є оснoвними продуктами спoживчого кoшика [1].
Дискусія показує, що існує великий попит на молоко і велика зайнятість,
можливість в країні. Внутрішнє виробництво молока становить лише 13%.
споживання. Потреба в розвитку молочної промисловості, особливо в сільській
місцевості, вже виникла. Розпочато програми підвищення молочної
продуктивності корів і буйволів шляхом схрещування. Але, на жаль, економічні
аспекти виробництва молока за рахунок корінних і порідних тварин досі
залишаються відносно недослідженими [2].
Розглянувши основні проблеми та перспективи розвитку молочного ринку
можна зробити висновки, що ця галузь є прибутковою та пріоритетною для нашої
країни. Головними завданнями для покращення розвитку ринку молока та
молочних продуктів є створення нормальної, діючої законодавчої бази для
підприємств; припинення гальмування виробництва молочної продукції;
створення конкурентного середовища та захист споживачів від неякісної
продукції [1].
Надзвичайно важливим фактором є унормування виробництва, покращення
матеріально-технічної бази та технології виробництва продукції, виведення
продукції галузі на міжнародний рівень [2].
Список інформаційних джерел
1.
Брендингове агенство KOLORO (2016), "Аналіз ринку молочної
продукції 2015—2016 роки" [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://koloro.ua/blog/issledovaniya/analizryinkamolochnoyproduktsiiukrainyi20152016.
2.
С. О. Степанчук, старший викладач кафедри маркетингу,
Національний університет харчових технологій Ю. Ю. Єфісько, студентка ННІ
ЕіУ напряму маркетинг, Національний університет харчових технологій
[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:
http://www.economy.in.ua/pdf/5_2017/24.pdf
3.
КАРПЕНКО В. Л. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/20-20.pdf
4.
Патика Н.І. Конкурентоспроможність та позиціонування України на
світовому ринку молочної продукції. Економіка АПК, 2019, №5. С. 77-86. DOI:
https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905077

108
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Ілля КОРІВНИК,
здобувач освіти, І курс,
відділення підприємництва, торгівлі та оціночної діяльності,
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ», м. Київ
Науковий керівник Лариса ЯЛОВА,
викладач вищої категорії
УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ПЛАСТИКОВИХ МАС ЯК
ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС ТА
УКРАЇНИ
Торговельна політика Європейського Союзу (ЄС) та України є важливим
стимулом економічного розвитку. Ринок ЄС та України тісно пов’язаний із
питанням високих європейських стандартів з охорони навколишнього
середовища.
Рух товарів та послуг між країнами може мати значний вплив на довкілля,
що пов’язано як з самими товарами/послугами, так і процесом їх виробництва.
Актуальність цього питання визнається також у рамках системи Світової
організації торгівлі [1].
Значне місце, що належить до “зеленої” категорії і визначено ЄС є
управління відходами, які утворені та накопичені у довкіллі великої кількості,
зокрема і пластикових.
На сьогоднішній день вироблено близько 9 млрд. т первинного пластику, 40
% якого використовується одноразово. Пластиком забруднено багато місць від
гірських вершин до дна Світового океану. Частина з пластикових відходів
перероблено та спалено, але найбільша частина біля 70% накопичено у довкіллі.
Цей матеріал є зовсім неприродним і може існувати в первинному стані велику
кількість часу. За оцінкою National Geographic середній час розкладання пластику,
виробленого за різними технологіями, коливається від 450 років до
нескінченності. Завдяки своїм властивостям пластик став зручною заміною
металу, склу і деревині, спростив людству життя і рушив прогрес уперед.
Полімери зробили революцію у різних сферах. З пластика почато виробництво
одноразових шприців, пакетів для переливання крові і протези. Пластикові труби
– довговічні і практичні. Пластмасові деталі допомагають знизити вагу машин і
літаків, а отже, дозволяють економити їх паливо. Герметична і проста у
виробництві пластикова упаковка спростила зберігання і транспортування
продуктів харчування і води, що критично для зростаючого населення планети
[2].
Правовідносини регулюються законопроектами в Європейському Союзі, а
саме Директивами Європейського Парламенту та Ради: 94/62/ЄС від 20 грудня
1994 року про упаковку та відходи упаковки; 2015/720 від 29 квітня 2015 року
щодо зменшення споживання легких пластикових пакетів; 2018/852 від 30 травня
2018 року; 2019/904 від 5 червня 2019 року про зменшення впливу деяких
пластикових виробів на навколишнє середовище; 2008/98/ЄС від 19 листопада
2008 року про відходи [3].
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Законодавчі документи спрямовані на зниження негативних наслідків
вироблення пластикової продукції, запобігання впливу відходів на навколишнє
середовище або зменшення такого впливу, забезпечуючи високий рівень захисту
довкілля та здоров'я людини, а також для забезпечення функціонування
внутрішнього ринку, запобігання перешкод для торгівлі та спотворення і
обмеження конкуренції в межах Співтовариства. Крім того, передбачено
впровадження більш або менш суворих заходів у сфері запобігання утворенню
відходів упаковки, їх відновлення та повторного використання, з огляду на
забезпечення більш високого рівня захисту довкілля та за умови, що реалізація
таких заходів не перешкоджатиме належному функціонуванню внутрішнього
ринку.
Отже, вторинна переробка характерна для термопластичних полімерів,
оскільки вони можуть бути повторно розплавлені і перероблені на кінцеву
продукцію [4].
Процес утилізації полімеру представлений фізичним методом.
Технологічний процес переробки ділиться на наступні етапи: сортування (грубе) і
ідентифікація (для змішаних відходів); подрібнення; відмивання і сушка;
агломерація або грануляція. Першим етапом переробки є поділ змішаних
(побутових) відходів термопластів за видами, яке проводять наступними
основними способами: флотаційним, поділом у важких середовищах,
аеросепарацією, електросепарацією, хімічними методами і методами глибокого
охолодження. Найбільшого поширення набув метод флотації, який дозволяє
розділяти суміші таких промислових термопластів, як ПЕ, ПП, ПС і ПВХ. Поділ
пластмас проводиться при додаванні в воду поверхнево-активних речовин, які
вибірково змінюють їх гідрофільні властивості. Другий етап полягає в
подрібненні полімерної сировини в крихту, розміри якої повинні складати 10-30
міліметрів в залежності від матеріалу. Потім йде відмивання і сушіння полімерної
сировини з будь-якими типами забруднень. Цей етап найважливіший, так як від
якості відмивання безпосередньо залежить якість готової продукції і
конкурентоспроможність підприємства. Наступний етап - агломерація або
грануляція. Агломерація представляє собою спікання відмитої крихти в невеликі
грудочки. Агломерат вже можна реалізовувати як вторинну сировину або
гранулювати. При грануляції полімерна сировина стає більш однорідною, якісною
і має велику насипну густину. Гранульовану сировину в порівнянні з агломератом
можна реалізувати за вищою вартістю, збільшуючи прибуток. Рада ЄС 21 травня
2019 р. схвалила директиву, що передбачає заборону в ЄС ряду одноразових
пластикових виробів, для яких існує альтернатива. Разом із тим, у ЄС
запроваджують економічне стимулювання переробки пластикових відходів і
скорочення споживання одноразової упаковки. Єврокомісія спрямувала 100 млн
євро на запровадження новітніх технологій та інновацій.
Таким чином, комплексне вирішення глобальної проблеми пластикового
забруднення довкілля вимагає від країн світу, України в тому числі,
впровадження нової політики управління відходами. Основою цього може стати
економіка замкненого циклу. Така модель відносин передбачає перетворення
лінійного життєвого циклу промислової продукції, товарів, речей у замкнений
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багаторазовий життєвий цикл. Подібний підхід можливий при широкому
застосуванні процесів переробки та повторного використання продукції, що буде
корисним, як для довкілля і здоров’я людини, так і для економіки.
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ОРГАНІЧНІ ПРОДУКТИ - ЇЖА НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Чинники, що впливають на стан здоров'я людини, розподіляються
наступним чином: на 50% — це індивідуальний спосіб життя, по 20% — стан
довкілля і спадковість, 10% — медичне обслуговування. Такими є висновки
Всесвітньої організації охорони здоров'я. А головним компонентом способу життя
є харчування. Від нашого харчування насамперед залежить наше здоров'я.
Питанням здорового харчування була присвячена Міжнародна конференція
«Органічна переробка та торгівля: їжа нового покоління», яка відбулась 2
листопада 2021 р. в онлайн. Організатори заходу — ГС «Органічна Україна», ТОВ
«Органік стандарт» (сертифікаційній орган, що здійснює інспекцію та
сертифікацію органічного виробництва) та інформаційний портал OrganicInfo [1].
Органічні продукти – це такі продукти, при виробництві яких:
• у рослинництві заборонено використовувати отрутохімікати для боротьби
з бур'янами, шкідниками й хворобами рослин, а також мінеральні добрива
синтетичного походження, при цьому захист рослин здійснюється переважно
препаратами натурального походження, а для живлення ґрунту й рослин
використовуються органічні добрива;
• у тваринництві не дозволяється застосовувати стимулятори росту,
гормони й антибіотики, а для лікування тварин використовуються профілактичні
засоби й гомеопатичні препарати;
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категорично заборонене використання генетично модифікованих
організмів.
Органічними можуть бути тільки ті продукти, які вироблені відповідно до
затверджених правил (стандартів), а виробництво пройшло процедуру
сертифікації у встановленому порядку [5].
Переваги органічних продуктів:
• Відмінні смакові якості, відсутність шкідливих добавок, високі стандарти
якості органічної продукції, мають позитивний вплив на організм людини.
• Органічні продукти безпечні для людини й довкілля, вони не забруднені
нітратами, важкими металами, залишками пестицидів, гербіцидів й інших
речовин хімічного синтезу.
• Органічні
продукти не містять хвороботворних мікроорганізмів,
паразитів і алергенних компонентів.
• Органічні продукти не містять генетично модифікованих організмів і
речовин, зроблених на їхній основі.
• Органічні продукти зберігають поживні властивості, якість, безпечність й
натуральний склад при переробці, оскільки використовуються тільки натуральні
методи переробки й традиційні рецепти, природні речовини й матеріали для
пакування, заборонене використання синтетичних ароматизаторів, консервантів,
добавок тощо.
• Вживання органічних продуктів опосередковано сприяє збереженню
довкілля, а саме позитивно впливає на відтворення природної родючості ґрунтів,
сприяє збільшенню природного біологічного різноманіття; поліпшує здоров'я
тварин, оскільки застосовуються такі методи їхнього утримання, які
узгоджуються з їх природними потребами й не заподіюють страждання тваринам
[4].
Останні дослідження вчених свідчать, що рівень поживності та вміст
вітамінів (особливо вітаміну С), а також деяких мінеральних речовин та
поліфенолів – природних антиоксидантів, які допомагають зміцнити імунну
систему людини – є вищим у культурах, які вирощені за органічними методами
господарювання [5].
На сьогодні розвиток органічного ринку в Україні є одним з основних
напрямків. Україна, маючи сприятливі умови органічного сільського
господарства, досягла позитивних результатів у старті розвитку власного
органічного виробництва. Україна посідає 20 місце у світі та 11 в Європі за
загальною площею сільськогосподарських угідь, сертифікованих як органічні.
Тенденції розвитку внутрішнього ринку органічної продукції були визначені на
Міжнародній конференції «Органічна переробка та торгівля: їжа нового
покоління». Так в 2020 році на внутрішньому ринку було реалізовано 7850 тонн
органічних продуктів, що відповідає 709 млн грн. Молочна продукція посіла
перше місце за обсягами реалізації з обсягом 65%, на другому місці з 18%
круп'яні та зернові вироби, борошно і насіння. На третьому — овочі та фрукти з
8%. У «молочній» групі найбільший попит на молоко та вершкове масло,
кисломолочний сир, кефір та сметану. Серед круп'яних найбільше купують
безпосередньо крупи, борошно і пластівці. У групі «овочі-фрукти» за продажами
•
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лідирують овочі. Статистика виробництва органічної продукції наведена в табл. 1
[1].
Таблиця 1 – Внутрішній ринок органічної продукції в Україні, 2018-2020 р

Сьогодні 80% органічної продукції України йде на експорт. За останні
декілька років Україна стала важливим постачальником органічної продукції на
західний ринок, зокрема країн ЄС. Ринок органічної продукції один із найбільш
динамічних у світі. Щорічно приріст органічної продукції зростає на 10-20%.
Ціни на здорові продукти на полицях європейських магазинів вищі на 20-25% за
їхні аналоги традиційного виробництва. Основу експорту органічної продукції
групи компаній становлять зернові, бобові, олійні культури, дикорослі ягоди,
лікарські трави, гриби, горіхи та мед.
Органічна продукція експортується до таких країн, як Швейцарія,
Німеччина, Нідерланди, Литва, Польща. Високою є зацікавленість саме цих країн,
адже органічна продукція їхнього виробника використовується на 90% з
органічної сировини, закупленої саме в країнах колишнього СРСР, у тому числі в
Україні [3].
Органічна продукція стає все більш популярною не тільки в усьому світі,
але і в Україні. Так, в нашій країні сертифіковане органічне виробництво та
переробка з року в рік активно розвиваються. Сімнадцять органів сертифікації
органічної продукції, акредитованих на міжнародному рівні, включені до
офіційного переліку органів сертифікації в органічній сфері для України
відповідно до регламенту ЄС 1235/2008.
До органів сертифікації належать: "Органік стандарт", Bio.inspecta AG,
Ecocert SA, CERES Certification of Environmental Standards GmbH, Control Union
Certifications, Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, Ecoglobe, Istituto Certificazione Etica
e Ambientale (ICEA), Lacon GmbH, Suolo e Salute srl, Agreco R.F. Göderz GmbH,
Bioagricert S.r.l., Ekoagros, A CERT European Organization for Certification S.A.,
Letis S.A, CCPB Srl та Valsts SIA Sertifikācijas un testēšanas centrs. Єдиний
український орган сертифікації — ТОВ "Органік стандарт"; всі інші — іноземні
або їхні місцеві філіали [3].
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В каталозі готових українських органічних харчових продуктів, які складені
ГС «Органічна України», представлено 68 вітчизняних компаній і 752 продукти..
Серед товарів каталогу 24 позиціонуються як їжа для дітей.
Органічне виробництво в Україні стало однією із найбільш динамічних
галузей агросектору країни. Лише десять років тому на полицях наших
супермаркетів почали з’являтися перші органічні продукти вітчизняного
виробництва, а на сьогодні їх експортують вже в понад 40 країн світу. Органічні
продукти «made in Ukraine» користуються великим попитом серед іноземних
споживачів [2].
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відділення підприємництва, торгівлі та оціночної діяльності ,
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ», м.Київ
Науковий керівник Тамара АРТЕМЕНКО,
спеціаліст вищої категорії, викладач
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА
АСОРТИМЕНТУ ШОКОЛАДУ ПРОВІДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК
Шоколад — це харчовий продукт, отриманий із какао-продуктів і цукру,
який містить не менше ніж 35% загальної кількості какао-продуктів.
Метою моєї дослідно-пошукової роботи є дослідження споживних
властивостей та асортименту шоколаду провідних торговельних марок.
Об’єкт дослідження – сучасний асортимент шоколаду.
Предметом дослідження є асортимент і споживні властивості шоколаду.
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Актуальність теми полягає в тому, що на сьогодні, шоколад користується
великим попитом серед споживачів. Тому дослідження ринку, етапів формування
споживних властивостей шоколаду та керобу, вимог до якості та факторів, що
впливають на споживні властивості шоколадної плитки є дуже важливим.
Завдання даної роботи полягає в дослідженні ринку споживних
властивостей шоколад та керобу, порівнянні органолептичних властивостей
зразків різних виробників шоколаду, ознайомлення з факторами, що впливають на
якість товару та документами, що встановлюють вимоги до його якості.
Український ринок наповнений шоколадом вітчизняного і зарубіжного
виробництва. Щороку надходять мільйони тон цього продукту, і, на превеликий
жаль, дуже часто цей товар є не таким якісним, як зазначається у нормативних і
товаросупровідних документах. Проблема полягає в тому, що Європейський
Парламент і Рада прийняли директиву, яка дозволяє вводити до шоколадної маси
до 5% замінників какао-масла: олія пальмова, олії сел, ши, кокумова, манго та
інші. Запровадження європейських норм до продуктів з какао та шоколаду є
зобов’язанням України в рамка виконання Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС.
Національний стандарт дозволяє введення таких компонентів до 2-3%. З-за
кордону надходить величезна кількість шоколаду за світовими нормами, які поки
що несумісні з вітчизняними.
Найбільше шоколаду споживають у США, але показник на одну особу в
світі у швейцарців 8,8 кг шоколадних виробів. Далі йдуть німці та британці
відповідно 7,9 і 7,6 кг шоколаду на особу.
Найбільша у світі плитка шоколаду вагою 5792 кг, була створена на фабриці
Торнстонс у Великобританії 7 жовтня 2011 року. Площа рекордного шматка
шоколаду склала 3,96х3,96 м.
За прогнозами Euromonitor, обсяги продажу виробів із шоколаду у
Німеччині до 2023 року зростуть до 7,5 млрд. долл. До проблем, які викликають
хвилювання в менеджменті компаній галузі пов’язані зі зростанням цін на
інгредієнти.
На Кіпрі, в Іспанії, Італії та інших країнах Середземномор’я зростає ріжкове
дерево. Його плодами виступають стручки, схожі на стручки квасолі, величина їх
сягає 30 сантиметрів. І саме дерево, і його плоди, а також порошок і сироп з них
називають Кероб, який називають замінником шоколаду. Історично ці плоди
мають і інші назви: «єгипетська фіга», «хліб Іоанна» (вважається, що Кероб в
пустелі споживав Іоанн Хреститель),
Насіння ще в Біблійні часи використовували як міри ваги. Особливість цих
бобів – є дуже солодка і соковита м’якоть, яка містить до 50% цукрів. Ось ця
м’якоть і йде на виробництво «замінника» шоколаду і какао – Кероб. Смак Кероб
трохи терпкий, нагадує какао з цукром, тому в процесі приготування напою з
Керобу, цукор додавати не потрібно.
Крім мінімального вмісту жирів, відзначається відсутність кофеїну,
теоброміна, тому його можна споживати при високому тиску. Крім того,
позитивний вплив комбінованих плодів на здоров’я людини полягає в
наступному: виведенні шлаків і токсинів; поліпшенні травних процесів;
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нормалізації обміну речовин; зниженні рівня шкідливого холестерину; запобіганні
утворення злоякісних пухлин, особливо – раку легенів; противірусний і
антибактеріальній ефекти; підтримці артеріального тиску на оптимальному рівні;
поліпшенні стану при розладах кишечника. Сухий солодкий порошок, на відміну
від шоколаду і какао, в помірних кількостях не зашкодить вагітним жінкам,
діабетикам, а також особам, схильним до виникнення алергічної реакції і розладів
нервового характеру.
Кероб також як і шоколад викликає створення гормону шастя. Крім того
цей продукт низькокалорійний.
Шоколад, на відміну від керобу, багатий на алкалоїди, такі як теобромін,
який надає збудливу дію на нервову систему та визначає його фізіологічну дію на
організм людини. Зокрема шоколад впливає на рівень серотоніну (гормону
щастя), а за деякими даними, він може знижувати кров'яний тиск. А ендорфіни
допомагають знімати психологічну напругу і біль, боряться зі стресами і
депресіями.
Шоколад містить з мінеральних речовин залізо, калій, магній, цинк і селен,
які так необхідні для нормальної роботи серцево-судинної системи і організму в
цілому.
Чорний шоколад, найбагатший на пудру какао, зараз активно рекламується
як джерело антиоксидантів, що можуть позитивно впливати на здоров'я.
Виробляють шоколад з споживчих і благородних сортів какао-бобів (з
переважанням споживчих), без конширування шоколадної маси і без
використання добавок.
Процес виробництва шоколаду починається з відбору какао-бобів – їх
збирають, чистять та смажать. Потім перетирають та отримують шоколадну масу,
яка є основою шоколаду.
До шоколадної маси додають цукор та ваніль, потім вона відстоюється
кілька днів. Далі її доводять до правильної структури та додають інгредієнти,
після чого шоколад відливають у форми, охолоджують та упаковують.
Класифікацію сучасного асортименту шоколаду здійснюють за кількома
ознаками. Залежно від способу випуску шоколад буває плитковим, фігурним і в
порошку; за складом - без начинки і з начинкою, без добавок і з добавками, за
складом і способом обробки шоколадної маси - звичайний і десертний.
Шоколад повинен мати блискучу поверхню. Шоколадні медалі, шоколад з
додаванням молочних продуктів і тонкоподрібнених горіхів, а також ваговий і
формований у фользі може мати матову поверхню. Форма виробів повинна
відповідати передбаченій у рецептурному збірнику, без деформацій для всіх видів
шоколаду, крім вагового. Консистенція шоколаду має бути твердою, а структура однорідною, у пористого - пористою.
Дефектами шоколаду є жирове і цукрове посивіння, пліснявіння, плями на
поверхні, вади поверхні, салистий присмак, запах залежалого жиру.
Штучний шоколад у плитках загортають у фольгу і етикетку або художньо
оформлену фольгу. Шоколадні медалі загортають у фольгу. Шоколад з начинками
у вигляді батонів загортають у підгортку і етикетку або фольгу і етикетку, а
шоколадні фігури - в художньо оформлену фольгу або полімерні плівки.
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Маркування загорнутого шоколаду в плитках масою понад 50 г, коробок і
пачок із шоколадом включає: товарний знак, назву підприємства-виробника, його
місцезнаходження, назву продукту, склад основних компонентів, масу нетто, дату
виготовлення, термін зберігання, інформаційні дані про харчову (білки, жири,
вуглеводи) і енергетичну цінність 100 г продукту, позначення стандарту.
На загорнутому шоколаді в плитках масою 50 г і менше, шоколаді у вигляді
батонів, штучних шоколадних фігурах і медалях передбачені: товарний знак,
назва підприємства-виробника, його місцезнаходження, назва продукту (крім
фігур та медалей), маса нетто, позначення стандарту. На транспортній тарі
додатково наводять масу брутто, кількість пакувальних одиниць і масу
пакувальної одиниці (для фасованого шоколаду).
Для дослідження органолептичних показників було обрано 5 зразків
молочного шоколаду: Зразок №1 - Шоколад ТМ «ROSHEN»,
Зразок №2 Шоколад ТМ «MILKA»,
Зразок №3 Шоколад ТМ «СВІТОЧ»,
Зразок №4 Шоколад ТМ «MILLENNIUM»
Зразок №5 Шоколад ТМ «КОРОНА».
За результатами дослідження органолептичних показників зразків
молочного шоколаду були зроблені такі висновки: третій і п’ятий зразки
отримали найвищі бали 20 - через те, що відповідають усім вимогам державного
стандарту.
Перший, другий і четвертий зразки отримали нижчі бали відповідно
17.18.16 тому, що у першому і четвертому зразку наявна незначна деформація, а у
другому є велика кількість лому.
Висновки. Шоколад має достатньо широкий асортимент на ринку України
та користується попитом у споживачів, але слід поліпшувати його якість та
збільшувати асортимент товарів з керобу. Сподіваюсь, що вироби з керобу
знайдуть свій сегмент споживачів.
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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПАРАСОЛІ ТА АНАЛІЗ СУЧАСНОГО
АСОРТИМЕНТУ
Парасолька — предмет, який повинен бути у кожної людини, це запорука
того, що в найнесподіваніший момент погода не зможе зламати плани.
Універсальний засіб від дощу винайшли у Стародавньому Китаї у 21 році
н.е., проте спочатку він мав захищати від сонця. Перші парасольки виготовляли з
пальмового листя, пір’я птахів та бамбуку й вважалися атрибутами розкоші. У
Китаї та Єгипті парасоля вважалася символом влади, тільки імператори й фараони
зі своїми наближеними могли користуватися ними. Парасолі були 1,5 метра
заввишки і важили 2 кг. Символом багатства і влади парасоля вважалася і в Індії.
Володар мав 13 парасольок, що символізували сонце і розташовані навколо нього
12 знаків зодіаку. У XIVстолітті пристрій з Китаю привезли у Францію та
Голландію, де він згодом перетворився на невід’ємний елемент жіночих туалетів.
Каркасом парасольки слугував китовий вус, а обтягували її найрізноманітнішими
тканинами — від мережива до щільного атласу. Спрощений варіант парасольки
створив у 1850-х роках в Англії механік Самуель Фокс. Він запатентував новий
пристрій, який мав форму тростини, легкий каркас з металу та спиці, що
складалися. У 1969 році американський винахідник Бред Філліпс отримав патент
на парасольку, якою ми користуємося щодня, а компанія Totes почала продавати
їх у США в 1970 році [1].
Пристрій для захисту від дощу раніше називали «параплюї», «парасолька»
від фр. parasol — пристрій від сонячних променів. Уживане слово «зонтик»
походить від нім. zonnedek («сонячна парасолька»), первісною формою є
«зонтик», потім внаслідок сприйняття його як зменшувальної форми з'явилася і
«повна» форма «зонт».
Асортимент сучасних парасольок розрізняють конструкцією – ті, що
складаються (механічні, напівавтоматичні і автоматичні) і ті, що не складаються.
За призначенням: від дощу – мають куполоподібну форму і покривання з
водовідштовхувального матеріалу; сонцезахисні – мають неглибокий каркас з
покриванням із тканин особливо міцного забарвлення до дії світла і спеціальні –
пляжні, а також парасольки для художників, топографів і інших фахівців, що
працюють на відкритому повітрі. Парасольки поділяють за статевовіковою
ознакою на чоловічі, жіночі, підліткові і дитячі, вони відрізняються між собою
розмірними характеристиками, фасонами, матеріалом покривання і його
колористичним оформленням.
Товарознавча оцінка парасольок за органолептичними показниками
встановлює їх: відповідність напряму моди; поєднання забарвлення покришки та
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деталей; правильність форми та розмірів; рівномірного діаметра по всій довжині;
міцність усіх деталей; пружність і міцність механічного каркасу для забезпечення
необхідної стійкості парасольки; абсолютну гладкість оброблення вузлів
шарнірного з’єднання; наявність на всіх механічних деталях необхідного міцного
антикорозійного нікелевого або лакового покриття в тон кольору покришки, без
потьоків, відставань, пропусків, лущення; відсутність на тканинних покришках
грубих дефектів; якість зшиття клинів покришки та відсутність перекосів, що
змінюють форму парасольки; якість виконання строчки швів; рівномірність
натягнення покришка на каркас, відсутність зморшок і провисання в розкритому
вигляді, крім місць прикріплення її до кінчиків прутів; наявність застібки з
матеріалу покришки або тасьми для закріплення парасольки в складеному
вигляді. Товарознавча оцінка парасольок за фізико-механічними показниками
встановлює міцність зборки парасольок; якість антикорозійного покриття;
водонепроникність покришок парасольки від дощу; зусилля, необхідне для
відкриття куполу парасольки; працездатність; міцність ручки на удар та зусилля
фіксації телескопічних сполучених трубок.
Асортимент парасольок, який пропонує сучасний ринок широкий. Основні
види представлені некомпактними моделями цих аксесуарів – парасоль-тростина
(палиця), вони не складаються. При закритті такого виробу спиці просто щільно
прилягають до каркасу, і зменшити аксесуар в розмірі неможливо. Перевагами є
відносна простота конструкції – а це, згідно із законами механіки, допоможе
виробу бути більш довговічним. Недоліками парасольок-тростин можна назвати
тільки їх громіздкість і відсутність системи складання «автомат» – через
конструктивні особливості каркаса.
Друга категорія – парасолька складана, каркас яких можна зменшити в
розмірі в кілька разів – в два, три, чотири або навіть п’ять. Особливо популярними
в сучасному світі як серед чоловіків, так і серед жінок, є компактні моделі. Їх
можна носити навіть в невеликій дамській сумочці. Недоліки складаних
парасольок – в самій конструкції. Більша кількість деталей створює велику
ймовірність поломки всього механізму. Також зі складаними парасольками
потрібно вміти акуратно поводитися, щоб не травмувати себе та інших осіб
(особливо це відноситься до систем «напівавтомат» або «автомат») [2].
На сьогодні парасолька – практичний аксесуар, представлений сотнями
варіацій. Обираючи парасольку потрібно сконцентруватися на п’яти основних
факторах:
Способи відкриття і закриття механізмів парасольок: механіка,
автомат, напівавтомат, подвійний автомат, більш надійна вважається механічна
парасолька.
Зручність: ручка, яка не вислизає з руки при сильних поривах вітру і
яку комфортно охоплювати, незалежно від розміру долоні. Ручка має бути
прогумованою, зручною та ергономічною.
Стрижень і спиці. Від них залежить, чи буде парасолька вивертатися в
вітряну погоду. Число спиць коливається від 5 до 36, але в якісному виробі
повинно бути не менше 8 спиць однакової довжини, інакше купол буде провисати
і не зможе протистояти вітру. Також слід врахувати кріплення спиць до парасолі,
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де має бути як мінімум дві точки. На якість впливають матеріал, кількість
з’єднань, загальні особливості конструкції.
Тканина купола. Якісна синтетична тканина з непромокаючим
просоченням це – ідеальний варіант, адже такий купол не змінюватиме розмірів,
не буде втрачати колір і пропускати воду в сильні дощі. Сучасний асортимент
виробів поступово відходить від класичних тканин. Серед новинок у продажу
з'являються парасолі з поліестеру з тефлоновим просоченням. Елітний клас
парасольок представляють моделі з тканини епонж (французького eponge- губка)
з вплетенням бавовняних ниток, що підвищує практичність, не залишає вм'ятин і
сприяє швидкому висиханню, а також з сатину з шовковим просоченням,
відрізняються блиском, ефектним виглядом, але є делікатними і вимагають
дбайливого догляду.
Діагональ купола. Діагональ виробів може варіюватися від 85 см до
110 см. Від 85 до 95 см – це мініатюрні декоративні варіанти, які захистять тільки
зачіску, а вище 100 см – великі парасолі-тростини для двох. Ідеальним діаметром
стане модель на 100 см.
Асортимент чоловічих парасольок відрізняються масивністю, важкістю і
довговічністю, забезпеченою міцними матеріалами. Найчастіше їх випускають в
темних
відтінках
з
мінімальним
орнаментом.
Жіночі
парасольки
характеризуються присутність принтів і великої кількості декору. Дитячі вироби
відрізняються практичністю, стійкістю до ударів, падінь і сильного вітру. Діаметр
купола накриває тільки дитину, а матеріалам характерна легкість і еластичність.
Зустрічаються прозорі парасолі, які оригінально виглядають і можуть мати цікаві
візерунки, наприклад, ефект опадаючого листя. Купол таких моделей робиться з
полівінілу — міцного, надійного матеріалу в парасольках-тростинах, оскільки
ущільнена товщина не дозволяє їй зручно складатися в інших механізмах.
Технологія Blunt придумана на рубежі тисячоліття новозеландським
інженером-конструктором Грейгом Бребнера. У 1999 році він вийшов на годинупік з лондонського офісу, починався невеликий дощ, невдовзі перетворився на
справжню зливу, який вивернув навиворіт парасольку повз перехожого і мало не
пошкодив Бребнеру очі. Грейг зрозумів, що треба щось міняти, так як конструкція
парасольок була незмінною ось вже майже сто років. Він взявся за розробку нової
технології, такий, щоб парасоль не представляв небезпеки ні для господаря, ні для
перехожих поруч. В результаті наполегливої праці народилася система
радіального навантаження (Radial Tensioning System, RTS), яка є невід'ємною
частиною унікальної технології Blunt. Новозеландська торгова марка Blunt –
виробник парасольок нової конструкції з посиленими характеристиками,
підвищеною зручністю і чудовим дизайном. Власники таких аксесуарів назавжди
забувають про проблеми вивернутого купола: тестування кожної моделі в
аеродинамічній трубі дозволяє компанії гарантувати надійність продукції.
Запатентована система радіального натягу справляється з будь-якими вітровими
навантаженнями – аж до 117 км/год [3].
Купола парасольок Blunt пошиті з непромокаючого щільного матеріалу
поліестеру Quick Dry з властивостями швидкого висихання: всього за 10 хвилин.
За розподіл навантаження по куполу відповідають запатентовані подвійні опори.
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Для порівняння: в звичайних зонтах максимальне навантаження припадає на краю
(кінці спиць), що робить їх вкрай крихкими. Гордість торгової марки – система
радіального натягу: телескопічне висунення спиць. Це дозволяє парасолі
самостійно підлаштовуватися під погодні умови. Причому, чим сильніше пориви
вітру, тим міцніше стає конструкція. На краях спиць – закруглені наконечники,
що гарантують безпеку. Дизайн парасольок це різноманітність рішень і унікальна
колірна гамма, що задовольняють смаки поціновувачів всіх стилів, парасолі
продаються в індивідуальних тубусах [3].
Висновок. Асортимент такого звичного аксесуара як парасолі змінюється
під впливом часу, вони стають більш інноваційними, що більш підходить до
сучасних умов життя. Спиці всіх сучасних моделей повністю або частково
виготовлені з гнучкого пластику. Дана система називається «антивітер». Це дуже
надійна і практична конструкція, яка не створить стресової ситуації під час
дощової вітряної погоди і буде вірно служити роками.
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ДИЗАЙНУ СУЧАСНОГО ПОСУДУ
В останні десятиліття пластикові поверхні, експресивні кольори,
мінімалістичні форми проникли в домашній побут, радикально змінивши
уявлення про затишок. Стиль хай-тек при всій його багатофункціональності
нелегко поєднується з почуттям спокою та радості життя: дуже він був жорсткий і
нагадував чи то про зоряні війни, чи то про лікарняні операційні. У новому
тисячолітті хай-тек змінив менш агресивний стиль кантрі. На сьогоднішній день
вимоги до домашніх речей - простота та природність форм, зручність у
користуванні. Цей напрям зажадав скасувати звичні класичні сервізи, і відтепер
тонкий розпис, золото та витонченість форм залишилися в пишних вітальнях та
банкетних залах. А там, де запанував мінімалізм, візерункова розкіш виявилася
небажаною гостею. Наразі найбільш затребуваними мотивами оформлення
столових приборів стали природна та етнічна тематика.
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Краса рослинного світу завжди високо цінувалася у суспільстві.
Формування нових тенденцій у дизайні нерозривно пов'язане із використанням
візерунків кольорів або інших елементів, пов'язаних із флорою. Художня
інтерпретація або більш натуральне зображення рослин та їх елементів часто
зустрічається при оформленні столового посуду та приборів. Сучасні тенденції з
використанням при оформленні інтер'єру елементів, які запозичені в культурах
інших народів, не можуть не позначитися на декоративному оформленні столів.
Останнім часом на зміну азіатським мотивам приходять африканські. Дизайнерів
посуду приваблює насиченість палітри кольорів, а також оригінальність
візерунків, які відображають своєрідність культури африканських народів.
Поєднання нинішніх технологій та архаїчних форм дозволяють справді
оригінально та колоритно оформити стіл. Визначаючи колір, як правило,
враховуються тенденції попереднього сезону, гармонійно поєднуючи їх із
сучасними напрямками в дизайні. Так, геометричні орнаменти та незвичайні
рослинні візерунки чудово виглядають у чорно-білому виконанні. Досить
поширене серед дизайнерів поєднання червоних відтінків малюнку на білому
фарфорі. Варто зазначити, що для оформлення посуду часто використовують
теплі відтінки зеленого. Загалом дизайнери використовують широку гаму
відтінків, щоб максимально підкреслити благородство білизни посуду.
В даний час надзвичайно популярний посуд екстраординарних
конфігурацій, що швидше нагадує арт-об'єкти, а не предмети сервірування.
Сьогодні нестандартні форми тарілок і чашок не сприймаються неприродньо.
Багато хто віддає перевагу посуду, що має нетрадиційну круглу, а овальну,
квадратну або навіть трикутну форму. Трапляються також сучасні вироби,
виконані у вигляді півмісяця, зірки або квітки. Але, це досить екстравагантні
рішення - для повсякденної обстановки та будь-якого дизайну квартири, як
правило, ідеально підходять максимально лаконічні форми предметів.
Щодо матеріалу слід зазначити, що своїх позицій не здає прозоре скло та
тонкий фарфор високої якості. Проте кришталь тепер вважають за краще
використовувати вже не для масивних ваз, а для виробництва компактних
салатниць. Також через сучасні прагнення до екологічності при сервіруванні
стали використовувати посуд з деревини та різноманітних плетених матеріалів.
Виявлено, що останнім часом помітно покращилася якість посуду, який можна
придбати за цілком прийнятну ціну. Відмінною рисою посуду в етнічному стилі є
її підкреслена недбалість виготовлення, якась грубуватість. Також варто віддати
належне металевим приборам, які, завдяки науковим досягненням, мають все
більшу надійність. Останнє десятиліття активно ведеться розробка матеріалів із
так званою позначкою "безпечно для навколишнього середовища". На думку
фахівців, до "зелених матеріалів" відноситься продукція, в якій використовуються
екологічно чиста упаковка, перероблені матеріали, що не містять свинцю. За
даними опитувань, тенденція використання так званих " зелених матеріалів " з
кожним роком зростає, підтвердження тому - численні позитивні відгуки про ці
товари. Сучасні тенденції дизайну посуду дуже різноманітні. В останні
десятиліття немає одного домінантного стилю на ринку, дизайнери постійно
експериментують, поєднуючи у своїх роботах різні стилі, форми та матеріали.
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Хоча класичні матеріали для виробництва посуду ніколи не втратить своєї
актуальності. Класичний стиль став більш символом розкоші, багатства та
старовини, а сучасні стилі віянням новизни та свіжості у домівках.
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В сучасному світі кожна людина прагне досягти ідеального здоров’я, і
одним із головних його показників є наша шкіра. Шкіра – складний орган, який
складається з кількох шарів. Засвоєння більшості корисних речовин, вироблення
колагену, еластину, необхідних для тонусу шкіри, відбуваються в її глибоких
прошарках. А ось проникати всі поживні, зволожуючі та інші компоненти, що
містяться в тоніках, сироватках і кремах, можуть лише через її верхній
прошарок. Чим чистіші пори, чим тонший шар відмерлих мікрочастинок, тим
ефективніше працює доглядова косметика. Так вважають косметологи. Ось чому
важливо регулярно чистити пори, а всі процедури омолодження обличчя
починаються саме з етапу його очищення. Головною функцією будь-якого засобу
для очищення шкіри обличчя є змиття макіяжу, бруду, який накопичився
протягом дня чи ночі, надлишок шкіряного жиру та, як останнім часом все
частіше наголошують експерти, мікро-частинки газів, важких металів та
біологічного забруднення, котрі в надлишку містяться в міському повітрі [4].
Історія створення косметики має свої приклади догляду за шкірою обличчя.
Велика китайська імператриця поширила у світі порошок із перлин. Щоб його
отримати китайські рибалки виловлювали устриць, всередині яких формувалось
8-10 перлин, які потім розтирали в порошок. Така пудра втиралася в шкіру
обличчя, освітлювала та очищала її, а також боролася зі зморшками. В Індії
протягом тисячоліть нареченні використовували маски із куркуми, яка робила
шкіру м’якою, чистою та лікувала висипи. У стародавні часи корінні народи
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Коста-Ріки використовували зелений чай як тонік для обличчя, що поліпшував
колір шкіри, виводив токсини, боровся з плямами та рубцями, лікував шкіряні
запалення та знімав набряк під очима. Австралійські аборигени використовували
лимонний мирт, який надає антиоксидантний, противірусний та антисептичний
ефект [3].
Чистка обличчя – дуже важливий етап догляду, від якого залежить
ефективність усіх подальших процедур і якість макіяжу. Більше того, чистка
обличчя просто необхідна для підтримки здоров’я і молодості шкіри. Перш ніж
обирати очищаючий засіб, важливо точно визначити, що потрібно конкретному
типу шкіри. Незалежно від пори року, догляд за шкірою обличчя складається з
трьох основних етапів – очищення, тонізування, зволоження.
У мережі магазинів Watsons представлений великий асортимент засобів для
очищення шкіри обличчя: гелі та пінки для вмивання, міцелярна вода, тоніки та
лосьйони, молочко, скраби та пілінги тощо.
Чистити шкіру обличчя потрібно щодня вранці і ввечері. Часточки бруду,
пилу, шкідливі мікроорганізми осідають на шкіру протягом всього дня. Крім
того, шкіра в постійному режимі виділяє підшкірний жир і піт. Якщо нехтувати
регулярним очищенням шкіри, отримаємо запалення, висипи, подразнення, ранні
зморшки тощо. Вода сама собою не здатна очистити обличчя. Необхідно
використовувати поверхнево-активну речовину (очищаючий засіб для розчинення
води та жиру), яка, з'єднавшись із брудом, обережно видалить його з шкіри.
Важливо обрати засоби, які м'яко діятимуть на шкіру. Часте миття зі звичайними
туалетними милами або агресивними поверхнево-активними речовинами може
послабити бар'єрну функцію шкіри шляхом: зміни рН з його природного злегка
підкисленого стану між 5,4 і 5,9 на нейтральний або навіть лужний рН, таким
чином знижуючи його здатність боротися з бактеріями. Міцелярна вода містить
поверхнево-активні речовини, які дозволяють одночасно зняти макіяж та
очистити шкіру від забруднень. Таким чином вона дбайливо очищує шкіру та
підходить навіть для надчутливої шкіри. В асортименті магазину представлено
широкий вибір міцелярної води: ТМ L'Oreal Paris Skin Expert для сухої та чутливої
шкіри; міцелярна вода для очищення обличчя, очей та губ Garnier Skin Naturals;
Lirene Bio з екстрактом шавлії; зволожувальна та живильна міцелярна вода для
обличчя Bielenda Eco Sorbet Moisturizing & Refreshing Micellar Water з екстрактом
персика тощо [2].
Гель для вмивання найпоширеніший та найвідоміший засіб для очищення
обличчя. Він простий у використанні. Його достатньо просто спінити з
невеличкою кількістю води, нанести на обличчя, змити водою. Чудовий засіб для
очищення шкіри для тих, у кого контакт із водою не викликає гіперчутливість
шкіри.
Для зняття макіяжу та очищення сухої чутливої шкіри підійде молочко.
Якщо чутлива та надчутлива шкіра, вона потребує зволожуюче та заспокійливе
молочко для зняття макіяжу. Воно може містити екстракт троянди, водночас
дбайливо очищувати та зволожувати шкіру. Після застосування молочка
рекомендовано скористатися тоніком, щоб усунути залишки макіяжу та
тонізувати шкіру.
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Раз на тиждень косметологи радять проводити глибоку чистку шкіри з
використанням ексфоліантів: очищаючі маски, скраби, гелі, пілінги з ензимами і
на основі кислот. Вони відлущують ороговілі частини шкіри, тим самим
відновлюють та прискорюють процес її оновлення, надають шкірі пружності та
оксамитовості. Дерма стає чистою, м’якою та ніжною. Такі засоби не повинні
бути жорсткими, адже вони можуть нашкодити шкірі, утворивши мікро-тріщини.
Тонік – кінцевий етап очищення, який видаляє залишки інших засобів.
Головна мета тоніку є вирівнювання рівня pH шкіри після вмивання та
підготувати її для подальшого нанесення зволожуючих засобів. Лосьйони для
обличчя посилюють ефективність етапів очищення, підсушують прищі та
звужують пори. Для людей з чутливою та сухою шкірою дерматологи радять
зробити вибір на користь тоніку.
Окрема група товарів що представлена на полицях магазину, призначена
для зняття водостійкого макіяжу, наприклад від ТМ «Lumene», «L’Oreal Paris»,
термальні води ТМ «Avene», «Vichy», «La Roche-Posay», засоби для делікатного
очищення макіяжу з очей, губ, вій ТМ «Зелена аптека», «Lumene», «Vichy»,
«Isana», муси ТМ «Avene», вершки ТМ «Зелена аптека», двофазні засоби ТМ
«Mixa», «Vichy», міцелярні гелі ТМ «Nivea» , експрес-лосьйони ТМ «Garnier»,
пінки тощо.
При купівлі будь-якого засобу для очищення шкіри обличчя при
різноманітті асортименту в магазині, вперш за все слід звернути увагу на його
склад. Назви косметичних інгредієнтів пишуть за міжнародним стандартом INCI.
Виробники повинні дотримуватися цього стандарту і вказувати на упаковці всі
косметичні інгредієнти. Їх перераховують у порядку зменшення вмісту в
продукті. Якщо у списку першою вказали воду, то води у засобі найбільше [2].
Так засіб для шкіри обличчя не повинен містити в собі прості спирти. Вони
негативно впливають на шкіру. Небезпека полягає у тому, що прості спирти
пересушують шкіру, сприяючи прискоренню випаровування вологи, порушують
бар’єрні функції епідермісу. До списку інгредієнтів, яких не повинно бути в
складі косметичних засобів відносяться також: 1,2-Dioxane – зустрічається у
лосьйонах для обличчя. Мінеральні олії та парафін – одні з найдешевших
інгредієнтів у косметиці, тому їх можна знайти у багатьох продуктах. Парафін –
розчинник активних речовин, не виявляє жодних доглядових властивостей.
Купуючи косметичні засоби потрібно звертати увагу на маркування, наприклад:
"Без парабенів", "Без SLS", "Без сульфатів" тощо.
Початок 2021 року для вітчизняної косметичної індустрії позначився
важливими змінами, Кабінет Міністрів України ухвалив новий Технічний
регламент на косметичну продукцію (далі – Технічний регламент). Тепер українці
можуть користуватися косметичними товарами, які відповідатимуть сучасним
європейським вимогам. Перелік заборонених речовин у косметиці буде
аналогічним затвердженому у Європейському Союзі. Це ще один крок у межах
спільних угод між Україною та ЄС. У Технічному регламенті крім розширеного
переліку заборонених речовин у косметиці прописано нові вимоги до маркування,
до речовин, консервантів, барвників та УФ-фільтрів, що дозволені, а також список
методів, альтернативних тестуванню на тваринах [1].

125
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Висновок. Основні процедури по догляду за шкірою обличчя повинні бути
спрямовані на заповнення вологи та захист епідермісу. Це допоможе підтримати
шкіру в стресовий для неї зимовий період або літню спеку і уникнути багатьох
проблем. Піклуватися про шкіру необхідно не тільки за допомогою зовнішніх
засобів, але також зсередини. Достатня кількість рідини допоможе уникнути
зневоднення, а збалансований раціон харчування наповнить клітини вітамінами та
поживними речовинами.
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ХАРЧОВІ КОНЦЕНТРАТИ – СУХІ СНІДАНКИ: КОРИСТЬ І ШКОДА
Сніданки сухі – продукти, одержані під час термічного оброблення у
спеціальних апаратах зерна, крупи, борошна або їх суміші з можливим
застосуванням картопляних сухих продуктів із подальшим внесенням різних
харчових добавок, введення начинок в оболонку або без них, повністю готові до
споживання без додаткового кулінарного оброблення, фасовані і призначені для
реалізації через торговельну мережу [1].
Подібна продукція має найрізноманітніший зовнішній вигляд: від
повітряних зерен, круп’яних паличок, батончиків, подушечок та трубочок, до
хлібців, сухариків та фігурних виробів. Залежно від технології виробництва вони
поділяються на неглазуровані, глазуровані (і ті й інші можуть бути з добавками та
без них) та у карамелі. Термін їх придатності від півтора до шести місяців, в
залежності від виду виробів і пакувального матеріалу. Сировина, що надходить
для виробництва сухих сніданків, повинна контролюватися на вміст токсичних
елементів, мікотоксинів, нітратів, пестицидів та радіонуклідів.
Під словом "корнфлекс" (Сorn flakes – в дослівному перекладі "кукурудзяні
пластівці") зазвичай мають на увазі готові зернові сніданки – пластівці.
Кукурудзяні і вівсяні пластівці, повітряний рис, шоколадні зернові кульки і багато
іншого – все це називають корнфлекс. Думки дієтологів про корнфлекс

126
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

неоднозначні, швидше за все, тому, що занадто багато компаній по всьому світу
виробляють різні види такого сніданку і використовують різні типи добавок, а то і
різні принципи виготовлення пластівців. Основні злаки, які використовують
виробники хрустких пластівців, – це кукурудза, пшениця, рис, жито. Ці злакові
дуже корисні і потрібні в раціоні, але тільки в тому випадку, якщо не зазнали
сильної обробки і зберегли необхідні мікроелементи. В основному пластівці
виробляються методом екструзії, тобто з використанням великого тиску і при
високій температурі, що руйнує багато корисних речовин, що містяться в
злакових, а додавання великої кількості цукру і різних жирів не приносить користі
організму.
Фітнес-корнфлекс зазвичай є здоровішим видом їжі. По-перше, в ньому або
взагалі не міститься цукор, або міститься, але в мінімальних кількостях. Такий
корнфлекс – грубшої консистенції, а значить, шкідливій обробці піддається
менше. У деяких виробників на коробках є маркування "натуральний корнфлекс"
– що означає мінімум шкідливої обробки, відсутність цукру і грубий помел зерен.
Сухі сніданки корисні як доповнення до їжі, але не як основне джерело злакових
для організму. Якщо у раціоні присутні пластівці, то це не привід відмовлятися
від звичайних круп і хліба грубого помелу [3].
Сухі сніданки вживають холодними або гарячими, з додаванням молока,
йогурту або фруктів. Це легка та зручна їжа для зайнятих людей. Також сухі
сніданки є джерелом енергії і клітковини.
Виробники сухих сніданків задля просування своєї продукції збагачують їх
вітамінами і мінералами, додають різні підсолоджувачі, ароматизатори та
барвники. Про користь сухих сніданків говорять доволі багато. Однак
вибирають їх перш за все за зручність. Головні споживачі пластівців і
шоколадних кульок все ж не дорослі, а діти. Ще один безперечний плюс у
тому, що сухі сніданки – доволі смачні і підходять навіть для вибагливих дітей,
яких потрібно привчити до молока і кисломолочних продуктів (а ними зазвичай
заливають пластівці). Сухі сніданки містять велику кількість мікроелементів,
фосфор, магній, вітаміни А і Е, а також рослинну клітковину, корисну для
здоров’я. Наявність висівок і житніх пластівців робить сухі сніданки
кориснішими. В ідеалі краще, якщо для виготовлення використовують
цільнозернове борошно і зовсім не додають цукор та сіль. Мультизернові сухі
сніданки також вважаються більш здоровими за рахунок поєднання різних
корисних речовин. Останнім часом в Україні набула популярності гранола –
вид американських сухих сніданків і снеків, що містить вівсяні пластівці,
горіхи і мед, які запечені до хрусткого стану. Часто гранола продається у
вигляді батончиків, що робить її зручним перекусом під час походів і
прогулянок [4].
Проте, велика кількість сухих сніданків містить до 55% цукру (так само, як
в тістечках) і 1-2% солі (так само, чи навіть більше, ніж у морській воді), що
небажано для постійного вживання. На думку спеціалістів академії медичних
наук та британських експертів, які протестували майже сотні зразків сухих
сніданків, кількість цукру і шкідливих насичених жирів у корнфлейксі та інших
пластівцях не менша ніж в кондитерських виробах. Звичайно інформація про
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наявність цукру та солі на споживчому маркуванні подібної продукції є, але
виробники не зазначають, скільки саме в ній цих речовин. Отже, після вживання
пятидесятиграмової порції хрумкого сніданку дитячий організм отримує тричотири чайних ложки цукру, третину допустимої денної норми шкідливих
насичених жирів і небагато клітковини - всього лише сім-вісім відсотків добової
норми [2].
Через високий вміст сахарози підвищується і рівень цукру в крові. Як
правило, через кілька годин цукор починає «падати». Якщо організм здоровий,
людина може відчувати сильне почуття голоду, загальну слабкість і сонливість.
Однак при наявності будь-якого хронічного захворювання можуть виникнути
гірші симптоми: головний біль, прискорене серцебиття, почуття страху і
занепокоєння, нудота. Другий можливий мінус – прояв алергії на глютен, пилок
злакових або горіхи. Останніми дослідженнями вчених, за вмістом акриламіду –
речовини, що має канцерогенні та мутагенні властивості і сприяє розвиткові
онкологічних недугів, кукурудзяні палички й пластівці посідають четверте місце
після чіпсів, смаженої картоплі, та меленої кави, а сухі сніданки із злаків п’яте
місце. На жаль, вміст акриламіду, згідно чинного законодавства, у продуктах
харчування не контролюється. Небезпечними для здоров’я є і будь-яка продукція,
в тому числі й сухі сніданки, до складу яких входять підсилювач смаку та аромату
Е 621 (глютамат натрію) та попереджувач грудкування та злежування продукції Е
551 (діоксид кремнію).
Тож обираючи сухий сніданок слід перш за все уважно ознайомитися з
інформацією на маркуванні. Краще віддати перевагу продукції, яка взагалі не
містить «синтетики», адже у деяких людей можуть виникати алергічні реакції
навіть на вітамінні премікси, а також на різноманітні ароматизатори, барвники,
підсолоджувачі.
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ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ
ЦУКЕРОК
Цукерки - цукристі кондитерські вироби з однієї або декількох цукеркових
мас, різноманітних за формою та смаком. Цукерки являють собою найчисельнішу
за асортиментом групу кондитерських виробів, що виготовляються на цукровій
основі. Ринок цукеркових виробів стабільно розширюється, виробники
розробляють нові види продукції, нарощуються обсяги виробництва. Новим
трендом на ринку є різні «натуральні цукерки», які мають інший склад,
наприклад: зменшений або повністю відсутній вміст доданого цукру.
Виробництво різних груп та деяких видів цукерок має свої певні
особливості і здійснюється за певною технологією, але можна вирізнити такі
спільні операції виробництва: приготування цукеркових мас, формування
корпусів, оброблення поверхні, загортання та пакування [2].
Асортимент цукерок дуже різноманітний. Залежно від способу
виготовляння і рецептури цукерки поділяють на:
— неглазуровані — не покриті глазур'ю;
— глазуровані — повністю або частково покриті глазур'ю;
— шоколадні цукерки «Асорті» з начинками;
— цукерки відформовані з шоколадної чи кондитерської маси для
формування з начинками або без начинок різної форми і рельєфними малюнками
на поверхні;
— в цукровій пудрі;
— та типу «Асорті» з начинками;
— цукерки відформовані методом випресовування маси на основі суміші
шоколаду-напівфабрикату, шоколадної чи кондитерської глазурі, ядер горіхів,
ягід, фруктів, сухофруктів, зернопродуктів, зірваних круп та іншої сировини [1].
За видом цукеркової маси цукерки класифікують на: помадна
(дрібнокристалічна маса, виготовлена з цукру і патоки, яка містить молоко,
фруктово-ягідну чи іншу сировину), помадна маса на основі цукрової пудри
(дрібнокристалічна маса, виготовлена з тонко-дисперсної цукрової пудри, патоки,
сухих або згущених молочних продуктів, рослинних жирів та іншої сировини),
фруктова маса (драглиста в'язка маса, виготовлена з фруктово-ягідної сировини і
цукру з додаванням або без додавання драглеутворювальних речовин, буферних
солей, харчових кислот та іншої сировини), желейно-фруктова маса( драглиста
маса, виготовлена з цукру, патоки, драглеутворювальних речовин з доданням
фруктово-ягідної та іншої сировини, желейна (драглиста пружна маса з цукру,
патоки і драглеутворювальних речовин), марципанова (однорідна пластична маса,
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виготовлена з розтертих необсмажених ядер горіхів, насіння олійних, зернових
або бобових культур, заварених сиропом з цукру або змішаних з цукром),
шоколадна (тонкоподрібнена маса, отримана з цукру, какао продуктів з доданням
горіхів та іншої сировини), кондитерська та жирова( тонкоподрібнена маса,
отримана з цукру кондитерського або рослинного жиру, какао продуктів, сухих
молочних продуктів та іншої сировини), праліне і типу праліне з олійного,
зернового або бобового насіння ( тонкоподрібнена маса з обсмажених горіхів або
з олійного, зернового, бобового насіння, жиру і цукру з доданням молока, какао
продуктів та іншої сировини), збивна (піноподібна маса з цукру,
драглеутворювача та піноутворювача або дрібнокристалічна з цукру, патоки та
піноутворювача з доданням або без додання фруктово-ягідної сировини, молока,
какао-порошку або іншої сировини), кремо-збивна (піноподібна маса з цукру,
драглеутворювача, піноутворювача і жиру з доданням фруктово-ягідної сировини,
молока, какао-порошку та іншої сировини), лікерна (рідка або частково
закристалізована сиропоподібна маса з доданням або без додання алкогольних
напоїв), кремова (масляниста маса на основі цукру і жиру з доданням горіхів,
какао продуктів, молока чи іншої сировини), грильяжна ( маса, отримана
змішуванням розплавленого цукру, увареного сиропу або меду з подрібненими
ядрами горіхів, ядрами олійного насіння або зернопродуктів та іншої сировини),
типу нуги (піноподібка, в'язка, м'яка маса з цукру, патоки та піноутворювача з
доданням або без додання фруктово-ягідної сировини, молока, какао-порошку або
іншої сировини, типу ірису (дрібнокристалічна або аморфна маса, отримана
уварюванням цукрово-патоково-молочного чи цукрово-патоково-фруктового
сиропу з доданням жиру або іншої сировини), молочна (частково або повністю
закристалізована маса з цукру і молока з доданням вершкового масла, горіхів,
фруктово-ягідної та іншої сировини) і т.д.
Для визначення якості цукерок були відібрані 5 зразків цукерок, оцінка яких
проводилася за діючим національним стандартом України ДСТУ 4135:2014
Цукерки. Загальні технічні умови [1].
Під час роботи були оцінені наступні зразки цукерок Червоний мак (ТМ
Roshen), Ліщина (ТМ Roshen), Almond ( ТМ Світоч), Кара-кум (ТМ Roshen), та
Mont Blanc(ТМ Roshen)[3]. Оцінку зразків цукерків було проведено
органолептичним методом. Балова оцінка проводилася за такими показниками:
смак і запах - характерний конкретній назві цукерок, без стороннього присмаку та
запаху (10 балів), зовнішній вигляд - має бути властивим найменуванню, цукерки
у шоколадній глазурі не повинні мати посивіння, для шоколадної глазурі
допускаються невеликі механічні пошкодження (10 балів), форма різноманітна та
властива певним назвам цукерок (10 балів), маркування має надавати повну
інформацію та відповідати вимогам стандарту (5 балів).
Провівши органолептичне дослідження п’яти цукерок типу праліне, можна
зазначити, що зразок №1 отримав 32 бали із 35 можливих через пошкоджену
глазур. Зразок №2, цукерки Ліщина, мають таку ж саму проблему, тому вони
також отримали лише 32 бали. Зразок №3, продукція компанії Світоч, цукерки
Almond отримали 35 балів з 35-ти, також визначено, що вони єдині мають склад
на нефасованих цукерках. Зразок №4 повністю відповідав вимогам, тому він
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отримав максимальний бал. Зразок №5 має неповне маркування - отримує 32
бали.
Зробивши висновок даного органолептичного дослідження, можна
відмітити, що всі цукерки відповідали вимогам стандарту зі смаком та запахом, а
деякі зразки мали невідповідність вимогам за зовнішнім виглядом та
маркуванням.
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БЕЗГЛЮТЕНОВА ПРОДУКЦІЯ НА РИНКУ УКРАЇНИ
Глютен або клейковина– це група білків, які є в певних злаках. Наприклад,
у пшениці, ячмені та житі.
Два основних білки в глютені –глютенін і гліадин. Гліадин відповідає за
шкідливий вплив глютену для здоров’я.
Коли борошно змішується з водою, білки глютену утворюють липку масу з
консистенцією, схожу на клей. Саме через цю властивість глютен отримав назву
"клейковина".
Під час нагрівання білки глютену утворюють еластичні волокна, які
розтягуються і утримують гази. Так утворюється закваска, яка забезпечує підйом
та підтримку вологи тіста хліба, макаронних виробів та іншої випічки.
Глютен містисься у:
- зернах: цільна пшениця, пшеничні висівки, ячмінь, жито, спельта, кус-кус,
манна крупа, булгур, зародки пшениці. Спірним залишається овес. Він містить
білок авенін, який за структурою схожий на білки в клейковині. Проте
показують, що невеликий відсоток людей з непереносимістю глютену має подібну
реакцію на авенін. Тому людям з непереносимістю глютену краще звернутися за
порадою до лікаря щодо вживання вівса;
-перероблених продуктах на зерновій основі: сухарі, хліб, макарони,
локшина, печиво, торти, вафлі та інша випічка;
-інші харчові продукти та напої: соєвий соус, томатні та майонезні соуси,
деякі суміші прянощів, чипси, пиво, сиркові десерти, солодкі йогурти, плавлений
сир, морозиво, солод, деякі види вина;
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-ліки: деякі препарати містять клейковину пшениці [2].
Безглютенова їжа стала характерною рисою харчування і життя в третьому
тисячолітті. Зростання кількості хворих на непереносимість глютену (целіакію)
зумовлює збільшення споживання безглютенових харчових продуктів. Целіакія
– стан, що при вживанні глютену викликає імунну відповідь. За оцінками вчених,
приблизно 1% світового населення має це захворювання. Наразі не існує
препаратів, які б лікували целіакію чи чутливість до глютену. Єдиний ефективний
засіб профілактики – безглютенова дієта. Дотримання дієти без глютену вимагає
ретельної уваги до вибору їжі, інгредієнтів, що містяться в продуктах, та їх
харчового вмісту. Збільшення чисельності хворих зумовлює збільшення попиту
на безглютенові продукти харчування, тому існує нагальна потреба в забезпеченні
даної категорії населення якісною та безпечною їжею, яка відповідає вимогам
безглютенової дієти. Саме такими продуктами, що не містять клейковину є:
амарант, гречка, кукурудза, пшоно, індійська рисова трава, рис, дикий рис, теф,
сорго, кіноа, монтина.
Безглютенові продукти відносяться до категорії оздоровчих харчових
продуктів, які отримують з використанням технологічного прийому – вилучення
небажаного компонента. Це продукти, що складаються чи виготовлені з одного
або більше інгредієнтів, які не містять пшениці, жита, ячменю, вівса або їхніх
гібридних сортів. Відповідно до міжнародного стандарту, встановленого Codex
Alimentarius, продовольство, в якому вміст глютену не перевищує 20 мг/кг в
загальній масі харчового продукту (в тому вигляді, в якому його продають або
передають споживачу), може маркуватися "Без глютену". Використання
маркування "Без глютену" дозволено Регламентом ЄС № 41/2009, що
застосовується до харчових продуктів для людей, які не переносять клейковини.
Регламент Комісії ЄС застосовується до всіх харчових продуктів (включаючи
алкоголь, харчові добавки тощо) в пакуванні та без нього, крім дитячих сумішей.
У Європі сертифікуючим органом є AOECS – некомерційна організація, що
об’єднує 35 європейських національних громадських об’єднань хворих на
целіакію. Її ліцензійний символ – перекреслений колосок, використання якого
надається компаніям, чия продукція відповідає вимогам AOECS до
безглютенових продуктів харчування й означає безпеку цих продуктів для
споживачів [рис. 1].

Рис. 1 – Маркування харчових продуктів без глютена
За останні п’ять років безглютенова продукція стала частиною культури
харчування в розвинених країнах. Проте в Україні цей ринок ще перебуває на
стадії зародження. Безглютенову продукцію у м. Києві можна придбати в
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торгових мережах МегаМаркет, Сільпо, Novus, Good Vine, Ашан, Фоззі.
Безглютенові продукти в мережах Good Vine, Novus, Ашан розташовано на
окремих стелажах, в інших маркетах – серед товарів загального вжитку. Ситуація
з безглютенового ритейлу в інших українських містах гірша, а в маленьких
містечках і селищах придбати продукт із категорії gluten free зовсім неможливо,
тому єдиним виходом для споживачів є інтернет-магазини. Основну частину на
ринку безглютенового харчування в Україні посідають продукти імпортного
виробництва таких торгових марок, як SONKO (Store Food Distribution, Велика
Британія), Bezgluten, Balviten (Польща), 3Pauly, Biovegan, Grundorf (Німеччина),
Dr.Schar, Pedon, Fiorentini (Італія), Provena (Фінляндія), Candy Tree (Нідерланди),
Alaska (Словаччина), Amylon (Чехія), GULLON (Іспанія) та ін. Вони пропонують
досить широкий вибір продуктів харчування для хворих на целіакію (суміші для
випікання, печиво, макаронні вироби, хліб, основи для піци, чіпси, цукерки,
соуси, напої тощо), яким притаманна значно вища ціна порівняно з традиційними
вітчизняними продуктами. Досягти зниження вартості імпортних безглютенових
продуктів можливо лише завдяки налагодженню вітчизняного виробництва
якісних і безпечних аналогів. Зараз лише офіційне отримання ліцензійного
дозволу на маркування ТМ "Перекреслений колосок" і відповідність
європейським стандартам AEOCS гарантують безпеку та якість товарів без
глютену. Це непростий шлях, що вимагає істотних інвестицій, оскільки для
отримання ліцензії компанія має пройти перевірки норм виробництва, будівлі
заводу, складу інгредієнтів, кваліфікації персоналу, норм пакування, зберігання,
транспортування; лабораторний аналіз готового продукту. Водночас вміст
глютену має бути зведено до рівня нижче ніж 20 ррm. Через високотехнологічні
процеси та жорсткі вимоги до виробництва далеко не кожна компанія готова
запропонувати споживачеві продукти без глютену. Однак такі виробники в
Україні є: ТМ World's rice, Жменька, Ms. Tally, які пропонують борошно й
макаронні вироби та мають сертифікати, що підтверджують відсутність глютену
[1].
Водночас деякі оброблені продукти без глютену не збагачені вітамінами і
мінералами. Таким чином, дотримання безглютенової дієти, в якій відсутня
різноманітність, може збільшити ризик розвитку дефіциту фолієвої кислоти,
рибофлавіну, ніацину та заліза. Продукти безглютенової дієти, як правило,
містять мало клітковини, що відіграє важливу роль в регуляції травлення. Тому
для зниження ризику побічних ефектів важливо переконатися, що в рамках
здорової безглютенової дієти ви отримуєте всі значущі поживні речовини з інших
джерел [3].
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА АСОРТИМЕНТУ
КАВИ ПРОВІДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК
Кава - один із найбільш популярних напоїв у світі. Її часто порівнюють із
пальним. Мабуть, через те, що цей напій тонізує і додає бадьорості.
Кава — це насіння (зерна) плодів вічнозеленого кавового дерева, багатого
алкалоїдом кофеїном, ароматичними речовинами і хлорогеновою кислотою.
Протягом багатьох років людина вживає чай і каву, як тонізуючий напій,
адже вони здатні підвищити активність, позбавити від сонливості, надати
енергійності і сил на тривалий час. Ці напої активно споживають студенти, коли
змушені багато часу не спати при підготовці до сесії; люди, що захоплюються
активним фітнесом; водії, змушені керувати транспортом понаднормово. Після
вживання напоїв багатих на кофеїн сонливість пропадає і можна активно
працювати.
Сьогодні дуже популярною серед молоді є органічна кава, частіше її
вживають вегани та вегетаріанці, адже в наш час вся молодь схильна до контроля
продуктів харчування, щоб ні в якому разі не зашкодити здоров'ю. Така
свідомість у споживанні є досить похвальною. Адже органічна кава багата на 23
антиоксиданти, а вони стабілізують шкідливі вільні радикали, що є в організмі
людини, і таким чином запобігають руйнуванню клітин.
Метою моєї дослідно-пошукової роботи є дослідження споживних
властивостей та асортименту кави провідних торговельних марок. Об’єкт
дослідження – сучасний асортимент кави. Предметом дослідження є асортимент і
споживні властивості кави.
Актуальність теми полягає в тому, що головною проблемою українського
кавового ринку є його сильна залежність від світового. У зв’язку із цим на ціну
кави в Україні впливає скорочення обсягів виробництва та зростання цін на
сировину.
За останні роки тобто починаючи з 1980 року споживання кави збільшилося
майже в 2 рази. Сьогодні щорічно у світі споживається понад 7 мільйонів тонн
зеленої кави, з них 26% у країнах-виробниках та 74% у країнах, що імпортують
каву.
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На світовий ринок надходить кава американська, азійська і африканська. У
розрізі цих груп вирізняють назви країн виробників або портів, які здійснюють
експорт.
Найбільше кави споживають в європейських країнах, таких як Німеччина 6,5 кг на людину на рік, далі йдуть Бразилія - 5,9 кг, Італія - 5,6 кг, Франція - 5,1,
США - 4,5 кг, Японія - 3,5 кг.
Кава Арабіка (Центральна Америка, Південна Америка, Азія та Східна
Африка) та Робуста (переважно Африка, а також Бразилія та Азія) становлять
приблизно 99,0% світового виробництва, а Ліберіка - лише 1,0%. Так на Арабіку
припадає 60% світового ринку кави, порівняно з 40%, що відповідає Робусті. Крім
того, кава, що міститься у реалізації, принаймні в Європі, зазвичай є сумішшю із
співвідношенням 80% Арабіки та 20% Робусти.
Найрідкісніший вид кави це ЕКСЦЕЛЬЗА (Високий) - це рослина, яка в
природних умовах здатна вирости до 20 м. Кращим сортом Ексцельзи в світі є
«м’який колумбіський» за свої неперевершені характеристики - багатий смак,
високу якість зерен і насичений аромат. Зерна цього виду кави збираються
вручну, кожен етап обробки і виробництва натуральної сировини для
приготування напою ретельно контролюється [1]/
Для України найбільш традиційним ринком є ринок розчинної кави.
Український ринок кави зростав з 2015 року до 2020, але через пандемію Covid19, спричинив спад. Для багатьох людей в Україні споживання кави - це швидше
звичка, ніж процес, який вимагає розумової участі, і більшість з них споживають
каву поза додом – на роботі, навчанні чи прогулянках по місту.
Лідером по роздрібному товарообороту та продажу кави в Україні є Київ.
Львівська область входить в першу десятку з часткою 5-6% від загального
обороту кави в Україні. Обсяг роздрібного товарообороту кави у Львівський
області зростає стабільними темпами: з 9,89 тис. кг у 2018 році до 10.05 тис. кг у
2020 році, незважаючи на незначний спад обсягів продажу кави з 2019 по 2020
року на 0,94%. Топ-15 областей за часткою роздрібного товарообігу представлено
на рис.1

Рис.1 Обсяги продажу кави в Україні у 2018, 2019, 2020 роках
Україна – це країна яка не вирощує кавові зерна, а тому і є повністю
імпортозалежною. Існує цікавий факт, що в основному це імпорт не з країнвиробників кави, а з країн Європи, що звісно впливає на ціну продукту.
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Усім українцям відомий бренд кави Jacobs, який належить компанії Jacobs
Douwe Egberts Україна, яка почала свою діяльність в Україні з 2015 року, а до
цього цей бренд кави належав компанії Kraft Foods. JDE – одна з провідних
компаній світу, яка займається виробництвом кави у різних видах. До
асортименту товарів належать: розчинна кава та кавові мікси 3в1, зернова кава та
кава в капсулах.
ТОВ «Українська Компанія Кави» - українсько-швейцарське підприємство з
повним циклом переробки кави, що спеціалізується на натуральній смаженій каві
в зернах та мелена, розчинній та кавових сумішах. Цій компанії належать торгові
марки «GALEAD’OR», «XO», «1CUP», «RIO NEGRO», «LEONARDO» та «UCC
FOODSERVICE LINE».
Strauss Coffee представлена на ринку України з 1999 року такими брендами,
як Чорна Карта, Ambassador та FORT.
ТОВ «Віденська кава» було створено на початку 90-х років минулого
століття. На сьогоднійшній день це спільне українсько-австрійське підприємтсво .
Воно спеціалізується на імпорті, обсмаженні та виробництві різної кави для
різних видів споживачів, як для домашніх господарств так і для закладів
ресторанного господарства.
Кава поділяється на: натуральну смажену каву ( в зернах, мелена, мелена
«по-турецьки» та мелена з цикорієм), натуральна кава розчинна (порошкоподібна,
гранульована, сублімована) вищого, 1-го та 2-го сортів.
Якість кави в зернах визначають за зовнішнім виглядом зерен (колір і
форма), виглядом на розрізі (з віком зерна стають хрусткими і важко
розрізуються), смаком і ароматом кавових зерен, масою і кількістю зерен в 1 дм 3;
вмістом вологи, неякісних зерен, органічних і мінеральних домішок.
Зелені (необсмажені) боби можуть до року зберігатись в сухому
прохолодному місці практично не втрачаючи своїх смакових якостей. Після того,
як боби кави обсмажать, їх властивості починають зникати приблизно через дві
доби.
Упаковують каву смажену в пачки з картону з внутрішнім полімерним
покриттям, у пакети з паперу і комбінованих термозварюваних матеріалів на
основі алюмінієвої фольги або металізованої плівки, банки металеві і комбіновані,
скляні, а також із полімерних матеріалів. Найкращою для кави вважають
газонепроникну герметичну упаковку під вакуумом і в атмосфері інертного газу.
Маркування на етикетці містить назву і місце розташування виробника,
товарний знак, назву продукта і його склад, номер стандарту, сорт, масу нетто,
спосіб використання, термін зберігання до (дата), інформацію "Зберігати в сухому
прохолодному місці". Зберігати каву потрібно на добре вентильованих складах за
відносної вологості повітря не вище 75%.
Для дослідження органолептичних показників було обрано 5 зразків кави
натуральної розчинної.
Зразок №1 – Jacobs Brazil Арабіка 100%;
Зразок №2 - NESCAFÉ Classic;
Зразок №3 - Jacobs Monarch;
Зразок №4 - NESCAFE GOLD Colombia;
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Зразок №5 - Jacobs Millicano.
Її якість проводилась за такими органолептичними показниками: зовнішній
вигляд, колір, смак і аромат.
За результатами дослідження можнa зробити такі висновки: Перший (Кава
розчинна Jacobs Brazil Арабіка 100%) та п’ятий зразки (Кава Jacobs Millicano
розчинна) отримали найвищі бали по 20-ть, оскільки за усіма показниками
відповідають вимогам стандарту; четвертий (Кава розчинна NESCAFE GOLD
Colombia) та другий зразок (Кава NESCAFÉ Classic розчинна) відповідно набрали
по 17 балів, оскільки відчувається неприємний гіркуватий смак кави, третій зразок
(Кава Jacobs Monarch розчинна) – 16 балів за наявності великої кількості грудочок
та плями плсняви.
Висновки. Асортимент різних видів кави широкий і може задовольнити
потреби відповідних сегментів споживачів. Слід збільшувати асортимент
органічної кави за різними технологіями і використанням натуральних видів
сировини.
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ СВІТОВОГО КОНДИТЕРСЬКОГО РИНКУ
Сучасний ринок, з погляду споживання кондитерських виробів, особливий.
Він динамічніший і прогресивніший. Останніми роками виросло ціле покоління
людей з іншим поглядом споживання, зокрема солодощів. Внесла свої корективи і
пандемія.
З приходом пандемії весь світ виявився тимчасово замкненим удома. Стали
не тільки більше часу проводити з сім'єю, але й готувати, наголошуючи на
здоровому харчуванні. Шоколад без цукру, шоколад із підвищеним вмістом
протеїну, вироби з горіхами та імбиром стають дедалі популярнішими. Сучасні
споживачі бажають бачити на полицях магазинів дедалі більше нових товарів. Це
кошерні та халяльні продукти, кольоровий шоколад та глазур. Викликають
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інтерес та нові форми подачі знайомих ласощів. Так, сучасний споживач з
більшою ймовірністю придбає новинку, а не звичайний рулет.
Наразі люди підходять до споживання більш свідомо і готові за це платити.
Якщо вони хочуть знизити кількість солодкого, щоб не товстіти, вони оберуть
продукт із меншим вмістом цукру, хоч він коштує дорожче.
Кілька років тому були популярні великі десерти. На свята замовляли торти
вагою 3 кг. Сучасні споживачі часто роблять вибір на користь дрібних десертів,
нехай це дорожче в перерахунку на грам. Крім того, в малих обсягах можна
спробувати ширший асортимент. На здоровому харчуванні не заощаджують. В
останні роки зростає популярність і десертів «здорового харчування» без
рафінованого цукру, часто без яєць і пшеничного борошна. Оскільки цукор — це
не лише підсолоджувач, а й «будівельний» матеріал у кондитерських виробах,
який дозволяє створити певну структуру, тому в деяких видах продукції його
потрібно
замінити
чимось
більш-менш
рівнозначним,
наприклад,
цукрозамінниками. Крім того широко використовуються підсолоджувачі, які не
виконують структуроутворюючої функції, але, як правило, солодші за звичайний
цукор, за рахунок чого їх використовують у набагато меншій кількості. У
десертах «здорового харчування» можна замінювати і борошно — пшеничне на
рисове, кукурудзяне, гречане та інші. Таке альтернативне борошно має яскраво
виражений смак, який може не всім подобатися. Але в ньому немає глютена. Тема
безглютенової продукції стала модною завдяки зусиллям маркетологів, проте все
це вкладається в сучасну глобальну концепцію про здорове харчування, на якому
не економлять. Проте заміни цукру та борошна впливають на смак десерту, і, як
правило, не на краще. Але сучасні технології мають змогу це виправити.
Нещодавно компанія Barry Callebaut представила свій новий шоколад без цукру.
Солодкого смаку йому надає цукрозамінник мальтитол. Пізніше з'явилася і
молочна версія шоколаду. Гастрономічні фестивалі Кондитер Фест, Shuvar Bazar,
Кінг Крос Фест показують що десерти «здорового харчування»- це кондитерський
тренд, який ми не можемо не помічати [2]. І якщо підійти до цього питання зі
знанням хімії та фізики процесу та продуктів, зробити такі вироби смачними
цілком можна. Наприклад, замінити пшеничне борошно на безглютенові суміші
або частину борошна — на рисове або лляне, або замінити вершки у мусі торта
на пастеризований білок. Якщо кілька років тому думали, що інтерес до виробів
без цукру та глютена – це ненадовго, то зараз ми бачимо, що це стійкий тренд. На
даний час люди приділяють все більше уваги своєму здоров'ю. На нашу думку,
те, що вони їдять і формує їхній спосіб життя.
Кондитери приватного бізнесу уважно стежать за тенденціями у
кондитерському середовищі та відповідають на нові вимоги ринку. Вони
взаємодіють із клієнтами, від задоволення потреб яких безпосередньо залежить
їхній заробіток. Ми пропонуємо індустріальним виробникам придивитися до
досвіду приватних майстрів та вводити в асортимент нові позиції чи форми подачі
знайомих усім солодощів.
Таким чином, можна зазначити наявність попиту на інноваційну продукцію
на локальному ринку зі сторони споживача, який демонструє сьогодні готовність
до змін та чекає щось більш цікавого та сучасного в харчовій індустрії.
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Дослідження ринку показало наявність споживачів, що готові це купувати,
незважаючи на дещо підвищену ціну на цю продукцію [4]. За характеристиками
профілю це споживачі незалежно від статі, активного віку, що є міськими
мешканцями; мають освіту; займаються видами діяльності, які забезпечують їм
середній та вище середнього рівня дохід та належний рівень життя за стилем, що
можна охарактеризувати як високорозвинений. Вони є оптимістами, новаторами,
естетами та отримують задоволення від купівлі оригінальної продукції, позитивно
сприймають новації, більш чутливі до якості, ніж до ціни, зважають на світові
тенденції та бажають професійного сервісу.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС, ЯК КРОК ВПЕРЕД
В умовах збереження конкурентоспроможності та виживання в епоху
цифрових технологій підприємства вбачають необхідність змін та використання
сучасних технологій. Пріоритетом у діяльності підприємства стає розвиток та
поширення корпоративних знань, гнучка зміна організаційної структури,
клієнтоорієнтований підхід, впровадження інновацій тощо. Цифрова
трансформація здійснюється в контексті різних спрямувань організації.
Змінюються технології та бізнес-процеси, що призводить до модифікації
структури, системи управління та культури організацій.
Основною причиною актуалізації потреби у створенні ІКТ-систем для
сучасного підприємства є значущість людського капіталу організації, що
невпинно зростає. Віртуальні структури часто дають змогу максимально повно
використовувати інтелектуальний капітал працівників поряд з інформаційними
технологіями.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій є одним із
ключових факторів виживання сучасних підприємств. Необхідність підвищення
конкурентоспроможності підприємства в сьогоденні на пряму пов'язані з
інтеграцією інноваційних методик, основа яких спрямована на використання
цифрових інструментів управління виробництвом, персоналом, фінансами тощо
[5].
Окремі інформаційно-комунікаційні елементи, так чи інакше, властиві
діяльності майже будь-якого економічного агенту, зайнятого у сфері послуг, або в
іншому сегменті. Відповідно до зростання компанії, відбувається і ускладнення
ринкового поля та розширення клієнтської бази, перед менеджментом все частіше
постають завдання формування повноцінної ІКТ-системи, здатної суттєво
підвищити показники ефективності конкретної організації.
До переваг використання віртуальних офісів відносять можливості
оптимізації кадрового складу організації, економію часу та простору, розширене
поле для віддаленої роботи, спрощення реєстрації юридичної особи, збільшення
спектру бізнес-послуг тощо [8].
Електронний офіс організації включає інформаційний образ організації, її
структуру, внутрішні та зовнішні зв'язки [1].
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Впровадження в різних сферах електронних офісів виявилося практично
реальним насамперед завдяки поширенню ПК з відкритою архітектурою, що
дозволяє конфігурувати машини з орієнтацією на виконання конкретних робіт,
різноманітних проблемно-орієнтованих програмних продуктів (зокрема, Microsoft
Office), а також різноманітних високоефективних засобів оргтехніки [7].
Необхідно відзначити, що бізнес-комунікації з розвитком нових
інформаційних технологій (національних та міжнародних комп'ютерних мереж,
експертних систем, інтегрованих систем обробки інформації, електронних офісів
та автоматизованих робочих місць) стають більш оперативними та дозволяють
організувати інтеграцію бізнесу в міжнародному масштабі [1].
Електронний офіс передбачає наявність інтегрованих пакетів прикладних
програм, що включають спеціалізовані програми та інформаційні технології, які
забезпечують комплексну реалізацію завдань предметної галузі. В даний час все
більшого поширення набувають електронні офіси, обладнання та співробітники
які можуть знаходитись у різних приміщеннях [16].
Переваги віртуального офісу очевидні: гнучкість ресурсного потенціалу;
внутрішня координація з урахуванням інформаційної технології, підкріплена
культурою взаємної довіри; паралельне управління найрізноманітнішими бізнеспроцесами. Це призводить до формування динамічної організаційної системи, що
найбільш пристосована до сучасних умов господарювання.
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Електронна комерція (або e-commerce) – це сфера економіки, де з
використанням Інтернету можливе проведення комерційних операцій між
підприємствами або між підприємством та споживачами. Дані відносини,
спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів
щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені
дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем,
внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов’язки
майнового характеру [1].
За останні кілька років електронна комерція стала невід'ємною частиною
глобальної системи роздрібної торгівлі. Як і в багатьох інших галузях, роздрібна
торгівля зазнала суттєвих змін після появи Інтернету, і завдяки триваючої
цифровий трансформації сучасного життя споживачі практично з усіх країн тепер
отримують вигоду від онлайн-транзакцій. Оскільки доступ до Інтернету та його
поширення швидко ростуть у всьому світі, кількість покупців цифрових
технологій продовжує рости з кожним роком. У 2020 році понад два мільярди
чоловік придбали товари або послуги в Інтернеті, і протягом того ж року обсяг
роздрібних продажів через Інтернет у всьому світі перевищило 4,2 трильйона
доларів США [2].
Цифрова трансформація принесла зміни в способи ведення бізнесу в
Україні. Покупки в Інтернеті стали набирати популярності у всьому світі завдяки
технологічному прогресу і прагнення користувачів зробити своє життя більш
зручною.
Актуальні тренди для української електронної комерції [2]:
• Спрощення інтерфейсу онлайн-магазинів
• Зростання частки mobile трафіку
• Перехід на D2C (direct to consumer)
• Зменшення швидкості завантаження
• Збільшення впливу соціальних мереж
• Впровадження екстра-сервісу і додаткової цінності для клієнта
• Чати і боти
• Персоналізована видача товару
• Доставка день в день
• Курс на маркетплейси
• Розвиток системи кредитування і розстрочки
• Омнікальність, щоб конкурувати з онлайн-платформами.
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Значна кількість міжнародних брендів, таких як: COLIN`S, IKEA,
Stradivarius, MINI SO, PULL & BEAR і ін. - запустили онлайн-магазини протягом
2020 року.
А продуктовий рітейлер ATB-Маркет запустив свій перший онлайн-магазин
під час локдауна і ввели нову послугу click & collect, що дозволяє забрати
продукти в магазині після онлайн-покупки.
В Україні кількість безконтактних платежів по 2020 рік зросла в два рази.
Одним з найпопулярніших методів оплати вважається Приват24, є також
національна платіжна система ПРОСТІР. За даними ПриватБанку, його додатком
для проведення оплати активно користуються 10 млн українців, тобто практично
кожен четвертий житель країни. І однозначно тенденція до зростання локальних
методів оплати збережеться і посилиться в новому році.
Social Shopping активно розвивається в світі, і очікується, що в найближчі
роки буде набирати популярність і в Україні. Головною соціальною майданчиком
для продажу залишається Instagram, в першу чергу для невеликих локальних
брендів.
У 2020 році частка мобільного е-комерції становила близько 30% від
загальних обсягів продажів на ринку е-комерції.
За даними компанії CBR, в 2020 році в Україні 24,8 млн. людей - це
користувачі Інтернет. 33% українців були постійними онлайн-покупцями в 2020
році, тоді як в 2019 цей показник становив 29%. Карантинний обмеження
пов'язані з пандемією COVID-19 прискорили тенденцію переходу українців в
онлайн-магазини [2].
Доля користувачів Інтернетом в Україні, %

22%
78%

Не користуються Інтернетом
Користувачі Інтернет

*Джерело за даними дослідження CRB
За даними соціологічного опитування, проведеного в березні 2021 року, в
якому брав участь 747 респондентів - 12% жінок і 2,8% чоловіків купують одяг,
взуття, аксесуари саме через Instagram. Також зростає попит на товари для
будинку, декор та косметику [2].
Українці виказують інтерес до e-commerce в ролі покупців та продавців. Це
побічно доводить статистика Google. Українські користувачі стали активно
шукати що продавати в інтернеті. За 2021 рік найбільш популярними товарами в
інтернеті були засоби індивідуального захисту, одяг і товари для дому. Можна
очікувати, що інтернет-магазинів в цих нішах побільшає в 2022 році [3].
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Основні фактори, які гальмують розвиток українського ринку електронної
комерції [4]:
•
відсутність законодавчої бази, яка б регулювала процес
купівлі/продажу онлайн, здійснення електронних платежів за оплачені
товари/послуги та яка б встановлювала прозорі правила гри на ринку (як для
продавців, так і для покупців);
•
слабо розвинена національна система електронних платежів;
•
низька ефективність більшості існуючих українських торговельних
майданчиків;
•
низький рівень проникнення інтернету (особливо в регіонах).
Та попри це перспективи для розвитку ринку е-комерції сприятливі:
аналітичний портал Statista прогнозує його зростання в Україні протягом
2021−2024 рр. на рівні 14%/рік [5].
Для України актуально на сьогодні, для ведення бізнесу в Інтернет,
вирішення наступних питань [4]:
•
прийняття та регламентація законів, нормативних актів, інструкцій;
•
фінансування наукових досліджень;
•
криптографії;
•
цифрового підпису;
•
платіжних систем для ведення розрахунків в Інтернет;
•
створення в правоохоронних органах, зокрема в МВС, підрозділів по
боротьбі з кіберзлочинами.
Отже, можна зробити висновок, що е-commerce все сильніше проникає в
життя звичайних українців і це сприяє розвитку ринку. Очікується, що в 2022 році
обсяг продажів зросте ще приблизно на 30%. Підприємцям потрібно бути готовим
до напливу нових клієнтів та підвищувати рівень обслуговування.
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ОНЛАЙН-РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ ПРОСУВННЯ В E-COMMERCE
Сучасний ринок реклама та засоби PR займають важливе місце, де з одного
боку, реклама примножує прибутки підприємств, засобів масової інформації, а з
іншого боку формує більшу частину контенту для сучасних медіа. В огляді таких
тенденцій, реклама є багатогранним інструментом, що дозволяє в обмежених
термінах охопити масову аудиторію і зробити з неї лояльних покупців. В
практичних реаліях компанії використовують різні види реклами,
найпопулярнішою останнім часом є реклама в Інтернеті.
Інтернет є одним із найважливіших глобальних ринків рекламних носіїв і
привертає дедалі більшу увагу рекламодавців. Знання та оптимальне
використання можливостей, які надає рекламодавцям широкий інтернет-ринок,
дозволяє проводити рекламні кампанії різностороннього спрямування, цінової
категорії та самого масштабу, отримуючи при цьому ефективних результатів [1].
Рекламне повідомлення, що спрямоване до цільової аудиторії в Інтернеті,
може бути подане по-різному. В інтернет-рекламі існує велика різноманітність
рекламних носіїв та їх форматів. Кількість цих форматів постійно зростає
відповідно до інтернет-аудиторії та в міру того, як ця аудиторія стає дедалі більш
обізнаною та вибагливою. Інтернет безперервно розвивається як рекламний канал,
оскільки провайдери рекламних інтернет-сервісів перебувають у режимі
безперервного вдосконалення своєї реклами [1].
Тенденції розвитку реклами рухаються тими ж темпами, що і розвиток
технологій. Хоча історичний огляд її розвитку, може здатися, не надто
динамічним, та на даний момент рекламу можна розміщувати на сайтах,
замовляти пости у блогерів, що мають велику кількість відвідувань, або
скористатися одним із багатьох сервісів.
Сутнісне навантаження інтернет-реклами, як і будь-якої іншої форми
маркетингових комунікацій, полягає саме у формуванні та активізації інтересу
потенційних споживачів послуг.
Настав момент, коли обсяг інтернет реклами вирвався вперед, що говорить
про підвищення попиту на перелічені онлайн-сервіси. Інтернет реклама вирвалася
вперед і її обсяг уже більший, ніж обсяги телевізійної реклами.
В руслі розвитку інформаційних технологій, сьогодні великими темпами
розвивається реклама у соціальних мережах, оскільки вони користуються
популярністю в користувачів [2]. Сьогодні соціальні мережі охоплюють
багатомільйонну аудиторію. Щодня середньостатистичний користувач соціальних
мереж витрачає близько двох годин свого часу на спілкування у віртуальному
світі, перегляд новин та спільнот, огляд відео тощо.
Люди щодня приділяють своїм соціальним мережам щонайменше годину.
За цей час їм зустрічається велика кількість рекламних оголошень. І незалежно
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від бажання користувачів, вони все одно переглядають рекламу, що потрапляє їм
на очі.
Дійсно, більшість користувачів, які відвідують ці ресурси, перебувають у
психологічно розслабленому стані під час свого спілкування з тими, кого вони
самі додають у свої друзі. Такі моменти створюють сприятливі умови рекламної
атаки на цільову аудиторію.
З огляду Д.А. Шахова, інтернет-реклама – це цілеспрямована комунікативна
діяльність, заснована на всебічному взаємодії в інтернет-середовищі, з метою
активізації інтересу та дій до об'єкта реклами, з одного боку, та отримання
прибутку – з іншого [3].
Реклама, розміщена в соціальних мережах це вдалий спосіб просувати свої
товари чи послуги, так як це доступно, може бути мало витратною і має вплив на
вибір споживачів. Для ефективної та дієвої реклами, потрібно визначити, якій
соціальній мережі віддає перевагу цільова аудиторія рекламованого товару.
Реклама в Інтернеті є дієвим засобом в складі якого найсильніші елементи
відразу кількох комунікаційних каналів, таких, як традиційні засоби масової
інформації.
Значною перевагою реклами в Інтернеті є і те, що її нескладно спрямувати
на аудиторію за різними параметрами, наприклад, географічне положення
користувача, за соціально-демографічними характеристиками, за часом
користування комп'ютером, за знайомством з рекламою тощо. Важливо
зазначити, що в мережі є можливість не лише спрямовувати рекламу певним
чином, але й збирати, аналізувати детальну, дуже цінну для рекламодавця
інформацію про користувачів, здійснюючи так зване «відслідковування» та
фіксуючи кількість та якість користувачів, які здійснили перегляд реклами,
кількість показів реклами, динаміку контактів тощо.
Можна зазначити, інформаційне навантаження інтернет-реклами, як будьякої іншої форми маркетингових комунікацій, полягає саме у формуванні та
активізації інтересу потенційних споживачів послуг. Важливо також, пам’ятати,
що споживач спочатку не зацікавлений у перегляді реклами, тому актуальним є
застосування інноваційних форм залучення уваги, і саме Інтернет надає
можливості для реалізації таких форм.
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ІНТЕРНЕТ- МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД КОНКУРЕНТНИХ
ПЕРЕВАГ
Умови функціонування сучасної економіки, які характеризується гострою
конкуренцією, вимагають від керівництва компаній постійної модернізації бізнеспроцесів підприємства, використання інноваційних технологій.
В наш час майже неможливо знайти підприємство, яке б не просувало себе в
мережі Інтернет. Конкуренція на ринку стрімко зростає, а з нею й потреба в
послугах Інтернет-маркетингу. Тенденції зростання можемо бачити і по
розширенню та зростанню кількості торговельних Інтернет-майданчиків.
Впровадження комплексу Інтернет-маркетингу дозволяє сучасним
підприємствам автоматизувати процес взаємодії з клієнтами, надаючи
індивідуальне обслуговування в зручний час, ефективно організувати зворотний
зв'язок, оперативно отримувати маркетингову інформацію і на цій основі
приймати ефективні, обґрунтовані маркетингові рішення, проводити
високоефективні рекламні кампанії. Отже, використання новітніх технологій
Інтернет-маркетингу сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства,
а для деяких ринків з часом може стати бар’єром виходу на ринок.
Інтернет-маркетинг є складовою електронної комерції. Його також
називають online-маркетингом.
Існують різні підходи до визначення Інтернет-маркетингу або електронного
маркетингу. Так, Інтернет-маркетинг (англ. Internet marketing) розуміють як
виконання послідовних дій у вирішенні маркетингових завдань, використовуючи
можливості мережі Інтернет [1]. Основна мета Інтернет-маркетингу – отримання
вигоди за допомогою максимального задоволення тієї частини цільової аудиторії,
яка є Інтернет-користувачами.
Електронний маркетинг – це соціальний та управлінський процес,
спрямований на задоволення потреб споживачів у мережі Інтернет при створенні
пропозиції та обміну товарів / послуг за допомогою інформаційно-комунікаційних
технологій [2].
Спираючись на концепцію маркетингу, Інтернет-маркетинг – це процес
використання сучасних інформаційних Інтернет-технологій при проведенні
маркетингових досліджень, розробки товару, встановлення ціни, доведення до
споживача та впровадження нових підходів з стимулювання збуту з метою
максимального задоволення потреб споживачів через інноваційну організацію
матеріального та інформаційного обміну.
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Отже, в електронному маркетингу використовуються ті ж самі елементи
комплексу маркетингу — «4Р», а саме:
• Товар (Product) - те, що продається за допомогою Інтернету, повинно мати
гідну якість. Він конкурує не тільки з іншими сайтами, а й з традиційними
магазинами.
• Ціна (Price) - прийнято вважати, що ціна в Інтернеті нижче, ніж в
звичайному магазині за рахунок економії на витратах. Контролюйте ціни і
порівнюйте їх з конкурентами регулярно.
• Місце продажів (Place) - точка продажів, тобто сайт.
• Просування (Promotion) - комплекс заходів по просуванню як сайту, так і
товару в цілому в мережі. Включає в себе величезний арсенал інструментів
(пошукове просування, контекстна реклама, банерна реклама, email маркетинг,
аффіліативний маркетинг, вірусний маркетинг, прихований маркетинг,
інтерактивна реклама, робота з блогами і т.д.) [2] .
Кожний з елементів «4Р» має свої особливості.
Товарна політика в Інтернет має свої особливості, які обумовлено
характеристиками аудиторії Інтернет, специфічними особливостями процесів
комунікації й деякими іншими факторами [4].
Переваги реалізації товарної політики в Інтернет:
- нові можливості визначення оптимального асортименту товарів та
перспективи його оновлення;
- швидке виведення на ринок товарів та послуг (особливо інформаційних);
- можливість проведення тестування та адаптації товару до конкретного
споживача;
- підвищення довіри до офф-лайнового бізнесу через створення якісного
сайту.
Дослідження основних заходів маркетингової політики ціноутворення в
Інтернет показали, що віртуальний простір сприяє новим методам та формам
ціноутворення. Особливо це стосується фірм у режимі реального часу.
Переваги реалізації ціноутворення в Інтернет:
- можливість запропонувати товар споживачеві за більш низькими цінами ніж
у офф-лайновому бізнесі;
- відкритість інформації про рівень цін конкурентів;
- можливість застосування індивідуального ціноутворення.
Маркетингова політика розподілу — це діяльність підприємства з організації,
планування, реалізації та контролю за фізичним переміщенням виробленої
продукції від місць її видобутку чи виробництва до місць використання чи
споживання з метою задоволення потреб споживачів і досягнення власних
цілей[2].
Переваги при використанні Інтернет-технологій у політиці розподілу:
- зниження витрат, пов'язаних з продажами;
- розширення числа потенційних покупців;
- зниження вартості управління замовленнями;
- можливість вибору каналу розподілу.
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Маркетингова політика комунікацій — це комплекс заходів, яким
користується підприємство для інформування, переконання чи нагадування
споживачам про свої товари чи послуги [2].
Переваги при реалізації політики комунікацій:
- швидкість створення і легкість розміщення інформації;
- можливість налагодження постійних ділових стосунків зі споживачами,
вимірювання їхньої реакції на відповідні звернення;
- можливість отримання швидкої реакції ринку на зроблені комерційні
пропозиції;
- висока оперативність створення інформаційних повідомлень та можливість
їх коригування залежно від реакції споживачів;
- збільшення продажів, розширення ринків збуту і утримання існуючих
клієнтів;
- повна всебічна презентація продукції і послуг підприємства без географічних
обмежень, на будь-якій мові, в будь-який зручний для споживачів час, тощо. [5]
Протягом всього декількох років обсяг онлайн-реклами стрімко зріс і досяг
десятків мільярдів доларів на рік. Рекламодавці почали активно міняти свої
уподобання і сьогодні інтернет-реклама вже займає більшу ринкову нішу, ніж
реклама на радіо (в розвинених країнах). Інтернет-маркетинг зробив величезний
вплив на ряд ділових сфер, включаючи музичну індустрію, банківську справу,
ринок портативних електронних пристроїв (мобільні телефони, плеєри і т. д.), так
званий «блошиний ринок» і головне — на рекламу [3].
Отже, застосування методів інтернет-маркетингу націлене на економію
коштів (на заробітній платі співробітників відділів продажів і на рекламі), а також
на розширення діяльності компаній (перехід з локального ринку на національний
та міжнародний ринок). При цьому як великі компанії, так і малі, мають більш
урівноважені шанси в боротьбі за ринок. На відміну від традиційних рекламних
медіа (друкованих, радіо і телебачення), вхід на ринок через Інтернет є не надто
витратним. Важливим моментом є те, що на відміну від традиційних
маркетингових методів просування, Інтернет- маркетинг дає чітку статистичну
картину ефективності маркетингової кампанії.
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Використання інформаційних технологій, пандемія Covid-19 призвела до
кардинальних змін традиційних способів ведення бізнесу та виникнення нового
виду економічної діяльності – електронного бізнесу.
Інтернет став сучасною територією для ведення бізнесу, за допомогою якого
значно розширюються можливості відображення реальної економіки у
віртуальному світі [1].
Результатом вищенаведених процесів є розвиток такого економічного та
правового явища, як електронний бізнес. Узагальнення ознак електронного
бізнесу як різновиду економічної діяльності дає можливість констатувати
наступне:
– електронний бізнес безпосередньо пов’язаний з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій та мережі Інтернет, які є його
технологічною основою;
– електронний бізнес орієнтовний на досягнення певної цілі
господарюючого суб’єкта (отримання прибутку, оптимізація господарської
діяльності, краща відповідність запитам та потребам клієнтів, поліпшення іміджу
підприємства, розширення ринку, тощо) за допомогою інформаційних технологій;
– електронний бізнес є певною системою, тобто комбінацією певних
складових: система обміну інформацією, система інтернет-маркетингу, система
електронних платежів, система глобального пошуку даних, збору і використання
знань, корпоративні інтернет-представництва, система електронної комерції,
система електронного консалтингу, система мобільного офісу та дистанційний
банкінг тощо [2].
Розвитку електронної комерції також сприяє фактор створення додаткових
каналів онлайн-продажів. Протягом останніх років у мережі розвиваються нові
платформи, які стають більш спеціалізованими та профільними. Вони приділяють
увагу більш вузьким категоріям товарів і спеціалізуються на конкретних сферах
чи видах продуктів, наприклад, на товарах домашнього вжитку, дитячих товарах,
автотоварах та нше. Поява нішевих торгових майданчиків спонукає рітейлерів та
виробників по новому формувати стратегію пошуку їхніх споживачів. На сьогодні
вже сформовані європейський та американський ринки електронної комерції із
своїми особливостями.
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Найпопулярніші товари, які купують в інтернеті в Європі – це одяг, взуття,
домашня електроніка та книги. Одяг та взуття є лідерами продажу у Великій
Британії та Німеччині.
Найбільше інтернет-покупців у країнах Північної Європи , оскільки 92%
населення віком від 15 до 80 років стверджують, що вони купують товар в
Інтернеті.
На Велику Британію припадає найбільша частка коштів в розрахунку на
душу населення, яку споживачі витрачають у інтернеті.
Ринок США відрізняться від європейського та є досить потужним, постійно
зростаючим. Цей ринок приблизно у 100 разів більший, ніж ринок України та на
30% більший за ринок ЄС. Американці також купують в інтернет-магазинах
багато одягу та взуття, однак, в них серед онлайн-замовлень переважають
продукти харчування. Наприклад, AmazonFresh продає в інтернеті свіжі продукти
харчування, такі як: молочні продукти, м'ясо, свіжі фрукти та овочі, а також готові
страви і здійснює одноденну доставку. Розширена служба Amazon Prime Now
пропонує цілодобову доставку понад 7 тис. продуктів з окремих місцевих
магазинів та 15 тис. найменувань виробів, таких як вишукані вина та алкогольні
напої. В процесі надання послуг Amazon почала запускати свої власні преміальні
харчові бренди, такі як Happy Belly Gourmet coffee та Mama Bear (дитяче
харчування).
Сфера електронної комерції в Україні на сьогодні знаходиться на
середньому етапі розвитку. Про це свідчить відкриття багатьох інтернет-магазинів
в українському сегменті мережі. В нашій країні найчастіше онлайн купують одяг,
аксесуари, взуття, косметику, дрібну побутову техніку та смартфони. Також
користуються популярністю авто-товари та інвентар для дому і саду. Серед
учасників, які формують пропозицію на ринку електронної торгів в нашій державі
присутні очевидні лідери (Rozetka.ua, Olx.ua, Prom.ua, Shafa.ua, Bigl.ua та інші).
Вони посіли суттєву частку та намагаються не знижувати темпів розвитку. Ці
компанії працюють за моделлю Мarketplace, активно розвиваються і, на
теперішньому етапі, намагаються вирішувати проблеми пов’язані з
автоматизацією та оптимізацією внутрішніх процесів, розвитком логістики і
управління складом [3].
Онлайн-торгівля є одним з найбільш динамічніших ринків і входить в
невелике число тих сегментів економіки, які продовжують рости та розвиватися,
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, які проживають в містах. Більше
половини інтернет-покупців України – люди у віці від 15 до 40 років. Трохи
більше 76% з них – жителі міст з населенням понад 200 000 чоловік, 24% –
проживають в сільській місцевості.
За рік карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу COVID-19, з
початку 2020-го до початку 2021 року, українська аудиторія соцмереж
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збільшилася на 7 млн осіб, зазначається в повідомленні компанії GlobalLogic із
посиланням на підсумки дослідження, проведеного на основі відкритих даних що
дало поштовх розвитку торгівлі в соціальних мережах.
Загалом, цифрова культура жваво розвивається в Україні, адже лише з
жовтня 2020 по січень 2021 року, кількість 5G-смартфонів в Україні зросла з 31
тисячі до 194 тисяч одиниць. Водночас кількість 4G-смартфонів за цей же час,
збільшилася вже з 30 млн до 39,9 млн штук. смартфони та планшети є основним
пристроєм для здійснення електронної торгівлі.
Станом на початок 2021 року кількість українських інтернет-користувачів
становила майже 30 мільйонів, тобто близько 67% населення країни.
У 2021 році в Україні Інтернет вперше обійшов телебачення як джерело
інформації. За результатами опитування, проведеного Research&Branding Group,
51% опитаних українців у якості джерела інформації віддають перевагу Інтернету,
тоді як телебаченню - 44%, а радіо й пресі - 2%.
Стрімко зростає проникнення Інтернету в сільській місцевості. Років 5-7
тому різниця між проникненням доступу до Мережі в селі і місті була дуже
великою. Зараз же, більше 60% людей, які проживають в сільській місцевості,
мають доступ до онлайну [4].
Таким чином, електронна комерція є однією з найбільш динамічних
висококонкурентних сфер бізнесу, яка змінюється як у плані технологій, так і
щодо моделей ведення бізнесу. Щоб вести успішну діяльність у цій сфері
необхідно враховувати всі фактори і тенденції її розвитку. Для цього суб’єкти
електронної комерції повинні: вдосконалювати і розвивати логістику,
покращувати швидкість і якість доставки; враховувати розвиток напряму
«покупки по підписці»; відслідковувати появу нових мобільних додатків у сфері
електронної комерції; впроваджувати персоналізований сервіс для певних груп
споживачів; проводити ефективну рекламу.
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ДІДЖІТАЛІЗАЦІЯ В РИТЕЙЛІ
Карантин та COVID-19 стали поштовхом для цифрових змін для багатьох
індустрій. Не оминуло це і ритейл.
В умовах пандемії за невтішними показниками лідери ритейл-бізнесу
почали знаходити нові підходи, форми та технології для налагодження нових
бізнес-процесів та збільшення обсягів продажів на ринку. Останні два роки були
непростим випробуванням для світового та українського бізнесу. Роздрібна
торгівля отримала великий поштовх.
Єдиним шляхом для зміцнення та збереження позицій компаній на їх ринку
в умовах пандемії COVID-19 є впровадження й вдосконалення нових
інноваційних рішень.
Натомість, разом зі змінами в компанії, клієнти чекають від бізнесу нових
рішень, які здатні забезпечити швидкість і безпеку задоволення їхніх потреб.
Для оптимізації процесів роботи з оптовими та роздрібними мережами,
компанія Comarch створила інноваційну платформу для ведення звітності та
взаємодії – Online Distribution.
Платформа щодня створює звіти на підставі даних, що формуються
спеціальним комунікаційним інтерфейсом та технологіями, які встановлюються
на стороні дистриб’ютора.
Впровадження Comarch OD забезпечує:
- комплексне рішення;
- служба обробки даних й інтерактивний засіб створення звітів. Інтеграція з
EDI Забезпечення надійного обміну даними та гарантії конфіденційності;
- створення звітів за даними на основі рішення Comarch;
- досвід застосування в системах електронного обміну документацією та
створення звітів про скорочення запасів (понад 100 проектів, в рамках яких було
об’єднано понад 800 дистриб’юторів);
- виключення ручного формування звітів про продажі та обробки даних
(файли Excel);
- обмеження ресурсів і потенційних помилок;
- надання затребуваних для розвитку спільного бізнесу й оперативної
реакції на зміни ринку даних діловим партнерам набагато частіше [1].
Також дуже актуальним є ефективний контроль за розподілом ресурсів:
- реалізація стратегії вторинних продажів з діловими партнерами –
таргетинг і винагорода на основі фактичних даних;
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- поліпшення процесу управління запасами й прогнозування продажів,
включаючи ротацію продукції виробника;
- підвищення рентабельності та точності розподілу ресурсів;
- підвищення
конкурентоспроможності
за
рахунок
поліпшення
моніторингу/таргетування бізнес-партнера на потенційних клієнтів [1].
Для аналізу отриманих даних компанія, яка підключить своїх
дистриб’юторів до платформи Online Distribution, може скористатися окремим
аналітичним модулем Online Sales Support – це онлайн-інструмент для аналізу та
звітності з багатовимірними зведеними таблицями на основі кубів OLAP – або ж
отримати дані в чистому вигляді для імпорту в свій BI-модуль [1].
Продавці відзначають зростання попиту на продуктові онлайн-покупки, що
стали реальністю завдяки діджіталізаціі в ритейлі. В останній рік магазини були
буквально зметені, коли покупці в паніці масово скуповували їжу та інші
предмети першої необхідності: туалетний папір, антисептики для рук і т.д. Як
повідомляє Grocerydive.com, завантаження програм для покупки продуктів б'є всі
рекорди в міру того, як люди все більше замовляють онлайн: у порівнянні з
попереднім місяцем, кількість щоденних завантажень Instacart у США
збільшилася на 218%, за ним слідують Walmart Grocery (160%) і Shipt (124%) [2].
Поточні зміни у бізнесі українських ритейлерів вимагають від них реалізації
релевантних дій, що дозволять зменшити негативний вплив неконтрольованих та
слабо контрольованих факторів.
Пандемія посилила зростаюче прагнення споживачів до зручності,
швидкості й простоти.
Завдяки новим технологіям можна легко визначити рекламні кампанії,
оцінити їх ефективність, також використовувати історичні дані для аналізу та
пошуку кращих методів, які збільшать продажі. І все це в зручному та сучасному
інтерфейсі.
В даний час компанії ритейлу зосереджені на інноваційності продукту,
створенні хороших відносин зі споживачами та продавцями, щоб підвищити
шанси на продаж продуктів.
Нові реалії внесли свої корективи в звичні процеси компаній. Зміни, які
ритейлери впроваджують сьогодні, не зникнуть та будуть працювати і надалі.
Ритейл продовжить вдосконалювати свої рішення.
Список інформаційних джерел
1. Асоціація рітейлерів України: сайт. URL: https://rau.ua/aboutus/ (дата
звернення 19.02.2022).
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
Мета: збереження своїх позицій на ринку і забезпечення
конкурентоспроможності.
Основними умовами забезпечення конкурентоспроможності є:
- застосування наукових підходів до стратегічного менеджменту;
- забезпечення єдності розвитку техніки, технології, економіки, управління;
- застосування сучасних методів дослідження й розробок (програмноцільове планування, теорія прийняття рішень і т.д.);
- розгляд взаємозв'язків функцій управління будь-яким процесом на всіх
стадіях життєвого циклу об'єкта;
- формування системи заходів із забезпечення конкурентоспроможності
різних об'єктів.
Основними факторами, які впливають на процес управління
конкурентоспроможності підприємства:
організаційно-правові форми підприємства;
рівень науково-технічного прогресу підприємства;
рівень кваліфікації персоналу;
діловий імідж підприємства;
кон’юктура ринку;
ступінь державного впливу;
стан ринку робочої сили.
Категорія «конкурентоспроможність підприємства» характеризується
переліком наступних властивостей: порівнюваність, просторовість, динамічність,
предметність, атрибутивність, системність, об’єктивність.
Порівнюваність вказує на те, що конкурентоспроможність підприємства
визначається та досліджується порівняно з реальними конкурентами, які
виготовляють аналогічну продукцію чи надають послуги і функціонують на
одному й тому ж ринку.
Просторовість означає те, що конкурентоспроможність підприємства
визначається у межах певного конкретного ринку, адже за рівних умов
підприємство може бути конкурентоспроможним на одному ринку та
неконкурентоспроможним – на іншому.
Динамічність свідчить про те, що поняття конкурентоспроможності є
обмеженим у часі, оскільки підприємство може бути конкурентоспроможним в
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одному періоді, і позбутися цих позицій в іншому. Тому, дослідження
конкурентоспроможності підприємства потребує постійної оцінки її рівня,
моніторингу показників, що її характеризують та дослідження джерел її
формування: техніко-екологічних, виробничих, реалізаційних, маркетингових,
професійно-кваліфікаційно-кадрових, інноваційно-інвестиційних, організаційноекономічних.
Предметність передбачає виділення набору параметрів, які формують
конкурентоспроможність підприємства, а саме: високу якість продукції;
використання сучасних технічних засобів та технологій; високий рівень
кваліфікації персоналу; формування позитивного іміджу підприємства та його
продукції в свідомості споживачів; застосування комплексу маркетингу при
просуванні продукції на ринок; забезпеченість підприємства матеріальними,
трудовими та фінансовими ресурсами; наявність патентів на унікальні винаходи;
використання прогресивних управлінських технологій тощо.
Атрибутивність вказує на виокремлення унікальних характеристик, які
формують конкурентну перевагу підприємства (унікальність продукції,
додатковий сервіс, оригінальна технологія виробництва тощо).
Системність передбачає дослідження всієї сукупності або максимально
можливої кількості параметрів та умов, що формують конкурентоспроможність
підприємства, а також взаємозв'язки між ними і взаємообумовленості їх
складових. Тобто під системністю розуміють сукупність наукових методів і
практичних прийомів розв'язання складних економічних проблем.
Об'єктивність свідчить про те, що дослідження конкурентоспроможності
підприємства повинно базуватися на достовірній, перевіреній інформації, що
реально відображає об'єктивну дійсність, а висновки повинні обґрунтовуватися
точними аналітичними розрахунками .
Під
зовнішніми
факторами
розуміють
сукупність
суб’єктів
господарювання, економічних, суспільних і природних умов, національних і
міждержавних інституціональних структур та інших зовнішніх умов і чинників,
що діють у глобальному оточенні та здійснюють вплив або можуть вплинути на
функціонування підприємства .
Оцінка
впливу
факторів
зовнішнього
середовища
на
конкурентоспроможність підприємства проводиться у загальновизнаному
порядку. Після встановлення місії й цілей підприємства виконується
діагностичний етап: оцінка змін, що впливають на різні аспекти потенціалу
підприємства; визначення факторів, що представляють погрозу для
конкурентоспроможності потенціалу підприємства; аналіз діяльності конкурентів;
визначення факторів, що представляють більше можливостей для досягнення
стратегічних цілей підприємства.
Аналіз
факторів
впливу
зовнішнього
середовища
на
конкурентоспроможність підприємства дає час для прогнозування можливостей,
розробки плану дій на випадок непередбачених обставин, розробки заходів, які
дозволять перетворити загрози на будь-які вигідні можливості. Для аналізу
факторів макросередовища частіше використовують PEST-аналіз (політичні,
економічні, соціальні, технологічні фактори), SWOT-аналіз, який допомагає
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визначити погрози й можливості з якими зіштовхується підприємство, і
встановити несприятливі фактори, які можуть знизити рівень ефективності
потенціалу підприємства .
Внутрішні фактори – це контрольовані чинники діяльності підприємства.
До них відносяться:
1. Діяльність керівництва та апарату управління підприємства
(організаційна та виробнича структури управління, професійний та
кваліфікований рівень управлінського персоналу і т. д.).
2. Система технологічного оснащення. Оновлення обладнання та
технологій, тобто заміна їх на більш прогресивні, забезпечує підвищення
конкурентоспроможності підприємства, підсилює внутрішню гнучкість
виробництва.
3. Сировина, матеріали і напівфабрикати. Якість сировини, комплектність її
перероблення
та
величина
відходів
суттєво
впливають
на
конкурентоспроможність підприємства.
4. Збут продукції, його об’єм та витрати на реалізацію. Вплив цього фактора
є суттєвим на підвищення конкурентоспроможності підприємства. Підприємство
намагається здійснити ефективний збут за рахунок реалізації продукції, що
користується попитом на ринку, стимулювання збільшення об’ємів продаж,
розширення ринків збуту. Аналіз внутрішніх факторів впливу тісно пов’язаний з
аналізом господарської діяльності підприємства.
Отже,
під
час
оцінювання,
прогнозування
та
управління
конкурентоспроможністю підприємства необхідно враховувати усю сукупність
внутрішніх та зовнішніх чинників, що вплинули чи потенційно можуть вплинути
на її формування.
Методи конкурентоспроможності ;
1.
Теорія ефективної конкурентоспроможності
2.
Метод анкетування
3.
Метод «еталону» (графічний)
4.
Метод різниць
5.
Метод рангів
6.
Метод балів
7.
Рейтингова оцінка
8.
Матриця Портера
9.
SWOT – аналіз
Управління конкурентоспроможності в умовах кризи:
1.
Діагностика зовнішнього конкурентного середовища.
2.
Концепція управління в конкурентоспроможності в умовах кризових
явищ.
3.
Проведення оцінки конкурентоспроможності компанії на ринку.
4.
Застосування можливих заходів підвищення конкурентоспроможності
в умовах кризи.
Висновки
1. Конкурентоспроможність підприємства характеризує можливість та
ефективність його адаптації до умов конкурентного середовища.
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2. До властивостей, якими характеризується конкурентоспроможність
підприємства можна віднести: порівнюваність, просторовість, динамічність,
предметність, атрибутивність, системність, об’єктивність. Дотримання названих
властивостей є необхідною умовою проведення аналітичних досліджень,
запорукою вирішення завдань та досягнення поставлених цілей підприємства.
3.
Аналіз
впливу
зовнішніх
та
внутрішніх
факторів
на
конкурентоспроможність підприємства дає можливість: знизити рівень
невизначеності
й
ризику
в процесі
виробничо-збутової
діяльності
підприємства; підвищити якість стратегічного планування й прогнозування
виробничо-збутової
діяльності
підприємства;
підвищити
рівень
конкурентоспроможності підприємства та його продукції; зберегти конкурентні
позиції та збільшити частку ринку, що належить підприємству.
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НОВІТНІ ТРЕНДИ ІНТЕРНЕТ- МАРКЕТИНГУ, ЯК
ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА СТРАТЕГІЇ БІЗНЕСУ
Одним із фундаментальних факторів, що прискорює формування і розвиток
інформаційного суспільства, є Інтернет.
Інтернет є не лише глобальним засобом комунікацій без територіальних і
національних кордонів, а й ефективним ключовим моментом ведення бізнесу.
Його роль зростає зі вступом світової економіки в економічну кризу та
карантинних обмежень. Саме завдяки застосуванню новітніх інформаційних
технологій багато товаровиробників (надавачів послуг) при веденні ефективної
маркетингової політики можуть не тільки знизити витрати на просування і збут
продукції, але й розширити існуючі та заповнити нові сегменти ринку, підвищити
ефективність і адресність взаємодії зі споживачами та іншими суб’єктами ринку.
Інтернет-маркетинг –це створення ефективної платформи для діяльності
українських підприємств та їх результативної ринкової конкуренції як в межах
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українського інтернет-простору, так і задля виведення їх у світовий бізнес-простір
[1, с. 194].
Під терміном «інтернет-маркетинг» розуміється теорія і методологія
організації маркетингу в гіпермедійному середовищі інтернету, а також
сукупність прийомів, спрямованих на привернення уваги до товару чи послуги,
популяризацію цього товару в глобальній мережі і його ефективного просування з
метою продажу. Інтернет володіє унікальними характеристиками, що значно
відрізняються від характеристик традиційних інструментів маркетингу. Однією із
основних властивостей є гіпермедійна природа, що характеризується високою
ефективністю у поданні та засвоєнні інформації, і значно підвищує можливості
маркетингу в посиленні взаємозв’язку підприємств і споживачів [2, с. 214].
Сьогодні цифровий інтернет - маркетинг використовує п’ять цифрових
каналів [3]:
1) мережу Інтернет і пристрої, що надають доступ до неї (комп’ютери,
ноутбуки, планшети, смартфони та ін.);
2) мобільні пристрої;
3) локальні мережі (Екстранет, Інтранет);
4) цифрове телебачення;
5) інтерактивні екрани, POS-термінали.
Основними методами цифрового маркетингу є [4, с. 21]:
– контекстна реклама Google Adwords, Yandex Direct;
– технологія Big Data
– масиви даних великих обсягів;
– ретаргетінг (retargeting) – перенацілювання;
– мобільний маркетинг; –
email-маркетинг – електронна пошта;
– вірусний маркетинг;
– RTB (real time bidding) – торги в реальному часі;
– SMM (social media marketing) – соціальний медіамаркетинг;
– SMO (social media optimization) – оптимізація для соціальних мереж;
– SEO (search engines optimization) – оптимізація сайту в пошукових
системах;
– SEM (search engine marketing) – пошуковий маркетинг.
Дозволити собі всі інструменти одночасно можуть не всі компанії, як
правило, це не є ефективним. Вибір залежить від цілей та можливостей бізнесу.
Виділимо тренди інтернет – маркетингу 2022 року [5]:
1. Artificial intelligence або штучний інтелект впевнено входить у новий 2022
рік й є буквально в кожній галузі, включаючи контент-маркетинг, РРС та інші.
Багато сервісів вже розробляють плани з огляду на оптимізацію процесу на основі
штучного інтелекту.
2. Голосовий пошук
Тренд digital-маркетингу 2022 активно використовується багатьма
користувачами. Популярність зростає та адаптується відповідно до попиту
клієнтів. Так розвиватиметься голосовий пошук за допомогою віртуальних
помічників, чат-боти на базі штучного інтелекту.
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3. Підвищена персоналізація
Це одна з “фішок” стрімінгової платформи.
Підвищена персоналізація дозволяє збирати дані користувачів, пропонувати
індивідуально підібраний продукт, рекомендувати товари/послуги, а також
ненав’язливо просувати рекламні кампанії через розсилку e-mail. Ефективна
інтеграція CRM (Customer Relationship Management) та CMS (Content Management
System) систем для узгоджених та цільових повідомлень бренду стане нормою у
цифровому світі та трендом digital-маркетингу 2022 року.
4. Гейміфікація
Цікава та захоплююча гейміфікація тепер використовується як маркетингові
стратегії для компаній, спрямованих на підвищення лояльності клієнтів,
впізнаваності бренду та продажів.
5. Розмовний маркетинг
Основна мета діалогового (розмовного) маркетингу – покращити взаємодію
з користувачем. Модель заснована на зворотному зв’язку, що сприяє вищій
залученості, більшій лояльності та збільшенню продажів.
6. Онлайн-заходи
Відеоконтент активно набирає обертів і став однозначним трендом. Вже
зараз користувачі сприятливіше зустрічають відео-огляди, за допомогою яких їм
легше ухвалити рішення про покупку.
7. Розробка сайтів, орієнтованих на мобільні пристрої
Компанії створюють зручний для мобільних пристроїв контент, який займає
вищі позиції в пошукових системах. Стратегія включає оптимізацію дизайну
сайту під невеликі екрани з використанням AMP (пришвидшені мобільні
сторінки), які також прискорюють завантаження контенту на смартфонах та
планшетах.
8. Пошук із нульовим кліком (Zero-Click Searches)
При пошуковому запиті користувач отримує рейтинг пропозицій, що
найбільше відповідають його питанню. Пошук за нульовими кліками означає, що
люди зацікавлені у запропонованому продукті. До цього тренду digitalмаркетингу 2022 року варто включити оптимізацію SEO під локальні запити, що
також частіше зустрічається серед споживчих умов. Клієнт одразу отримуватиме
найближчі доступні пропозиції.
9. Багатоканальний маркетинг
Просування бренду на декількох майданчиках — це тренд digitalмаркетингу у 2022 році. Не варто обмежуватись одним сайтом або сторінкою.
Аудиторія та цільовий ринок вводить тенденцію на багатоканальну діяльність.
10. Контент користувача (User-generated content)
Контент користувача (UGC), допомагає завоювати довіру цільової
аудиторії, підвищити рейтинг бренду в пошуковій мережі, авторитет та загальну
залученість. Знайти контент користувача можна якщо виконати пошук свого
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бренду в соціальних мережах, або попросити користувачів взяти участь, надати
контент за допомогою хештегів.
Таким чином, сучасні особливості життя людей цілком закономірно
викликають зміни в усіх сферах діяльності суспільства, у тому числі і в сфері
економіки. Вдосконалення інформаційних технологій, систем і стандартів їх
взаємодії призвели до створення нових напрямків сучасного підприємництва –
електронного бізнесу, електронної комерції та інтернет-маркетингу. Застосування
сучасних трендових методів інтернет – маркетингу дає можливість бізнесу як і
малому, так і великому завойовувати ринок, поширюючи коло потенційних
споживачів, просувати та реалізовувати продукт, мінімізувати витрати, зберігати
конкурентоздатність, економлячи час, а час у сучасному бізнес- просторі є
безцінним аспектом.
Отже, розвиток та втілення у бізнесі інтернет - маркетингу, сприяє розвитку
національної економіки та виходу українських підприємств на новий рівень
розвитку.
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SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ТА ПАНДЕМІЇ
В сучасних умовах усі підприємці зіткнулись з проблемою переходу у
віртуальний світ. І якщо раніше інтернет продажі були побічним видом заробітку,
то пандемія змусила переходити в on-line повністю. І тут постала проблема, як
перевести торгівлю, в якій нові клієнти приходили дуже часто через шоу-руми та
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презентації на виставках, то де знайти нових клієнтів, коли очної зустрічі годі і
бажати? Всі почали переходити в соціальні мережі, рекламувати свої бренди, при
цьому великі компанії, які мали сайти змогли запросити фахівців SMM одразу, то
дрібним підприємцям не вистачало фінансового ресурсу на таких спеціалістів.
Оскільки професія SMMщика не була надто затребуваною до пандемії, то в
умовах кризи світ зіткнувся з необхідністю спеціалістів, які вміють зробити
правильну візуалізацію бренду в соц.мережах.
Маркетингові комунікації в соціальних мережах є дієвим інструментом
маркетингу, сегментації ринку та адаптації до його потреб, а також ефективного
просування товару на ринку. SMM більшою мірою орієнтований на підтримку
іміджу компанії, формування довіри до бренду, прямий і непрямий вплив на
цільову аудиторію за допомогою щоденної неформальної взаємодії. [4]
Соціальний медіа маркетинг спрямований на формування, підтримку і
збільшення лояльності цільової аудиторії за допомогою роботи в соціальних
мережах. Не дивно, що така методика вважається однією із найперспективніших
інструментів маркетингу сьогодні. Social media marketing, або соціальний
медіамаркетинг, з'явився у результаті поширення Інтернету і соціальних мереж в
суспільстві, і є головним інструментом просування компанії або товару (послуги)
в будь-якій соціальній мережі.
Спеціалізовані соціальні мережі створюються і працюють для певних
категорій користувачів. Вони можуть розроблятися для певних професій,
захоплень, видів комерції. Також, в загальнотематичних соціальних мережах
можуть створюватися групи відповідно до інтересів.
Важливими інструментами просування комерційної продукції є системи
миттєвого обміну повідомленнями, які дозволяють спілкуватися з іншим
користувачем через мережу в режимі реального часу («Skype», «ICQ», «MSN»,
«Messenger» та ін.). [4]
Серед них:
− Інтернет-чати, що дають можливість одночасно декільком користувачам
спілкуватися в режимі реального часу;
− Інтернет-форуми, що дозволяють створювати нові теми, коментувати і
обговорювати повідомлення інших користувачів;
− Веб-блоги – особисті онлайн-журнали окремих користувачів;
− Вікі-довідники – це портали, зміст яких може редагуватися відвідувачами
(наприклад, «Вікіпедія»).
− Інтернет-хости – дають змогу розміщувати відеоматеріали на
безкоштовній основі («YouTube») [4]
SMM-маркетолог (від англ. «social media marketing») – підтримує профіль
компанії в соціальних мережах, розробляє та реалізує SMM-стратегію, створює і
коригує релевантний контент, включаючи статті, зображення, відеоролики,
рекламні акції тощо. Він аналізує ринок, тенденції, потреби аудиторії, намагається
задовольнити запити клієнтів, використовуючи можливості компанії та прогрес у
інструментах веб-аналітики. У великих компаніях SMM-маркетологи працюють із
іншими відділами (наприклад, маркетингу та реклами, обслуговування клієнтів та
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зв’язків з громадськістю, графічного дизайну) для створення контенту й
налагодження ефективних комунікацій із аудиторією.
Становлення та розвиток професійної діяльності в сфері маркетингу в
соціальних мережах відбувався одночасно зі зростанням популярності соціальних
мереж. Так, починаючи з 2009 року фахівці з маркетингу робили перші спроби
просування товарів в інтернеті. У 2010 році великі компанії стали вкладати гроші
на рекламу продукту в соціальних мережах. Структура SMM-маркетингу стала
ускладнюватися: з'явилися методи оцінювання ефективності і прибутковості
розкручування в інтернеті, відпрацьовувався механізм проведення рекламних
компаній. І вже до 2012 року SMM-маркетинг набув вагомого значення в
просуванні продукту за рахунок професіональнішого підходу фахівців, зростання
користувачів соціальних мереж, а, отже, і цільової аудиторії. На сьогодні
практично жодна компанія не обходиться без використання Інтернету для
просування. Все частіше товари продаються не в магазинах, а за допомогою
замовлень із гаджетів, особливо за умов пандемії.
Як зазначається [2], станом на початок 2020 року інтернетом користувалося
на 7% (298 мільйонів нових користувачів) більше порівняно з січнем 2019 року. У
ТОП-20 професій (за попитом згідно з даними платформи для пошуку роботи
Work.ua [3] SMMмаркетологи розташувалися на 7 позиції. Перше місце займають
ІТ-професії, друге – менеджери з продажу, третє – HR-менеджери, четверте –
юристи, п`яте – економісти, на шостому місці – фінансисти, восьме, дев`яте,
десяте місця посідають інженери зв`язку, архітектори, перекладачі східних мов
відповідно. Логічно, що SMM-маркетологи є більш затребуваними у великих
містах, так найбільше вакансій на момент проведення дослідження [3] було в
Києві – 188 пропозицій від працедавців; у Львові – 26, у м. Дніпро – 41, а в Одесі
– 33. В повсякденній роботі інтернет-маркетологів мало рутини, зате багато
творчості – освоєння нових інструментів інтернет-реклами, тести й експерименти,
аналітика і вимірні результати роботи. Крім цього, особливістю
міждисциплінарного характеру даного виду професійного діяльності є те, що на
сьогодні, маркетинг охоплює й вищі управлінські ланки. Тому однією з основних
переваг цієї професії є її відносна «молодість» і широкий спектр обов’язків.
SMM-маркетинг може бути цікавим для студентів як можливість отримати
додатковий заробіток, закласти основи власної справи в соціальних мережах без
капіталовкладень, створити та просувати групи за інтересами, стати блогером в
Instagram (так званим лідером думок у своїй віковій категорії). Ще одна категорія
людей, якій буде цікавою професія SMM-ника, – молоді мами. Адже велика
частина вакансій у SMM розрахована на віддалене працевлаштування, і жінки, які
перебувають у декретній відпустці, можуть отримувати додатковий заробіток,
спілкуватися з людьми, не виходячи з дому [1].
Варто, однак, відзначити, що людина, яка веде спільноту у Facebook або
Instagram, не перетворюється автоматично на SMM-спеціаліста.
Ефективна SMM-стратегія приводить до стабільного приросту клієнтської
бази, зростання обсягу продажу, дозволяє закласти «довготривалу» основу для
стабільної присутності на ринку.[4]
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Тож умови сучасного часу та його темпу диктують абсолютно нові умови
роботи усіх видів бізнесу. Професії, які роками були затребувані потроху
відмирають, а нові професії з'являються так швидко, що для освоєння професії не
можна чекати, доки її ліцензують ВНЗ, щоб отримати сучасні і затребувані знання
потрібно проходити курси, вебінари тощо. Адже 5 найвищеоплачуваних професій
світу 8 років тому навіть не існувало. А електронна комерція – це сучасний світ, у
якому старі бренди мусять освоювати нові тендунції, а молоді бренди з'являються
на ринку мало не щодня. Електронна комерція дае можливість усім людям
заявити про себе, посунути монополістичних підприємців і розширює вибір
споживачів.
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ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКІЙ СФЕРІ
Протягом тривалого часу спеціальність бухгалтера залишається однією з
найбільш потрібних та актуальних професій на ринку праці. За останні кілька
років з розвитком науково-технічного прогресу все більш значущим стає питання
застосування нових інформаційних технологій в різних галузях діяльності,
зокрема, у бухгалтерському обліку. Відповідно, актуальним є питання про
перспективи розвитку спеціальності бухгалтера, а її перспективи в умовах
трансформації.
Серед напрямів розвитку світової економіки виділяється перехід до
цифрових технологій, де основним ресурсом є інформація. Цей ресурс має велику
цінність і виступає у межах організацій як нематеріального активу. Накопичуючи
конкретну інформацію, ми отримуємо знання про об'єкт, що накопичується. Тема
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цифрової економіки стала надзвичайно популярною та навіть модною останнім
часом.
Нині бухгалтерський облік має вести кожна фірма, і перелік посадових
обов'язків бухгалтера залежність від конкретного підприємства. Найбільш
поширеним стає передача організацією ведення бухгалтерського обліку сторонній
компанії, що спеціалізується на цій сфері – застосування аутсорсингу.
Основна робота, що супроводжується максимальними трудовими та
тимчасовими витратами, полягає в тому, щоб систематизувати всю документацію
згідно зі стандартами ведення фінансової звітності, і відповідно, облікової
політики підприємства. Це можливо за рахунок активного розвитку IT-технологій
і переходу до так званої цифрової економіки.
Цифрова економіка – це окрема галузь, по суті це спосіб життя, нова основа
для розвитку системи державного управління, економіки, бізнесу, соціальної
сфери, всього суспільства [1]. За визначенням Європейського співтовариства,
цифрова економіка є результатом трансформаційних ефектів нових технологій
загального призначення в галузі інформації та комунікації.
Впровадження цифрових технологій супроводжується правовими,
технічними, організаційними та фінансовими змінами, що дозволяють говорити
про формування цифрового суспільства. Сьогодні стає очевидним, що вести в
цифровому вигляді весь корпоративний облік, у тому числі й бухгалтерський, це
не лише оптимально, а й необхідно.
Питання розвитку бухгалтерського обліку та забезпечення його
відповідності вимогам нової цифрової економіки останнім часом є предметом
активного обговорення науковців та спеціалістів-практиків [2].
При цьому більшість дослідників визнає необхідність перетворень, що
передбачають зміни у змісті, якісних характеристиках та формі подання звітної
інформації, розвитку принципів, методів та концепцій.
IT-технології викликають суттєві модифікації як у методології, і у
прикладному напрямі науки про бухгалтерському обліку.
В умовах цифрової економіки підприємству для того, щоб зберегти свою
конкурентоспроможність, бухгалтерський облік має бути чітко позиціонований як
елемент системи отримання, обробки та передачі економічної інформації.
Абсолютна більшість працівників бухгалтерії використовують дані
всесвітньої мережі, щоб більш ефективно вести бухгалтерський облік та
дізнаватися про всі нововведення, що стосуються бухгалтерського обліку. Це
спрощує роботу та заощаджує час для найважливіших справ. Сьогодні бухгалтер
використовує різні систематизовані програми обліку та довідково-правові
системи. Комп'ютерна грамотність стає базовою навичкою, яка буде актуальною
завжди. Застосування інформаційних технологій у бухгалтерському обліку
підвищує якість інформації, її оперативність. Бухгалтер може швидко отримати
потрібні результати за будь-який період часу, не вдаючись до ручних вибірок.
Використання інформаційних систем дозволяє підвищити швидкість збирання,
обробки та передачі інформації, складання звітів.
Отже, комп'ютерні системи дозволяють здійснити розмежування доступу до
інформації, поділ функцій. З'являється можливість для оперативної оцінки та
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контролю діяльності з боку керівництва організації. Інформаційні технології
постійно розвиваються, і разом із ними йде процес розвитку бухгалтерських
програм. Перехід на нові технології невідворотний.
Список інформаційних джерел
1. Распоряжение правительства РФ от 28 июля 2017 г. No1632-р
Обутверждении Программы «Цифровая экономика российской Федерации» //
Информационно-правовая система Гарант [Электронный ресурс]. URL:
http://base.garant.ru /71734878/
2. Черкесова Э.Ю. Человеческий капитал как основа инновационной
экономики // Кадровик, 2014. No 7. С. 12
Анастасія СЕНІЦКА,
здобувачка освіти, IV курс,
відділення комп’ютерних технологій,
ВСП «Технологічний фаховий коледж
Національного університету «Львівська політехніка»,
м. Львів
Науковий керівник Ірина КОМАР
викладач, спеціаліст ІІ категорії
ОМНІКАЛЬНА МОДЕЛЬ В E-COMMERCE ЯК МЕТОД
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
Омніканальний маркетинг це багатоканальний підхід до продажів, який
фокусується на забезпеченні безперебійного клієнтського досвіду, незалежно від
того, чи здійснює клієнт покупки в Інтернеті з мобільного пристрою, ноутбука чи
офлайн. Омніканальні операції зосереджені на всьому клієнтському досвіді, а не
на індивідуальному досвіді клієнта на різних каналах.
За даними 14-місячного дослідження [1] яке провели Harvard Business
Review опитавши 46 000 покупців виявили наступне:
•
7% покупців були покупцями тільки в Інтернеті;
•
20% з них були покупцями тільки в магазинах;
•
Величезні 73% з них використовували кілька каналів протягом усього
шляху до покупок.
Омнікальна модель розповсюдження товарів в e-commerce має ряд переваг.
По перше, це кращий досвід роботи з клієнтами. Оскільки кількість точок
дотику збільшується, збільшується потреба в безперебійній інтеграції від однієї
точки дотику до іншої, незалежно від того, чи це реклама в соціальних мережах,
електронна розсилка, мобільне push-сповіщення тощо. Знищуючи стіни між
каналами бізнесу, споживач отримує можливість взаємодіяти з компанією таким
чином, який йому є найзручнішим.
По друге, це збільшення продажів і трафіку. Вище згадане опитування
показує, що клієнти, які використовували 4 і більше каналів, витрачали в магазині
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в середньому на 9% більше в порівнянні з тими, хто використовував тільки один
канал.
По третє, це підвищена лояльність клієнтів. Омніканальні клієнти не тільки
витрачають більше, вони також більш лояльні до вашого бренду. Це ж опитування
показує, що протягом 6 місяців після омніканального досвіду покупок ці клієнти
здійснили на 23% більше повторних покупок в роздрібних точках. Вони також
частіше рекомендували бренд сім'ї та друзям, ніж ті, хто використовував один
канал.
По четверте, це – кращий збір даних. Роздрібні торговці, які можуть
відстежувати своїх клієнтів по різних каналах, можуть краще обслуговувати своїх
споживачів з більш персоналізованим досвідом. Омніканальний підхід дозволяє
підприємствам отримати уявлення про те, як створювати контент і пропозиції, які
будуть заохочувати своїх клієнтів більше займатися покупками - не тільки в
Інтернеті, але і в фізичних магазинах.
По п’яте, це персоналізація. Сьогодні споживачі хочуть зайти на сайт і мати
можливість легко шукати товари, порівнювати ціни, переглядати особисті
рекомендації. Важливо пропонувати персоналізований досвід своїм покупцям,
оскільки 74% онлайн-споживачів розчаровуються [2], коли на веб-сайтах
з'являється контент, який не має нічого спільного з їхніми інтересами.Таким
чином, персоналізація стає обов'язковою для сучасного бізнесу. В таких випадках
застосову.ть штучний інтелект. Програмне забезпечення для персоналізації
електронної комерції на основі штучного інтелекту дозволяє «дізнатися» що
хочуть клієнти, і показує товари з певними характеристиками – які вони,
ймовірно, захочуть купити та приховує ті продукти, якими клієнти рідше
цікавляться.
Як бачимо, омнікальна модель торгівлі відкриває нові можлвості для
ведення бізнесу. Особливо актуальним застосування цієї моделі є в період
карантину та пов’язаної з ним кризи. До прикладу, інтернет-магазин Фокстрот [3]
весною 2020 року збільшив власний товарообіг на 420%. За один день сайт
Фокстрот відвідало 270 тисяч. У квітні 2020 року на офіційному сайті компанії
зафіксовано 8,5 мільйонів відвідувачів. Частка Фокстрот в онлайн-торгівлі
електронікою і побутовою технікою в Україні збільшилася в 1, 5 рази. На думку
Кирила Попова-Черкасова, е-сommerce директора бренду Фокстрот, саме
омнікальна модель стала передумовою такого успіху.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
За даними звіту "Digital 2021", у січні 2021 року кількість людей, які
користуються інтернетом, збільшилася на 7.3 % порівняно з січнем минулого
року. Також зафіксовано загальний рівень користувачів – близько 59.5 %, і ці
показники щороку змінюються в більшу сторону, що свідчить про постійне
збільшення залежності суспільства від інформації та відповідного технологічного
світу. Успішність та прогресування бізнесу також більше залежить від уміння
обробити правильно інформацію та прийняти відповідні рішення. Постійна
автоматизація бізнес процесів, перехід в онлайн-режим під впливом COVID-19.
Електрона торгівля, у 2020 р. відносно 2019 р. збільшився на 24.4 % і на 59.9 %
порівняно з 2018 р.
Швидке зростання користування інтернету, аматорська поведінка призвели
до стрімкого зростання кіберзлочинів. Це спричинило збільшення витрат
підприємств на навчання у сфері ІКТ. Представники бізнесу дедалі більше
усвідомлюють важливість забезпечення достатнього рівня інформаційної безпеки.
Це, в свою чергу, обумовило необхідність оцінки ефективності, в тому числі
економічної, інформаційної безпеки підприємств торгівлі.
Аналіз витрат на захист інформаційної безпеки підприємств торгівлі
доцільно розпочати з витрат підприємств різних видів економічної діяльності на
програмне збереження, яке складаються з: придбання антивірусних програм, що
обумовлює захист інформації; специфічних програм галузі; і також програми, які
є допоміжними у забезпеченні базового виду діяльності. Як показують дані з
таблиці «Капітальні інвестиції підприємств у програмне забезпечення за видами
економічної діяльності у 2015-2020 рр.».
Під впливом COVID-19 інтенсивно розвивалася онлайн-структура бізнесу.
Торговельні підприємства не стали винятком цього, у зв’язку з чим підвищився
рівень кіберзагроз. Кіберзагрози для ПТ пов’язані з шифруванням або
викраденням даних клієнтів, уповільненням торговельних процесів. Це, в свою
чергу, зумовлює до значних витрат підприємства. Натомість за умови успішної
кібератаки вартість цифрової безпеки ПТ суттєво збільшиться, а втрати
включатимуть не тільки оголошений викуп за викрадену або зашифровану
інформацію. Втрати торговельного підприємства у випадку успішної кібератаки
матимуть негативний вплив як на фінансовий стан підприємства, так і на його
подальші перспективи розвитку у конкурентоспроможному середовищі.
Промисловий Інтернет реалізує можливості використання Інтернету у
різних сегментах промисловості, таких як виробництво, транспорт, енергетика,
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житлово-комунальне виробництво, гірничо-металургійний, авіаційний комплекси
тощо. Варто зазначити, що сьогодні промисловий Інтернет перебуває на ранніх
стадіях реалізації, але вже стає зрозумілим, що його розбудова може привести до
величезних перетворень. Промисловий Інтернет здатний змінити основи
конкуренції, визначити нові межі галузей і створити наступне покоління
конкурентоспроможних компаній. Проявами господарського Інтернету
є
методика інтенсивного виконання провідними компаніями світу у своїй роботі
аналітики великих даних. Цей напрям швидко набирає обертів і потребує нових
технічних управлінських знань та навичок, створення суб’єктами господарювання
інноваційних фінансових і управлінських концепцій для одержання спільної
вигоди від формування загальних даних.
Управління інформаційною безпекою може сигналізувати загальне
ставлення компанії до ризику, особливо для інформаційно інтенсивних галузей.
Щораз більша поява загроз інформаційній безпеці потребує такої інформаційної
безпеки, яка буде інтегруватися в корпоративне управління організацією.
Реалізація управління інформаційної безпеки може бути досягнута, якщо вищий
менеджмент приділяє додаткову увагу проблемі, а не розглядає її як технологічне
питання відповідно до обов’язків технічних менеджерів, рівень безпеки чітко
передається від вищого керівництва по всій ієрархії управління і до персоналу
Глобальне інформаційне середовище стає новим орієнтиром для
конкурентної боротьби в економічній, соціальній, політичній та інших площинах.
Починаючи свій шлях до змін із використання технологій на базі господарського
Інтернету, компаніям необхідно планувати кожний свій крок із метою збільшення
ефективності та стимулювання створення продуктово-сервісних гібридних
рішень, орієнтованих на кінцевий показник. На сучасному підприємстві якість й
ефективність інформаційної системи зумовлюють на кінцеві фінансові показники
через якість бізнес-процесів.
Програють ті компанії, де фінансування захисту інформації проводиться на
кінцевому рівні. При цьому кожна фірма постає перед питанням, яким чином
ставитися до вкладень в інформаційну безпеку − як до витрат чи інвестицій та які
підходи до їхньої оптимізації слід застосовувати. Як правило, якщо у компанії є
довгострокова стратегія розвитку, пов’язана з ІТ, вона розглядає вкладення в
інформаційну безпеку як інвестиції і прагне зробити їх перспективними, вдаючись
до оцінювання економічної ефективності та оптимізації структури вкладень за
допомогою, зокрема, розглянутих підходів.
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Юлія СОЛОНЕНКО,
здобувачка освіти, ІІ курс,
відділення підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,
ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,
м. Вінниця
Науковий керівник Людмила СОЛОНЕНКО
спеціаліст вищої категорії
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ
РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕПІЦЕНТР»
У М. ВІННИЦІ
«Епіцентр» – лідер ринку сучасної конкурентоздатної роздрібної торгівлі
України з повністю вітчизняними інвестиціями. Мережа налічує 62 торговельних
центрів по всій Україні, які щорічно відвідують майже 65 млн покупців. У 2019
році компанія «Епіцентр К» сплатила у бюджети різних рівнів понад 4 млрд грн
податків та входить до топ-30 найбільших платників податків в Україні. Крім
того, компанія є одним з найбільших роботодавців Україні – у ній працює 34 тис.
співробітників.
«Під одним дахом» на площі 25 800 кв. м зібрано понад 200 000 артикулів
товарів 15 різних напрямків – від будматеріалів до товарів для спорту та дітей, від
автозапчастин та побутової техніки до виробів медпризначення.
На честь відкриття – 22-23 серпня – відвідувачів нового ТЦ “Епіцентр” у
Вінниці очікувало багато приємних сюрпризів. Відбувся розіграш 100 000 грн.
сертифікатами серед покупців, які зареєстрували свої чеки на інфоцентрі ТЦ, а
100 перших покупців отримали гарантовані подарунки.
«Це другий Епіцентр на Вінниці, побудований за оновленою рітейлконцепцією. Більшість відділів в ньому створені в форматі shop-in-shop («магазин
у магазині»). Посилено і об’єднано офлайн та онлайн напрямки мережі. Саме в
цьому ТЦ відпрацьована нова модель роботи Центру видачі замовлень з
використанням нового обладнання та технологій, які мають можливість
пришвидшувати обслуговування покупців інтернет-магазину epicentrk.ua з
урахуванням дотримання дистанції між людьми. Також вони продовжують
розвиток власних торгових марок і власного імпорту за всіма ключовими
напрямками, це дозволяє пропонувати покупцям кращі ціни та широкий
асортимент».
У другому вінницькому ТЦ “Епіцентр” відкриті нові для мережі відділи,
зокрема, “Дім води” та “Продукти”. Також в цьому торговельному центрі
з’явилися в оновленому концепті “Студія світла” площею 310 кв. м.
Найбільші відділи, які працюють в форматі shop-in-shop, з сучасною
викладкою та максимально зручною для покупців представленістю товарів, це –
“Галереї ДЕКО” (2000 кв. м), “Центр меблів” (1700 кв. м), “Центр техніки ЦЕ ТЕ”,
“ЕПІК” (товари для дітей) та “Садовий центр” – кожен по 1000 кв. м, “Кераміка
Центр” – 850 кв. м, Intersport – 800 кв. м.
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У цьому вінницькому ТЦ “Епіцентр” дійсно є все. Майже кожний відділ
пропонує додаткові послуги: проєктування меблів, розрахунок та дизайн-проєкт
ванної чи санвузла, форматно-розкрійна дільниця, пересадка рослин, тонування
фарб, оверлок, експертна допомога з вибору систем очищування води та багато
іншого. Передбачена зручна навігація та зони для розваг та відпочинку покупців:
ресторан, аерохокей, лабіринт для дітей. Облаштований паркінг на 740
автомобілів перед торговельним центром.
“Епіцентр К” – соціально відповідальна компанія, яка активно долучається
до корисних ініціатив громад. З метою покращення соціальної інфраструктури
мікрорайону Епіцентр облаштувала чудовий сквер площею 3000 кв. м.
Наступна сучасна неменш конкурентоздатна дія та послуга, з’явилася
місяць тому.
“Епіцентр” впровадив систему управління клієнтським сервісом
“Омніканальна платформа”, яка дозволяє моментально реагувати на всі звернення
клієнтів та підключає до зворотного зв'язку з клієнтами навіть топ-менеджмент
компанії. Омніплатформа - проєкт моніторингу якості клієнтського сервісу, який є
власною програмною розробкою компанії “Епіцентр К”. Він є своєрідним
агрегатором відгуків клієнтів з усіх можливих каналів комунікації (Facebook,
Instagram, Viber, Telegram, e-mail, Google Maps, форми зворотнього зв’язку,
онлайн-чат, відгуки на товар на сайті, відгуки на магазин на сайті, App Store,
Google Play, NPS-опитування). “Завдяки запуску нового проєкту вони прагнуть
вирішувати проблеми клієнтів “не відходячи від каси”. Омніплатформа дає
можливість оперативно дізнатися про абсолютно всі проблеми їх відвідувачів,
яких вони ми не завжди бачать. Адміністрація торговельного підприємства
«Епіцентр» розуміє, що люди, які пишуть відгуки - це їхні віддані клієнти, яким
не байдужий сервіс. Вони прагнуть змін, як і сучасне торговельне підприємсво
«Епіцентр». Новий проєкт, безумовно, дозволяє покращити рівень
обслуговування та усуває певні прогалини в роботі кожного ТЦ і не тільки у
Вінниці. Система дає змогу впізнавати клієнта “з першого дотику”, незалежно від
того, з якого каналу надійшло звернення. Вона автоматично ідентифікує історію
покупок, транзакцій та звернень клієнта. Проєкт в тестовому режимі був
запущений в кінці 2021 року, а з 5 лютого 2022 року запрацював в усіх
торговельних центрах “Епіцентр” та “Нова лінія”. Згідно з першими результатами
роботи, середня швидкість реакції на відгук становить 8 хв. Також по всій мережі
розміщено близько 7500 QR-кодів (на один ТЦ припадає від 50 до 100 QR-кодів).
Відсканувавши QR-код у ТЦ “Епіцентр” чи “Нова лінія”, відвідувач переходить
на спеціальний лендінг з NPS-опитуванням, де разом з відгуком може прикріпити
фото, відеофайл або аудіозапис. Результати опитування моментально передаються
у ТЦ, з якого було здійснено сканування QR-коду, а представники ТЦ беруть його
в роботу, зв'язуються з клієнтом та оперативно вирішують питання. У систему
також передається інформація про точку контролю, в якій клієнт просканував QRкод. Додатково здійснюється автоматичне оперативне оповіщення керівництва ТЦ
та всіх служб компанії за допомогою телеграм-бота. Система стала єдиним вікном
для роботи служби клієнтської підтримки зі зверненнями та контакт-центру. Для
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зручності роботи працівників зі смартфону діє також мобільна версія
Омніплатформи.
В Омніплатформі працює понад 2000 співробітників абсолютно різних
рівнів. “Омніплатформа є одним із проєктів омніканального клієнтського сервісу
“Епіцентру” і важливим елементом їхньої сучасної CRM-системи. Вони чітко
розуміють, що клієнт очікує від компанії персоналізовану комунікацію,
доступність клієнтської підтримки в усіх зручних цифрових каналах, вирішення
звернень швидко та з першого дотику. Омніплатформа надає можливість
операційним службам та торговим центрам покращувати клієнтський досвід”.
Наступна сучасна конкурентоздатна операція із застосуванням мобільного
додатку «Дія». В новому 2022 році мережі ТЦ «Епіцентр» та «Нова Лінія»
продовжують роботу із застосунком Дія, тим самим значно спрощуючи процес
повернення товару для своїх відвідувачів. Раніше для повернення товару
покупець мав обов’язково разом з чеком надати документ, що посвідчує особу. А
це створювало чималі незручності для клієнтів компанії. Є випадки, коли хочуть
повернути товар відразу після покупки, але паспорта чи іншого документу при
собі не мають. Доводиться витрачати зайвий час на процес повернення. Тепер
покупці, що мають у мобільному телефоні завантажений застосунок Дія, можуть
на касі повернення товару в мережах «Епіцентр» та «Нова Лінія» пред’являти свій
цифровий документ про посвідчення особи. Створивши відповідний документ про
повернення на основі чеку чи іншого документу про реалізацію, касир на касі
повернення має просканувати штрих-код паспорта чи закордонного паспорта
покупця, які відображаються у застосунку Дія. В застосунку відображається запит
на передачу копії цифрового документу. Після дозволу користувача в застосунку
Дія копії е-документів передаються до системи та після цього вже формується
документ на повернення товару. “Епіцентр та Нова Лінія за допомогою
застосунку Дія значно спростили процедуру повернення товару та зробили її
більш технологічною та комфортною для їх клієнтів. Загалом цифрова
трансформація бізнес-процесів в групі компаній «Епіцентр» піднімає сервіс та
послуги на ще вищий рівень та робить його більш зручним та зрозумілим для
користувачів. Сучасною програмою лояльності та мобільним додатком
користуються понад 6 мільйонів користувачів. Варто зауважити, представники
адміністрації і надалі будуть рухатись в цьому напрямку та пропонувати своїм
клієнтам ще більше діджитальних процесів та сервісів”. Дія — це новий рівень
взаємодії держави та громадян: зручний, непомітний, людяний. На порталі можна
отримати онлайн більше 50 державних послуг. Дія 2.0 — оновлений мобільний
застосунок, за допомогою якого українці мають змогу отримувати доступ до своїх
цифрових документів. Серед них — ID-картка та закордонний біометричний
паспорт, студентський квиток, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу, страховий поліс транспортного засобу, податковий номер
(РНОКПП), свідоцтво про народження та довідка переселенця (ВПО). Усі ці
послуги та сучасні можливості застосовує на сьогоднішній день ТЦ «Епіцентр»,
який з упевненістю можна назвати сучасним конкурентоздатним підприємством
не тільки у м. Вінниці, але й в Україні в цілому.
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САЙТ ЯК ПЕРЕВАГА В БІЗНЕСІ
На сьогоднішній день можливості Інтернет технологій є вкрай актуальним
інструментом для ведення бізнесу, що дозволяє компанії зміцнити свої позиції на
ринку, додати їй додатковий запас міцності, залучити нових клієнтів.
Існує два шляхи розвитку економіки – екстенсивний, який передбачає
розвиток за рахунок залучення додаткових факторів виробництва та інтенсивний,
що в свою чергу формує шляхи розвитку засобами реалізації на основі науковотехнічного прогресу, розвитку та впровадження у практику інновацій,
покращення якості підготовки кадрів, нової інвестиційної політики.
Всесвітня інтернет-павутина (англ. World Wide Web, або Інтернет) вже
протягом кількох десятків років пов'язує покупців із продавцями, замовників із
виконавцями, здобувачів із роботодавцями тощо.
Інтернет розширює та глобалізує всі галузі ринку. Створивши свій сайт,
підприємство, організація чи установа має можливість отримати доступ до
великого кола майбутніх клієнтів.
Сьогодні бути конкурентоспроможним онлайн важливіше, а ніж будь-коли.
Більшість споживачів використовують інтернет для пошуку інформації про
продукти, послуги або компанії до вирішення питання про покупку. Тому, дуже
важливо бути онлайн доступним та зацікавити покупця з першого огляду сайта.
Створений на сайті організації чи підприємства електронний каталог
товарів та послуг є доступним у кожному будинку, 24 години на добу, 7 днів на
тиждень, 365 днів на рік. Товари та послуги виставляються цілодобово та по
всьому світу, що дає можливість зацікавити клієнта чи покупця незалежно від
часу доби. Такі можливості стирають межі часових поясів та періодів для роботи,
зацікавленій людині більше не доведеться чекати, поки магазин чи офіс
відкриється або в його місті проходитиме виставка певних товарів чи послуг.
Створення web-сайту компанії – це один із актуальних напрямків розвитку
торгового сегменту в наші дні. В першу чергу, це вигідно за рахунок того, що для
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залучення нових клієнтів потрібна мінімальна кількість співробітників, при цьому
web-сайт звертається до величезної аудиторії, яка має переваги мережі Інтернет.
Наявність інтернет ресурсу дає можливість розвивати бізнес за межами
свого географічного положення та залучати нових клієнтів не тільки у своєму
регіоні, а і за ширшими межами. Інтернет має глобальне охоплення, що сьогодні
доступно будь-якій організація без додаткових витрат. Не витрачаючи великі
фінансові затрати на рекламу свого бізнесу на нових ринках, один сайт може це
робити у більшості країн світу
Сайт – це група веб-сторінок (або одна веб-сторінка), об'єднаних спільним
доменним ім'ям та IP-адресою. Сторінки можуть містити будь-яку кількість
посилань та текстів. Такі посилання називаються гіпертекстовими, а тексти
HTML.
Метою сайту може бути не тільки продаж, це може бути покращення іміджу
компанії та підвищення впізнаваності бренду. З цією метою створюється
корпоративний сайт. Важливим моментом тут є наголос на самій компанії.
Висвітлюються її ідеї, концепція, перспективи, можливості інвестування.
Сьогодні з урахуванням розвитку інтернет-технологій дуже складно дати
чітку класифікацію web-сайтів. Можна сказати, що сайт увібрав у собі якість
таких звичних для нас носіїв інформації, як книга і газета. З газетою web-сайт
ріднить високий рівень оперативності оновлення і самої тематики поширення
гарячої, нової та необхідної інформації в зручному та цікавому вигляді для
представлення [1, 2].
Отже, підсумовуючи, варто зазначити, що сайт допомагає створити імідж
компанії, а метод подачі та форма подачі інформації розміщеної на сайті
допомагає сформувати думку користувачів та допомагає їм зорієнтуватися. Також
це зручно для партнерів, постачальників, спонсорів, спеціалістів з реклами. Чим
більше відомостей подано на сайті, тим краще виглядаю інформаційна база
доступних даних. Тому, підприємці, які мають стильний, оптимізований сайт,
завжди більш конкурентоспроможні.
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ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ВИД ЕКОНОМІКИ
Актуальність проблематики зумовлена тим, що поява та розвиток нових
інформаційних технологій у світовій економіці стрімко розвивається, все
впевненіших кроків набуває новий вид діяльності – електронна комерція.
На сьогоднішній день економіка, орієнтована на використання новітніх
продуктивних технологій та освоєння досягнень наукових думок. Нові віяння
сприяють виникненню інформаційного середовища, яке приходить на зміну
традиційній економіці. У межах таких реалій, економічна сторона життя
суспільства піддається як зміні свого змісту, потреба у модернізації реалізується,
зокрема й у віртуальної реальності [1].
Все частіше спостерігається високий рівень руху капіталу у сфері
високотехнологічних компаній та постійні зміни імен компаній на провідних
позиціях у світових рейтингах. Виникають нові види електронних послуг,
формуються нові ринки, трансформується традиційна бізнес-модель.
Епоха електронної економіки характеризується тим, що примноження
статків компаній – представників електронного бізнесу безпосередньо залежить
від кількості користувачів, споживачів контенту та від швидкості зростання їх
чисельності. Як показує практика, представники електронного бізнесу насамперед
конкурують за інтернет-аудиторію, оскільки вона відіграє ключову роль у
забезпеченні сталого зростання. Відповідно, нові можливості електронної
комерції є джерелом нарощування конкурентних переваг сучасних компаній.
Електронний бізнес став популярним завдяки тому, що електронні транзакції
дозволили компаніям не тільки вибудовувати ефективні відносини зі
споживачами та постачальниками, а й скорочувати витрати.
Інтернет мережа пропонує покупцям все більші можливості для придбання
товарів та послуг, а електронна комерція – є невід'ємною складовою сучасної
економіки, відповідно комерційні організації нарощують свою присутність у цій
мережі під час здійснення підприємницької діяльності.
Електронна комерція – форма комерції, коли дві і більше ланки
комерційного циклу виконуються із застосуванням інформаційних технологій.
Електронна комерція розпочала трансформацію діяльності підприємств у мережу
віртуальних спільнот організацій, кожне з яких може сконцентрувати свою
діяльність на тих напрямках, у яких найбільш компетентне, для постачання
виробничих рішень своїм клієнтам [2].
В реаліях сьогодення, електронна торгівля здійснюється кількома потоками:
комп'ютери, мобільні пристрої, планшети, програми та інші. Багато традиційних
магазинів намагаються поєднувати наявність фізичних магазинів та онлайнканалів продажі. Наприклад, споживач спочатку шукає продукт в Інтернеті, а
потім відвідує магазин у місті, щоб купити його.
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Інтернет-магазини вважаються зручними для багатьох споживачів,
вимагаючи менше зусиль, ніж покупка у звичайному магазині. Саме тому
доставка має бути швидкою.
При покупці онлайн легко порівнювати продукти та послуги з огляду на
цінову прозорість.
Споживачі цінують індивідуальний підхід. Можливість спілкуватися з
консультантом, що являється важливим фактором для укладання угоди. Людям
подобається привертати увагу та цінувати особисті поради.
Не менш важливим фактором залучення клієнтів є система відгуків. Клієнти
люблять читати про досвід інших покупців, це допомагає оцінити думку інших та
прийняти своє рішення купити той чи інший товар. Також люди, онлайн-шопінг
заощаджує час, тому що можна робити покупки у будь-який зручний час, не
виходячи з будинку.
В електронній комерції можна продавати необмежену кількість продукції.
Крім того, немає таких проблем, як в управлінні звичайними магазинами,
наприклад, пошук співробітників, управління майном і тощо. Завдяки високому
рівню автоматизації електронної комерції збирається багато даних про клієнта, які
можуть використовуватись для подальшого покращення внутрішніх операцій або
підтримки досвіду покупок клієнтів.
В умовах глобалізації ринкової економіки необхідне просування
інноваційних товарів та послуг на вітчизняні та світові ринки електронної
комерції.
Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду ринку електронної змінив
сучасне розуміння способів ведення бізнесу для всього світу.
Звісно ж, головною метою розвитку цифрового підприємництва у
міжнародній торгівлі є об'єднання зусиль усіх електронних торгових систем у
розвитку міжнародної торгівлі, а також уніфікація процесів проведення
електронних закупівель – створення «єдиного вікна» для покупців та
постачальників незалежного від їхнього географічного перебування.
Таким чином, можна відзначити, що напрям електронної комерції швидко
зростає, що вбачається в зростаючих числах споживачів Інтернету і мобільних
мереж. Вона має свої переваг, а також недоліків, серед яких великий асортимент
товарів та послуг, зручність інтернет-магазинів, персоналізована пропозиція та
необхідність доступу до Інтернету, неможливість спробувати товар перед
покупкою, проблеми безпеки та конфіденційності, відсутність взаємодії між
людьми відповідно.
Широкі можливості використання інтернету в галузі світового е-бізнесу
призвели до виникнення ще більшої кількості різноманітних комерційних
підприємств різних типів і, як наслідок, нових абревіатур міжнародного значення,
що їх позначають та які широко застосовують у міжнародній електронній
економічну діяльність.
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МАРКЕТПЛЕЙС – НОВИЙ ВИД ТОРГІВЛІ
Інформаційні технології швидко змінюють світ. Змінюються і технології
ведення бізнесу, продажів, реклами, логістики тощо. На зміну e-commerce-сайтам
та інтернет-магазинам приходять електронні торгові майданчики та прайсагрегатори, які також відомі як маркетплейси, або онлайн-маркети. Сьогодні вони
називаються то "моделлю майбутнього", то "загрозою для інтернет-магазинів".
Маркетплейси постають лідерами у торгових рейтингах та допомагають
учасникам ринку відшукати один одного.
Маркетплейс (від англ. Marketplace) – це місце або веб-сайт, на якому
можна знайти товари різних брендів від різних постачальників, магазинів або
людей, представлених на одній платформі. Тобто, маркетплейс є онлайнмайданчиком, на якому систематизується інформація про товари та послуги
різних постачальників [1]. Покупець формує пошуковий запит для порівняння,
вибору та купівлі обраного товару. Власник торгового майданчика відповідає за
залучення клієнтів та обробку транзакцій, у той час як сторонні постачальники
займаються виробництвом та доставкою.
Можна трактувати переклад маркетплейс, як онлайн-майданчик, який
збирає та систематизує інформацію про товари та послуги різних компаній,
зареєстрованих у системі та надає таку інформацію за запитом покупця у
структурованому вигляді, придатному для порівняння, вибору та здійснення
купівлі обраного товару чи послуги. Він створено підвищення кількості продажів
з допомогою полегшення комунікування між клієнтом і продавцем.
Маркетплейс оптимізує процес взаємодії з покупцем, підвищуючи його
лояльність за допомогою концентрованого пошуку та систематизації інформації.
Так само існують агрегатори, де виробники реалізують свою продукцію
безпосередньо споживачам, уникаючи таким чином процесу зберігання запасів.
Цей вид управління поставок зазвичай називають методом дропшипінуг (від англ.
Dropshipping). При цьому питання відповідальності між оператором та
постачальниками в даній моделі взаємодії потребують особливого контролю.
Якісна робота маркетплейса передбачає відповідальність агрегатора за якість та
безперебійну обробку замовлень, їх доставку [2]. За допомогою онлайнмаркетплейсів легко здійснюють купівлю-продаж покупцям та продавцям з різних
міст та країн.
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Одна з ідей маркетплейсу це не просто забезпечення стабільного попиту, а й
зменшення медіа витрат продавців, а іноді повне звільнення від рекламних
відділів і зменшення фінансування платного пошукового трафіку.
Прибуток маркетплейсу полягає в отриманні відсотка з компанії, з
проведеної угоди, або розміщення реклами на їхній платформі, що дозволяє не
брати комісію з компанії за виконувати угоду.
Можна впевнено сказати, що маркетплейс є дійсно необхідним для торгівлі
в мережі. Оскільки компанія працює за моделлю маркетплейсу, вона значно
економить не тільки час на розкручування свого товару, але й кошти на його
реалізацію. Так як це стає основним завданням онлайн-платформи.
Мета створення маркетплейсу полягає у залученні нових клієнтів та
укладання вигідних пропозицій, які надалі сприятимуть розвитку онлайн торгівлі.
Сьогодні великі маркетплейси активно намагаються розвивати власну
логістичну складову.
Загалом, маркетплейс виглядає як вітрина, де представлені товари від різних
продавців. При цьому маркетплейс забезпечує трафік та маркетингову підтримку
для збільшення продажів, є відповідальним за зручність користування
платформою та відстеження фінансових операцій. Завданням постачальника є
виробництвом, мерчендайзинг, встановленням цін та відвантаженням товарів.
Структура маркетплейс вміщує наступні компоненти:
Вітрина – каталог товарів, що майже не відрізняється від звичайного
інтернет-магазину, крім складнішого збору та завантаження наданої інформації по
товарах від продавця.
Кабінет покупця є звичайним, як в інтернет-магазині.
Кабінет партнера – за допомогою нього постачальник розміщує свої товари,
контролює оборот, отримує аналітику з продажу.
Класичний маркетплейс не займається формуванням замовлення та його
доставкою, лише приймає заявку від покупця та передає його продавцю. Та в той
же час, існує велика кількість варіантів розподілу ролей між платформою та
постачальником, правил оплати та інших умов співпраці [3].
Зазвичай маркетплейси не займаються формуванням замовлення та
подальшою доставкою, а лише приймають заявку від замовника та передають її
продавцю. Вони забезпечують маркетингову підтримку та наводять трафік,
відповідають за зручність ресурсу та аналітику. Головні завдання таких сервісів:
зробити пошук товарів та послуг зручним для користувачів та збільшити обсяг
продаж компаніям [4].
Отже, можна зуважити, що макетплейси є зручним засобом, що агрегують
пропозиції постачальників товарів чи послуг на одному майданчику, мають, як
правило, зручний інтерфейс, пропонуючи пошук, допомогу у виборі, різні
способи оплати. Поширення такої форми взаємодії можна пояснити, оскільки крім
широкого асортименту товарів і послуг маркетплейс забезпечує зручні умови
покупки, надаючи необхідні гарантії якості. Це зручно для покупця і є фактором
подальшого зростання для організації продажу в електронному середовищі.
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НЕОБАНКІНГ ЯК ФАКТОР ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Підвищена зацікавленості до соціальних мереж, доступність до Інтернету,
онлайн магазинів та універсальних пошукових систем, формування покоління
мобільних додатків та смартфонів – сприяло змінам у функціонуванні банківських
систем світу, зокрема появі так званих необанків. Сучасні банки перестають бути
тільки банками у традиційному розумінні і виходять за рамки фінансової галузі.
Якщо раніше банки отримували прибуток лише за рахунок покращення
стандартних моделей обслуговування клієнтів, то вже зараз змінюються самі
моделі взаємодії банків з клієнтами. Саме тому в сучасному світі з'явилася
потреба у нових, інноваційних типах – необанках. Необанк – це модернізований
та постійно оновлюваний банкінг з розвиненою сучасною функціональністю,
формами зв'язку та передачі даних, включаючи такі основні елементи, як Інтернет
(веб-сайти, офіси) та мобільний банк (програми, повідомлення) [1, с. 71].
Незважаючи на те що вітчизняний банківський ринок є не настільки
розвиненим порівняно з європейським ринком, проте в нашій країні вже існують
фінтех-стартапи, серед яких зустрічаються і необанки. Вітчизняні банкіри
передбачають поступовий перехід від традиційного банкінгу до необанкінгу
шляхом зменшення кількості відділень банків та залучення більшості клієнтів до
Інтернет-банкінгу. Відповідно до статистичних даних НБУ, за останні п’ять років
кількість структурних підрозділів банків скоротилася майже вдвічі, що
підтверджує перехід від традиційного банкінгу до цифрового обслуговування [2,
с. 110].
Розвитку необанків у передових країнах сприяє низка причин: лояльне
ставлення державного регулятора, мінімальне оподаткування, доступ до
величезної бази інвесторів, величезний ринок персоналу в сфері фінансових
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технологій, а також можливість отримати спеціальну ліцензію. Необанки
виділяються на фоні традиційних банків такими властивостями: низька вартість
структури; великі мережі банкоматів без комісій; простий та цікавий мобільний
зв’язок, на відміну від банківського обслуговування на телефоні з традиційним
банком; інтуїтивне бюджетування та інструменти для відстеження грошових
коштів, які дозволяють визначити, чи потрібно купувати товар; баланси в
реальному часі - баланс на вашому смартфоні. Ще однією перевагою необанків
перед їх більш традиційними конкурентами став нижчий рівень комісійних, що
стягуються з клієнтів. У традиційних банків з цього пункту практично немає
місця для маневрів, бо за рахунок цих доходів вони покривають свої операційні
витрати [3].
Сучасний світовий банківський сектор під впливом цифровізації зазнає
радикальних змін, що викликані значною кількістю факторів. Клієнти
використовують усе більше каналів отримання банківських послуг, користуючись
новими платформами для взаємодії з банками, тому в результаті цифровізації
банківських процесів покращується клієнтський досвід. До пандемії значні
інвестиційні ресурси вітчизняних банків були спрямовані на оновлення та
розвиток автоматизованих систем, дистанційних каналів та бізнес-процесів з
метою
формування
комплексної банківської
системи
дистанційного
обслуговування. І хоча рівень цифровізації в Україні набагато нижчий, ніж в
інших країнах Європи, все ж запит на цифровізацію банківських послуг у нашій
державі є одним із найвищих. Це свідчить про те, що українці готові на зміни та
прагнуть використовувати сучасні технології [4].
Аналізуючи необанкінг як фактор цифрової економки, можна виділити
притаманні особливості діяльності: – відсутність відділень/філій як результат
відсутність черг; – цілодобове надання банківських послуг незалежно від
географічного розташування клієнта, до того ж необанки пропонують
користуватися дебетовою карткою в зарубіжних країнах без комісій та за прямим
обмінним курсом; необхідність постійного доступу до Інтернету;
персоналізований підхід до клієнта; – швидкість обслуговування та економія часу
клієнта; комодизація банківських послуг та підвищення рівня задоволеності
клієнтів; використання сучасних інформаційних технологій; просте та швидке
відкриття рахунку в Інтернеті порівняно з традиційними банками; застосування
біометричних способів підтвердження транзакцій; спрощене відстеження
грошових потоків та можливість агрегації рахунків; налагодження партнерських
відносин із традиційними фінансовими установами; доступні тарифи на
обслуговування за рахунок мінімізації витрат на утримання філій та інших
операційних витрат [5, с. 9].
Очевидно, що багато ще потрібно зробити для того, щоб рівень
використання населенням банківських карток для оплати за товари та послуги
наблизився до рівня розвинутих країн світу. Однак загальні тенденції розвитку
інформаційного суспільства, доступ населення до інформації про нові технології
та можливість їх отримати, гостра боротьба за клієнта між банками, організаціями
різних сфер діяльності вказують на те, що більшість процесів інформатизації в
нашій країні та регіонах вже не зупинити, лише потрібно застосовувати різні
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інструменти на національному та регіональному рівнях для їх інтенсифікації.
Потрібно взяти до уваги, що розвиток технологій безконтактної оплати вплине на
зміну територіальної організації внутрішніх просторів торгових центрів,
розважальних центрів та інших приміщень, шляхом включення в їх структуру
окремих елементів банківської інфраструктури (банкомати, термінали тощо).
Отже, сучасний банківський сектор розвивається швидкими темпами.
Необанк – це банк сучасності, який впроваджується в наше життя, складаючи
конкуренцію класичним банкам. Але для повного переходу населення до таких
банків необхідно не тільки замінити відділення на онлайн-платформи, а й
забезпечити високий рівень довіри населення, підвищити фінансову грамотність
населення, налагодити роботу безперебійного технологічного обладнання, а
також розробити відповідну нормативно-правову базу, порядок і умови
ліцензування діяльності необанків.
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