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ПІДПРИЄМСТВА: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ В  
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ (НА ПРИКЛАДІ  
МЕРЕЖІ СУПЕРМАРКЕТІВ NOVUS)……………………………….......83 

Євгенія ТУРИЦЯ, викладач 
Одеський торговельно-економічний фаховий коледж,  
м. Одеса 
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ 
ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ УМОВАХ…………………………………........87 

Наталія ЦЕХОШ, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 
Луцького кооперативного фахового коледжу Львівського торговельно-
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ПРИКЛАДІ МЕРЕЖІ «ГАЛЯ БАЛУВАНА» М.ЛУЦЬК)……………...90 

Ірина ЧЕРНІЙ, здобувачка освіти, ІІ курс, 
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УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ…………………..........130 
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м. Київ 
ЯКІСТЬ КАРАМЕЛЬНИХ ВИРОБІВ  - ЗДОРОВ’Я  
СПОЖИВАЧІВ ВСІХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ……………………...135 
 
Наталія ЧЕРНЕЩУК, здобувачка освіти, ІІІ курс,  



11 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ», 
м. Вінниця 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА  
ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  
ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ……………………………….......139 

Марія ШЕВЧУК, здобувачка освіти, І курс, 
ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України», 
смт. Немішаєве 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
РОЗВИТКУ АГРАРІЇВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ………........141 

СЕКЦІЯ 4 
ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ E-COMMERCE 

Анастасія БЕЛЕНОК, здобувачка освіти, ІІ курс, 
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ», 
м. Київ 
ДЕТЕРМІНАНТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ…………….......143 

Олександра БОРОДАВКА, здобувачка освіти, I курс,        
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спеціальності 051 «Економіка», 
Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права,  
м. Бердичів 



12 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 
ОСНОВНІ ТРЕНДИ ПРОСУВАННЯ БІЗНЕСУ В  
Е-COMMERCE В СУЧАСНИХ УМОВАХ……………………….........152 
 
Максим ДЕМЧЕНКО, здобувач освіти, I курс, 
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,   
м. Київ 
ЦИФРОВА ВАЛЮТА В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ СТАТУС…………155 
 
Іван ДИЧЕНКО, здобувач освіти, ІІІ курс, 
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»,  
м. Київ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТИСТИКИ РИНКОВОЇ  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КОНСЮМЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ  

ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ НА РИНКУ 
ТОРГІВЛІ  

 
        Консюмеризм — це організований рух громадян, а також діяльність 
державних і громадських установ, яка спрямована на розширення прав та впливу 
споживачів на виробників і торговців як у комерційній, так і позакомерційній 
сферах. Історичний досвід свідчить, що споживач у системі ринкових відносин, як 
правило, є не тільки останньою ланкою у ланцюгу товарообігу, а й найслабшою 
його ланкою. Метою консюмеризму — цього особливого виду соціальної 
діяльності є захист споживача, його інтересів, а також посилення його ролі та 
правових позицій у системі ринкових відносин. Захист прав споживачів, розвиток 
консюмерського руху є обов'язковим складником вирішення глобальних проблем, 
що стоять сьогодні перед усім людством, а саме:  

- втілення принципів соціальної справедливості, та поваги до прав людини; 
- розвиток відкритої, чесної і ефективної ринкової торгівлі;  
- захист навколишнього середовища.  

Захист інтересів та прав споживачів регулює Закон України “ Про захист 
прав споживачів”. Згідно статті 4 Закону України "Про захист прав споживачів" 
споживач під час придбання, замовлення або використання продукції, для 
задоволення своїх особистих потреб має право на:  

- захист своїх прав державою;  
- належну якість продукції та обслуговування;  
- безпеку продукції;  
- необхідну, доступну, достовірну інформацію державною мовою про 

продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця); 
- обслуговування державною мовою відповідно до Закону України "Про 

забезпечення функціонування української мови як державної";  
- відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків 

продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;  
- звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом 



16 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 
порушених прав;  

- об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів). 
      Захист інтересів і прав споживачів неможливий без забезпечення гарантії 
отримання товарів і послуг. Сьогодні в розвинених країнах світу — якість є 
основним критерієм, який впливає на поведінку споживачів під час здійснення 
покупок або отримання послуг, з одного боку. З іншого — виготовлення 
конкурентоспроможної, високоякісної продукції може забезпечити підприємству, 
або фірмі стабільне існування. Вирішення проблем якості перебуває на рівні 
національної ідеї, має  загальнодержавний характер, потребує масової освіти та 
професійної підготовки всіх верств суспільства: від звичайних споживачів до 
виконавців та керівників усіх рівнів. Сьогодні термін “якість” означає не лише 
високу якість товарів та послуг, а передусім — управління, а також спосіб життя.  
На всій Земній кулі вже два десятки років під егідою ООН, другого четверга 
листопада щорічно відзначається Всесвітній день якості. Девіз якого - “Якість 
заради кращого життя”.  

Розрізняють чотири рівні якості. Перший рівень - “відповідно до стандарту”. 
Цей рівень передбачає необхідність здійснення обов'язкового контролю якості. 
Якість товару повинна відповідати діючим стандартам України: ДСТУ, ТУ, ГОСТ.  
Другий рівень - “відповідно до використання”. Він передбачає застосування 
методів аналізу ринку та міжфункціонального управління.  Третій рівень - 
“відповідно до фактичних вимог ринку”, який вимагає зміни всієї системи 
виробництва. Четвертий рівень - “відповідно до прихованих (неочікуваних) 
потреб.” 

Консюмеризм можна назвати методологією якості, що закладена в основу 
соціально-економічного і політично-правового розвитку суспільства, має особливе 
значення для підвищення якості стандартів життя. Розв’язання багатогранних 
проблем захисту прав й інтересів споживачів потребує створення відповідних 
правових, економічних, соціальних, політичних, міжнародних умов. Серед них 
чільне місце посідає проблема відпрацювання механізму державно-громадського 
регулювання та контролю за якістю продукції та послуг як системи (сукупності) 
організаційно-економічних і правових форм та методів. Держава стимулює ринок і 
конкуренцію, гарантує споживачам можливість вільного вибору високоякісних 
товарів і послуг, одержання інформації, знань і кваліфікації, необхідних для 
прийняття самостійних рішень під час придбання та використання товарів. 
Держава забезпечує правові гарантії якості продукції та відшкодування збитків. 
Важливим моментом загальної політики підвищення якості товарів та послуг є 
громадянська активність самих виконавців-виробників продукції.  

Управління якістю  – скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні 
та контролюванні організації щодо якості. Управляти якістю –  означає 
впроваджувати економічні, організаційні, технічні та інші заходи, спрямовані на 
забезпечення високої якості продукції на всіх стадіях життєвого циклу товару.  

Забезпечення якості  – складова частина управління якістю, зосереджена на 
створенні впевненості в тому, що вимоги до якості буде виконано. Це діяльність, 
яка планується і систематично здійснюється товаровиробником для створення 
впевненості в тому, що якість продукції буде відповідати вимогам. Письмову 
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гарантію відповідності надає сертифікація продукції. Поліпшення якості – 
складова частина управління якістю, зосереджена на збільшенні здатності 
виконати вимоги до якості. Поліпшення якості товарів – це  основа процвітання не 
тільки підприємства, але і країни в цілому. Вирішення проблеми якості потребує 
комплексного, системного підходу, реалізація якого можлива лише в рамках 
систем управління якістю. Система управління якістю – це система управління, 
яка спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості. Управління якістю 
спирається на наступні взаємопов’язані категорії: об’єкт, суб’єкт, цілі, функції, 
політика в сфері якості та ін. При управління якістю продукції безпосередньо 
об’єктами управління , є процеси, від яких залежить якість продукції. Вони 
відбуваються на довиробничій, виробничій і після виробничій стадіях життєвого 
циклу продукції. Суб’єкт управління – органи управління усіх рівнів та особи, які 
повинні забезпечувати досягнення і підтримування запланованого рівня якості. 
Мета управління якістю продукції – це забезпечення виробництва продукції, яка 
відповідає вимогам конкуренції на ринку при мінімізації витрат, з урахуванням 
інтересів споживачів і вимог безпеки та екологічності продукції. Основними 
завданнями управління якістю продукції є : дослідження ринку збуту; вивчення 
національних і міжнародних вимог до продукції, що випускається; розробка 
методів і засобів впливу на процеси проектування і виробництва; збір, аналіз, 
зберігання інформації щодо якості продукції. 

Сьогодні якість продукції в нашій країні відіграє важливу роль. Якість 
продукції — це сукупність показників, які відображають корисність її для 
споживачів, а також безпеку, надійність, довговічність, гарантійність, технічний 
ресурс, ремонтопридатність, новизну, економічність, ергономічність, естетичність, 
екологічність. Якість продукції є вирішальним фактором для української 
економіки у зв’язку зі вступом України до СОТ та ЄС. Питанням якості 
приділяють значну увагу на державному рівні. Доказом цього є прийняття Указу 
Президента України від 23 лютого 2000 року “Про заходи щодо підвищення якості 
вітчизняної продукції”. 

Харчові продукти як вітчизняного, так і іноземного виробництва, що 
реалізуються на території України, повинні бути безпечними для життя і здоров'я 
людей, відповідати вимогам українського законодавства з безпеки та окремим 
показникам якості харчових продуктів. Від виробника в торговельну мережу 
харчові продукти повинні надходити з супровідними документами: товаро-
транспортними накладними та якісними посвідченнями на продукти. Безпечність 
та якість продуктів в Україні контролює Держпродспоживслужба та 
підпорядковані їй територіальні управління. Більшість вітчизняної продукції 
виготовляється за Державними стандартами України (ДСТУ), де визначено, яким 
органолептичним, фізико-хімічним, мікробіологічним показникам повинен 
відповідати харчовий продукт. На деякі харчові продукти виробники розробляють 
власні Технічні умови. 
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БЕЗПЕКА / БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 
Важливе значення у сучасному житті має безпечність харчових продуктів. 

Безпечність – це відсутність шкідливого впливу на здоров’я людини та 
придатність харчового продукту для споживання. Під якістю розуміють 
сукупність властивостей, що зумовлюють здатність товарів задовольняти певні 
потреби людини.  

У сучасних умовах проблема безпечності та якості харчових продуктів 
набула пріоритетного значення і особливої актуальності, стала важливим 
фактором підвищення рівня життя та забезпечення продовольчої безпеки. Значна 
увага до цієї проблеми обумовлена збільшенням кількості захворювань, 
пов’язаних з харчуванням, зростанням небезпеки забруднення 
сільськогосподарської продукції токсичними речовинами та радіонуклідами, 
прагненням держави до усунення торговельних бар’єрів з іншими країнами, 
насамперед з країнами ЄС. Наявність неякісної та небезпечної продукції на 
національних ринках є суттєвою загрозою продовольчої безпеки. 

Безпечність харчових продуктів важлива на всіх етапах від виробництва та 
збору врожаю, перероблення, зберігання, розподілу, аж до приготування та 
споживання їжі. Виробники й реалізатори продуктів харчування мають 
дотримуватися низки правил, щоб уникнути потенційно серйозних небезпек для 
здоров’я [1]. 

У Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» відмічається, що безпечний харчовий продукт - харчовий 
продукт, який не створює шкідливого впливу на здоров’я людини безпосередньо 
чи опосередковано за умов його виробництва та обігу з дотримання вимог 
санітарних заходів та споживання за призначенням. Ідентифікація показників 
якості продукції показникам діючих стандартів не рідко свідчать про зниження 
поживної цінності харчових продуктів і перевищення максимального вмісту 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D1%97%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13024/4/20.pdf
https://dp.dpss.gov.ua/news/vidpovidnist-ukrayinskih-harchovih-produktiv-zayavlenij-yakosti
https://dp.dpss.gov.ua/news/vidpovidnist-ukrayinskih-harchovih-produktiv-zayavlenij-yakosti
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забруднюючої речовини в продукті, що не дозволяє внести його до класу 
безпечної продукції. Відомо, що до 80% шкідливих речовин надходить до 
організму людини з їжею та напоями. Не випадково експерти Всесвітнього банку 
саме продовольство і воду відносять до найбільш важливих загроз національної 
безпеці країн [4]. 

З метою захисту споживачів від небезпечних харчових продуктів, 
зменшення ризиків негативного впливу неякісного харчування на здоров’я 
людини сьогодні практично у всьому світі застосовуються системи безпечності 
продукції на основі принципів НАССР. Концепція «Аналіз небезпечних чинників 
та критичні точки контролю» («Hazard Analysis and Critical Control Points» 
НАССР) отримала широке визнання на міжнародному рівні, зокрема такими 
організаціями як комісія Codex Alimentarius, Європейським Союзом і рядом країн, 
таких як Канада, США, Австралія, Нова Зеландія, Японія. У країнах ЄС 
обов’язковою є Директива 93/43/ЄС про гігієну продуктів, згідно з якою всі 
виробники харчової продукції повинні розробляти і впровадити процедури на 
основі принципів НАССР [2].  

В основі системи НАССР лежить управління небезпечними факторами 
різного походження (біологічного, хімічного або фізичного), які впливають на 
безпечність продукції в процесі виробництва, шляхом створення механізмів 
контролю в кожній критичній точці виробничої системи. Таким чином, система 
управління якістю на основі концепції НАССР переносить контроль із лабораторії 
безпосередньо на виробництво, тим самим контроль стає безперервним. Звичайно, 
НАССР не може бути абсолютною гарантією безпечності харчових продуктів, але 
надає впевненості у тому, що підприємство успішно управляє безпечністю своєї 
продукції. Система дає змогу попереджувати невідповідності. Особливість 
НАССР полягає в тому, що система вводить принцип відстежуваності. Виробники 
повинні вести облік сировини, яку вони купують і кому реалізують свою 
продукцію. Ці данні будуть об’єднані в Єдину базу, що дозволить швидко 
відстежити поширення неякісної продукції [3]. 

НАССР (з англ. Hazard analysis and critical control points — «небезпека», 
«аналіз», «критика», «контроль» і «точки») — важливий інструмент для контролю 
безпеки харчування. Він охоплює багато різних аспектів: вимоги до стану 
приміщень, де зберігаються або готуються продукти, чистоту поверхонь, 
гігієну персоналу, зберігання та транспортування та багато іншого. Виробники 
мають дотримуватися принципів НАССР, а також різні установи, адміністрації 
навчальних закладів тощо, вони повинні впроваджувати та постійно підтримувати 
функціонування принципів системи HACCP на харчоблоках [2]. 

Міжнародна організація із стандартизації (ISO) взяла систему НАССР за 
основу нового міжнародного стандарту ISO 22000:2005 «Система менеджменту 
безпечності харчових продуктів – вимоги до організацій ланцюга виробництва і 
поставок» (Food safety management systems – Requirements for any organization in the 
food chain) Він призначається для використання організаціями усього ланцюга 
виробництва продуктів харчування: виробниками кормів і харчової сировини; 
підприємствами харчової промисловості; транспортними і складськими 
організаціями; субпідрядниками; підприємствами роздрібної торгівлі і сфери 
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обслуговування, включаючи організації, які виготовляють обладнання, пакувальні 
матеріали, харчові добавки інгредієнти. На підставі цього стандарту здійснюється 
сертифікація підприємств, які впровадили НАССР. 

Стандарт ISO 22000 об’єднує принципи системи НАССР та етапи 
впровадження, розроблені Комісією Кодекса Аліментаріус. Міжнародний 
стандарт ISO 22000 встановлює вимоги до системи управління безпечністю 
харчових продуктів на основі наступних чотирьох елементів: взаємне 
інтерактивне інформування; системне управління; програми-передумови; 
принципи НАССР. Даний стандарт вимагає, що ці небезпечні фактори, які можуть 
з’явитися у ланцюгу виробництва продуктів харчування, були ідентифіковані та 
проаналізовані. Інформування учасників харчового ланцюга щодо факторів 
ризику дозволить адекватно управляти небезпечними чинниками [1]. 

Таким чином, можна констатувати, що проблема безпечності харчових 
продуктів харчування реально існує. Її вирішення неможливе без функціонування 
системи управління безпекою харчових продуктів на основі концепції НАССР  

Безпечність харчових продуктів є спільною відповідальністю між урядами, 
виробниками та споживачами. Дотримуючись харчових стандартів, створивши 
ефективні системи контролю харчових продуктів, застосовуючи належні методи 
ведення сільського господарства можна забезпечити харчову безпечність та 
належну якість продуктів. 

 
Список інформаційних джерел 

1 Безпека харчових продуктів –– це важливо. Центр громадського здоров’я 
МОЗ України URL: https://www.phc.org.ua/news/bezpeka-kharchovikh-produktiv-ce-
vazhlivo  (дата звернення 29.01.2023) 

2 Безпечність харчових продуктів – важлива умова гарантування 
продовольчої безпеки. URL: https://blagodatnenska-
gromada.gov.ua/news/1623307665/ (дата звернення 02.02.2023). 

3 Бокій О.В. Чинники впливу на формування якості харчової продукції. 
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
Серія: Економіка і управління Київ, 2019. Том 30 (69), №4, 18 С. 

4 Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів: Закон України від 22 липня 2014 року № 1602-VII // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). 1998. № 19. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.phc.org.ua/news/bezpeka-kharchovikh-produktiv-ce-vazhlivo
https://www.phc.org.ua/news/bezpeka-kharchovikh-produktiv-ce-vazhlivo
https://blagodatnenska-gromada.gov.ua/news/1623307665/
https://blagodatnenska-gromada.gov.ua/news/1623307665/


21 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

Алiна КИЯНИЦЯ, 
здобyвачка освiти, III кyрс,  

вiддiлення фiнансiв, облiкy та маркетингy,  
ВСП «Київський торговельно-економiчний фаховий коледж ДТЕУ», м. Київ 

Наyковий керiвник Зоя КУРОВСЬКА, 
спецiалiст вищої категорiї, викладач-методист 

 
ФАЛЬСИФIКАЦIЯ ПРОДУКТIВ ХАРЧУВАННЯ ТА ЗАХОДИ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 

 Фальсифiка́цiя товарy (лат. fаlsificаtio, вiд fаlsifico «пiдробляти») — дiї, 
спрямованi на обман споживача шляхом пiдробки об'єкта кyпiвлi-продажy, тобто 
товарy, з корисливою метою (за рахyнок погiршення споживчих властивостей) 
[2]. 
 У широкомy розyмiннi фальсифiкацiя товарy — це дiї щодо погiршення 
споживчих властивостей товарy чи зменшення його кiлькостi при збереженнi 
найхарактернiших, але неважливих для використання за призначенням 
властивостей. Проте не слiд плyтати сфальсифiкованi товари iз товарами-
замiнниками. 
Без проведення вiдповiдного контролю за харчовою продyкцiєю створяться yмови 
для ввезення контрафактної продyкцiї за демпiнговими цiнами, в резyльтатi 
добросовiснi товаровиробники не зможyть конкyрyвати на споживчомy ринкy з 
такою продyкцiєю. Внаслiдок цього вiдбyдеться гальмyвання процесiв розвиткy 
вiтчизняного виробництва, що може зробити неконтрольованими шляхи 
надходження до споживчого ринкy України низькосортної, неякiсної, 
фальсифiкованої та небезпечної продyкцiї. Це, в свою чергy, створить загрозy для 
здоров'я i життя населення України, оскiльки yмовами для цього є вiдсyтнiсть в 
Українi на цей час вiдповiдної законодавчої бази та незавершений процес 
гармонiзацiї нацiональних вимог до мiжнародних, а саме : 

 вiдсyтнiй закон про державний ринковий нагляд за додержанням вимог 
щодо безпеки продyкцiї, розроблений на основi директив Європейського Союзy 
2001/95/ЄС про загальнy безпекy продyкцiї, та 85/374/ЄС щодо вiдповiдностi 
законiв, положень та адмiнiстративних постанов країн-членiв щодо 
вiдповiдальностi за дефектнy продyкцiю; 

 не запровадженi положення, стандарти Комiсiї "Кодекс Алiментарiyс", 
застосyвання яких передбачене Законом України "Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"; 

 не впровадженi на пiдприємствах України системи забезпечення безпеки 
харчової продyкцiї вiдповiдно до вимог стандартiв ISО 22000, що yнеможливлює 
забезпечити конкyрентоспроможнiсть вiтчизняних виробникiв щодо експортy 
харчової продyкцiї; 

 не запровадженi положення Регламентy Європейського Парламентy i 
Ради 178/2002ЄС вiд 28 сiчня 2002 рокy "Про встановлення загальних принципiв 
та вимог законодавства щодо харчових продyктiв, створення Європейського 
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органy з безпеки харчових продyктiв та встановлення процедyр y галyзi безпеки 
харчових продyктiв" та Регламентy (ЄС) № 882/2004 Європейського Парламентy i 
Ради вiд 29 квiтня 2004 рокy "Про проведення офiцiйного контролю з метою 
забезпечення перевiрок додержання законy про продyкти харчyвання та фyраж i 
правил, що стосyються здоров'я та благополyччя тварин". Необхiднiсть 
приведення нацiональної системи контролю за безпечнiстю харчових продyктiв y 
вiдповiднiсть зазначеним чинним директивним докyментам ЄС встановлена 
Указом Президента України вiд 10 квiтня 2006 рокy (п. 29) "Про план 
першочергових заходiв y сферi iнвестицiйної дiяльностi" [4]. 
На дyмкy ДП «УкрНДНЦ» (UAS), замiна чинної системи захистy споживчого 
ринкy, яка включає механiзм сертифiкацiї, можливе тiльки за yмови створення 
ефективного контролю за якiстю та безпечністю харчових продyктiв, як це 
зроблено в розвинyтих країнах свiтy.  
Кожний вид фальсифiкацiї має свої засоби пiдробки товарy. 

 Асортиментна фальсифiкацiя — це пiдробка, яка здiйснюється шляхом 
повної замiни його замiнниками дрyгого сортy, видy або найменyвання iз 
збереженням подiбностi одного або декiлька прикмет. При асортиментнiй 
фальсифiкацiї використовyють замiнники, якi пiдроздiляють на харчовi та 
нехарчовi. Цi замiнники мають деякy схожiсть з натyральними продyктами по 
одномy чи декiлька показникам, вони дешевше i вiдрiзняються зниженою 
харчовою цiннiстю. 

 Якiсна фальсифiкацiя — це пiдробка товарiв за допомогою харчових та 
нехарчових добавок для покращення органолептичних властивостей при 
зберiганнi або втратi iнших споживчих властивостей. Об’єктом даного видy 
фальсифiкацiї є харчовi продyкти з рiзними добавками або порyшеними 
рецептyрами. 

 Кiлькiсна фальсифiкацiя — це обман споживача за рахyнок значних 
вiдхилень параметрiв товарy, що перевищyють гранично допyстимi норми 
вiдхилень. Кiлькiсна фальсифiкацiя є одним з найбiльш давнiх способiв обманy 
покyпцiв. На практицi цей вид фальсифiкацiї називають обмiром. Для кiлькiсної 
фальсифiкацiї найчастiше використовyють фальшивi або неточнi засоби 
вимiрювань.  

 Вартiсна фальсифiкацiя — це обман споживача шляхом реалiзацiї 
низькоякiсних товарiв по цiнам високоякiсних або товарiв з меншими кiлькiсними 
характеристиками по цiнi товарiв з бiльшими кiлькiсними показниками. Цей вид 
фальсифiкацiї є самим розповсюдженим, томy що поєднyє в собi i iншi її види 
(асортиментнy, кiлькiснy i iншi). Саме вартiсна фальсифiкацiя i є головною метою 
корисного обманy споживачiв, томy що дозволяє одержати незаконний прибyток 
шляхом незаконного пiдвищення вартостi товарy. 

 Iнформацiйна фальсифiкацiя — обман споживача з допомогою неточної 
або перекрyченої iнформацiї про склад або властивостi товарy. Даний вид 
фальсифiкацiї «забезпечyється» спотворенням, тобто yсвiдомленою сyб’єктивною 
змiною iнформацiйних даних y маркyваннi, сyпровiднiй докyментацiї та рекламi 
[5].  
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Для припинення незаконної дiяльностi фальсифiкаторiв необхiдно розробити 
комплекс заходiв запобiжного i карного характерy. Запобiжнi заходи можyть бyти 
соцiальними та адмiнiстративними, їхня мета — профiлактика правопорyшень, 
пов'язаних з обманом споживачiв за допомогою рiзних видiв фальсифiкацiї 
товарiв. Запобiжнi соцiальнi заходи заснованi на пiдготовцi висококвалiфiкованих 
компетентних фахiвцiв. 
 Не менш важливим профiлактичним заходом є iнформyвання споживачiв про 
можливi способи i засоби фальсифiкацiї, а також методи її виявлення в 
конкретних товарах. 
Сьогоднi ряд засобiв масової iнформацiї пyблiкyють матерiали даної проблеми, 
але найчастiше роблять це не фахiвцi-товарознавцi, експерти, технологи, а люди 
далекi вiд цiєї проблеми. У резyльтатi з'являється не iнформацiя, а дезiнформацiя 
[1].  
 До профiлактичних адмiнiстративних заходiв належить створення органiв 
незалежної експертизи, що дозволить проводити iдентифiкацiю товарiв завжди, 
коли y покyпця товарy з'являється сyмнiв y його асортиментнiй належностi i 
якостi. 

Розробка i використання законодавчих актiв належать до заходiв 
попередження i покарання. Закони, що безпосередньо регламентyють правове 
ставлення до фальсифiкацiї товарiв, y нашiй країнi практично вiдсyтнi. Але в 
Українi є ряд Законiв ("Про захист прав споживачiв", "Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про рекламy"), на основi 
яких фальсифiкатори, що реалiзyють небезпечнi товари i надають про них 
недостовiрнy iнформацiю, можyть бyти притягнyтi до вiдповiдальностi [3]. 
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СУЧАСНА СКЛЯНА УПАКОВКА – ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ 
 
Скло – це прозорий, герметичний, гігієнічний, пластичний і натуральний 

матеріал, який має естетичний зовнішній вигляд. Саме тому скло залишається 
пакувальним матеріалом «номером один» для продуктів харчування і напоїв.  

Компанія «Ветропак» завжди гармонізує форму, колір, дизайн і 
призначення, створюючи одне ціле. Поєднання цих аспектів робить дизайн 
упаковки кожного продукту унікальним, гармонійно поєднаний із вмістом. 

Група «Ветропак» є одним з провідних виробників скляної тари в Європі. 
Майже три тисячі працівників працюють на восьми заводах у Швейцарії, Австрії, 
Чехії, Хорватії, Словаччині, Україні та Італії. Згідно зі стандартами ISO 9001 
сертифіковані 16 печей для скловаріння із загальною виробничою потужністю 4 
тис. пакувального скла на добу. 

На підприємствах компанії «Ветропак» використовуються різноманітні 
процеси фарбування, за допомогою яких забезпечується гнучкість виробництва, 
необхідна для створення широкого спектру відтінків. Шихта, з якої виготовляють 
скло, складається переважно з чотирьох основних компонентів: кварцовий пісок, 
сода, вапно, доломіт та інші допоміжні речовини.  

Крім того може використовуватися вже вживане скло, частка якого може 
досягати до 90% в залежності від необхідного кольору. Скло коморується 
безпосередньо в спеціальній печі традиційним методом. Компанія «Ветропак» 
використовує цей метод для отримання восьми стандартних відтінків: 
безбарвного, світло-зеленого, зеленого, Vetro-зеленого, оливкового, кольору 
сухого листка, кюве і коричневого. 

Компанія «Ветропак» також може виконувати індивідуальні замовлення по 
підбору кольору скла. Різноманітні відтінки створюються на хорватському 
підприємстві Vetropack Straza від темно-синього і світло-блакитного до ніжного 
світло-зеленого. 

Колір скла не лише покращує естетичність зовнішнього вигляду упаковки, а 
також забезпечує її функціональність. Наприклад, деякі харчові продукти 
потребують посиленого захисту від впливу світла і для них необхідно 
використовувати скло темних відтінків. 

Незалежно від температури навколишнього середовища, світло може 
спричиняти зміну кольору, втрату вітамінів, поява неприємного запаху, і 
знименшення терміну придатності продукції.  
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Звичайно, діапазон негативного впливу світлового випромінювання для 
кожного продукту харчування і напою різний, але найбільш негативний вплив 
спричиняє енергетично насичений УФ діапазон. Саме тому напівпрозора 
особливість є дуже важливою, коли необхідно обрати правильний колір скла. 

Чим темніший колір, тим краще він захищає від впливу світла. Однак для 
більшості категорій продуктів харчування саме природна прозорість скла  
забезпечує хороші обсяги продажу.  

Ця суперечність сьогодні не є проблемою: відповідна зовнішня упаковка, 
належні умови зберігання або зміна рецептури можуть виявитися корисними при 
захисті чутливих до впливу світла продуктів харчування, запаковані в прозоре чи 
ледь фарбоване скло. Захист від світла також можна забезпечити від за 
допомогою етикетки чи спеціального покриття. 

Незалежно від фори і кольору компанія «Ветропак» може покращити якість 
упаковки шляхом нанесення рельєфних малюнків чи використання спеціальних 
ефектів, які можуть бути досягнуті за допомогою використання різних етикеток, 
покриттів чи трафаретного друку. Клієнтам пропонують різноманітні 
консультації, які допоможуть їм обрати необхідне оформлення. Саме тому 
компанія «Ветропак» співпрацює з різними спеціалістами для того, щоб 
гарантувати найвищу якість виконання замовлень. 

Наприклад, рельєфне скло забезпечує упаковці характерний і особливий 
зовнішній вигляд. Воно допомагає продукції виділитися із загальної маси і 
споживчу цінність товару та його впізнаваність. 

Використання класичної паперової етикетки забезпечує безмежну кількість 
можливостей, які допомагають підкреслити якість скляної упаковки і 
забезпечують продукцію «індивідуальною зовнішністю». Широке різноманіття 
кольорів і форм в поєднанні з інтегрованими засобами захисту від підробки – це 
переваги, які роблять цей традиційний метод оформлення традиційним гравцем на 
ринку. 

Другий варіант – зовнішнє оформлення «без етикетки», яке створюється 
завдяки використанню прозорих самоклейких етикеток і пропонує 
різноманітність  та яскравість кольорів, а також гнучкість їх використання. 
Створений цим методом сучасний зовнішній вигляд тари імітує якісний 
трафаретний друк на упаковці. 

Спеціальне покриття, яке наноситься на всю скляну упаковку або лише на 
окрему її частину, створює враження продукції найвищої якості. Етикетка або 
трафаретний друк, які можуть бути нанесені на таке покриття доповнюють дизайн 
витонченим ефектом. 

Фахівці компанії в тісній співпраці з покупцями розробляють індивідуальне 
та ексклюзивне скляне упакування на основі власних проектів, ідей наших 
клієнтів або концепцій, розроблених зовнішніми дизайнерами на замовлення 
клієнта.  

Група «Ветропак» забезпечує своїх клієнтів в сегменті напоїв та продуктів 
харчування скляною тарою найвищої якості. Така упаковка зберігає вміст в 
безпеці, підтримує належний рівень якості та допомагає реалізувати маркетингову 
стратегію.  
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Компанія «Ветропак» надає різноманітні послуги своїм клієнтам від 
дизайну упаковки до її виробництва, від логістики до технічних консультацій. 
Також компанія займає активну позицію щодо захисту навколишнього 
середовища.  

Керівництво компанії вже давно використовує систему переробки 
використаного скла. В середньому компанія використовує 60% склобою при 
виробництві скла, і ця тенденція зростає. При утилізації битого скла разом із 
інвестиціями в сучасне виробниче устаткування, компанія «Ветропак» значно 
знизила за останнє десятиліття викид відходів, а також споживання сировини та 
енергоресурсів.  
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ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ЯК ОДИН ІЗ ВИРІШАЛЬНИХ ЧИННИКІВ 
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО РЕЖИМУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Якість продукції (товарів) –  це сукупність властивостей продукції, що 
характеризують її призначення, особливості, корисність та здатність задовольняти 
певні потреби суспільства. Якість продукції охоплює не тільки споживчі, а й 
технічні, технологічні властивості продукції, конструкторсько-художні 
особливості, надійність, довговічність, рівень стандартизації та уніфікації [1].  

Показник якості товару – це кількісна характеристика одного чи декількох 
властивостей товару, які становлять його якість (рис. 1). 
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Рис. 1. Показники якості продукції 
Показники якості встановлюються оглядом або експертизою і 

розглядаються щодо умов виготовлення та споживання продукції. Показник 
якості кількісно характеризує ступінь придатності товару задовольняти певні 
потреби [2]. У товарів, які виконують декілька різнорідних функцій, 
номенклатура показників може бути дуже широка, у товару одноцільового 
призначення вона буде значно звуженою. Підвищення якості невіддільне від 
прискорення науково-технічного прогресу, тому що тільки в сукупності рішення 
цих питань можна забезпечити конкурентоздатність товару на світовому ринку 
(рис.2). 

Основними напрямками підвищення управління якістю продукції є: 
- використання досягнень науки та техніки в процесі проєктування 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 
віддзеркалюють 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 виробників 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]. 

 
Рис. 2. Напрямки підвищення якості продукції 

Для того, щоб аграрну чи харчову продукцію можна було продавати на 
ринку ЄС, вона повинна узгоджуватися з санітарними та фітосанітарними 
правилами ЄС (правила, регламенти і процедури, які гарантують, що до 
споживача надійдуть безпечні харчі) [4]. 

Головними принципами, які діють на ринку ЄС, є наступні: 
- життя та здоров'я споживачів мають бути максимально захищеними; 
- продукція, імпортована до ЄС, має відповідати таким же вимогам, як і 

продукція, вироблена в ЄС; 
- відповідальність за дотримання вимог безпечності несе оператор ринку; 
- своєчасне інформування всіх задіяних сторін про існуючі та потенційні 

загрози через систему RASFF [5].  
Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України з 

питомою вагою 39,6% від загального обсягу зовнішньої торгівлі товарами 
України. За результатами 2021 року обсяги зовнішньої торгівлі товарами між 
Україною та ЄС у порівнянні з 2020 роком збільшилися на 35,7%, експорт 
збільшився на 49,4%, а імпорт на 25,2%. За 2021 року експорт товарів до ЄС 
досягнув $ 26,8 млрд. дол США і перевищив обсяги експорту до ЄС у 2020 та 
2019 році. 

З 4 червня 2022 року у торгівлі між Україною та ЄС застосовуються умови, 
передбачені Регламентом Європейського Парламенту та Ради № 2022/870 від 30 
травня 2022 року про тимчасову лібералізацію торгівлі, яка доповнює торгові 
поступки, що застосовуються до української продукції відповідно до Угоди про 
асоціацію і буде застосовуватись до 5 червня 2023 року. 

Регламент був розроблений у відповідь на прохання України максимально 
полегшити умови експорту продукції в умовах війни з метою поглиблення 
торговельних відносин з ЄС та продовження експорту до інших країн світу.  

Регламентом передбачено: 
1. Тимчасове призупинення дії всіх тарифів, передбачених Додатком І-А до 

Угоди про асоціацію. 
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2. Тимчасове призупинення антидемпінгових мит  на імпорт товарів 
походженням з України, що є чинними станом на дату набрання чинності 
цим Регламентом. 

3. Тимчасове призупинення застосування глобальних захисних заходів щодо 
імпорту походженням з України. 
Зростаючі вимоги до якості продукції, що випускається, одна з характерних 

рис світового ринку. Тому в умовах конкурентної боротьби успішно розвиватися 
зможуть тільки ті підприємства, які здійснюють грамотне управління якістю 
продукції, так як воно є одним з ключових елементів конкурентоспроможності 
товарів і послуг. А європейський ринок влаштований таким чином, що витрати на 
правильну підготовку товару менші, ніж витрати на штрафи, виконання приписів і 
випробувань лабораторіями ринкового нагляду. 
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КРАФТОВІ ВИРОБНИЦТВА ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ЇХ ПРОДУКЦІЇ 
 
Крафтові підприємства є відносно новим типом виробничих підприємств. 

До зростання кількості таких підприємств призводить популяризація здорового 
способу життя та більш свідомий підхід до власного харчування, оскільки 
українці дедалі частіше звертають увагу на натуральність продуктів, їх склад та 
походження. І те, що раніше було лише незначною нішею на полицях магазинів, 
сьогодні набирає більше ваги в продуктовому кошику споживача. Особлива увага 
зосереджена на крафтових, фермерських та органічних товарах. Зростає й 
кількість підприємців, які в пошуках власної справи починають займатися 
виробництвом унікальної продукції. 

https://adg-consulting.com/


30 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

Слово “крафт” походить з англійського “craft” та означає ремесло, 
майстерність. Таким чином, синонімами до слова “крафтовий” можна назвати 
ремісничий, рукодільний, авторський, кустарний, тощо. 

Ще донедавна слово “крафтовий” можна було почути лише у 
словосполученні “крафтове пиво” (тобто це пиво, зварене маленькими 
броварнями, в невеликих обсягах та, як правило, за авторськими рецептами). Це і 
не дивно, адже в Україні відбулась справжня “революція крафтового пива”, яка і 
дала поштовх розвитку крафтового виробництва в цілому. 

Сьогодні слово “крафтовий” набуло вже достатньо широкого 
розповсюдження. Так з’явились крафтові сири, крафтовий шоколад, крафтове 
варення, крафтове в’ялене м’ясо і навіть крафтове вино та чай. 

Серед особливостей крафтового продукту виділяють [1]:  
- особиста участь власника в процесі виробництва продукції;  

незначний поділ праці всередині підприємства;  
- поєднання інноваційних і традиційних технологій виробництва;  

незалежить від зовнішніх інвестицій і чужих ресурсів;  
- гнучкість у виробництві продукції; 
- вимогливий відбір компонентів продукту натуральних екологічних, без 

застосування шкідливих добавок, гормонів, прискорювачів росту і т.п.;  
- якісна сировина;  
- оригінальна рецептура власної розробки;  
- мінімум автоматизації процесу виробництва, ручна праця;  

ексклюзивність, унікальність, особливість продукту;  
- індивідуальний підхід до спілкування зі своїми клієнтами; 
- обмежена партія випуску; 
- високий рівень контролю і якості продукції; 
- інноваційність продукту;  
- швидке реагування на «зміну настрою» споживачів;  
- не прийнято продавати в супермаркетах, місця реалізації - лавки, 

пекарні, власні магазинчики, зберігаючи ідентичність продукції як 
унікальну конкурентну переваги; 

- творчий процес створення продукту переважає над комерційною 
складовою  

- ціна формується виходячи з фактичного інтересу споживачів, який 
залежить від іміджу самого підприємця, оригінальності та неповторності 
продукції;  

- родинний, домашній бізнес. 
Якщо підсумувати, то крафтовим називається будь-який продукт, зроблений 

власноруч і, як правило, в невеликих обсягах. Найголовніше у крафтовому 
виробництві – це якість, починаючи з відбору сировини і закінчуючи технологією 
виробництва[2]. 

Виробники крафтової продукції підкреслюють виключну якість продукції 
власного виробництва, за яку вони відповідають «своєю головою», 
ексклюзивність та унікальністю продукту. Ціна, зазвичай, не має переваг перед 
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продукцією масового виробництва, проте співставлення «ціна-якість», позиціонує 
як значно вигідніше саме у крафтового продукту. 

Всі ці переваги можуть бути нівельовані, якщо продукція буде небезпечна. 
Тому на законодавчому рівні необхідно встановити певні обмеження, які не 
будуть просто обмежувати вихід продукції малих та середніх виробників на 
ринок, а будуть сприяти доведенню безпечної та якісної продукції до споживача. 

В світі існує такі підходи до невеликих виробників, які сприяють створенню 
здорового конкурентного середовища та державної підтримки різноманітності 
виробництва, у нас товарно-виробниче законодавство прописане під великого 
виробника. По суті, держава Україна сьогодні стимулює роботу холдингів і 
пишається нею. Європейські ж країни стримують бажання виробників 
укрупнюватись, щоб не допустити перевиробництва і, як наслідок — зниження 
ціни на продукти й поступового знищення малих виробників [3].  

Варто зазначити, що законодавством досі не врегульоване поняття 
«крафтовий продукт». Тому відокремити поняття «домашнє виробництво» та 
«крафтовий продукт» досить складно та потрібно. До невеликих виробників 
застосовуються здебільшого такі ж вимоги як до великих. Проте певні спроби 
зменшити навантаження на цю частину ринку є. Наприклад, прийнятий Закон 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку 
виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв», який передбачає, що 
вина малих виробників можуть вироблятися без ліцензування [4]. До виробників 
інших крафтових продуктів застосовуються вимоги безпечності відповідно до 
Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» [5]. Відповідно до цього Закону, оператори ринку 
законодавству зобов’язані дотримуватися гігієнічних вимог; розробляти, вводити 
в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах 
системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР); 
реєструвати потужності у випадках, передбачених Законом; забезпечувати 
виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості 
харчових продуктів щодо окремих показників якості; забезпечувати 
простежуваність та надавати інформацію щодо харчових продуктів; вилучати 
та/або відкликати продукти якщо встановлено, що ці можуть спричинити 
шкідливий вплив для здоров’я людини; компенсувати відповідно до закону 
шкоду, заподіяну споживачам внаслідок споживання харчового продукту. 
Зважаючи на невеликий розмір крафтового підприємства стандартизований підхід 
до встановлення безпечності продуктів є недоцільним, про що свідчить 
європейський досвід (незадовго після набуття чинності законодавства в сфері 
безпечності в Іспанії змушені були закритися сотні виробництв — це ті, що не 
мали можливості повністю налаштуватися до нових вимог [6]). Тому було 
запроваджено гнучкий підхід до малих виробників. Таких підхід, на нашу думку, 
потрібно запровадити і в Україні. Адже технологія виробництва окремих 
автентичних продуктів не може бути стандартизована. 

Таким чином, регулювання безпечності крафтової продукції потребує 
впровадження гнучкого підходу, але розпочати потрібно з визначення терміну 
«крафтовий продукт», «крафтове виробництво». 



32 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

Список iнформацiйних джерел 
1. Калініченко Л.Л. Проблеми розвитку крафтової діяльністі в Україні 
Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2022. № 5 (63). С. 26-33. URL;: 
https://economics.net.ua/files/archive/2022/Nо5/26.pdf. DOI: 10.15276/ETR.05.2022.3. 
DOI: 10.5281/zenodo.7492913. 
2. Що таке "крафт" та чому слід обирати крафтовий продукт? - KULT. KULT. 
URL: https://kult.com.ua/shcho-take-kraft-ta-chomu-slid-obyraty-kraftovyy-produkt/. 
3. Кузьо Н. Від безіменного «домашнього» до брендового «крафтового» – 
Агробізнес сьогодні. Агробізнес сьогодні. URL: http://agro-
business.com.ua/agro/idei-trendy/item/20009-vid-bezimennoho-domashnoho-do-
brendovoho-kraftovoho.html. 
4. Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку виробництва 
теруарних вин та натуральних медових напоїв : Закон України від 20.03.2018 р. 
№ 2360-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2360-19#Text . 
5. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів : Закон України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР : станом на 20 листоп. 
2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр#Text 
6. Гнучкість, яка рятує виробництво автентичних продуктів – Агробізнес 
сьогодні. Агробізнес сьогодні. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-
hektar/item/19437-hnuchkist-iaka-riatuie-vyrobnytstvo-avtentychnykh-produktiv.html. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ: КОРИСТЬ ТА ШКОДА 

Пальмова олія останнім часом стає все більш популярною серед виробників 
продуктів.  Це не дивно, адже вона - відмінна основа, дешева по собівартості і 
ніяк не впливає на кінцевий смак. Пальмову олію виготовляють з плодів олійної 
пальми. Найбільш широко пальмову олію використовують у кондитерській 
промисловості, тому що вона є природним підсилювачем смаку, а також сприяє 
тривалому зберіганню продукту. Крім того, пальмову олію можна зустріти у 
виробництві молочних і кисломолочних продуктів: сиру, сирів, йогуртів, сметани 
і навіть кефіру. 

Олійна пальма – це культура, що культивується, головним чином, у вологому 
тропічному кліматі, однак її адаптовано до широкого спектра кліматичних умов, 
які варіюють від вологого тропічного до сухого напівпустельного тропічного 
типів клімату. Саме з плодів цієї  пальми отримують пальмову і  пальмоядрову 
олію. Пальмоядрову олію – отримують з ядра плодів африканської та 
американської олійних пальм пресовим і екстракційним способами. Вона містить 

https://kult.com.ua/shcho-take-kraft-ta-chomu-slid-obyraty-kraftovyy-produkt/
http://agro-business.com.ua/agro/idei-trendy/item/20009-vid-bezimennoho-domashnoho-do-brendovoho-kraftovoho.html
http://agro-business.com.ua/agro/idei-trendy/item/20009-vid-bezimennoho-domashnoho-do-brendovoho-kraftovoho.html
http://agro-business.com.ua/agro/idei-trendy/item/20009-vid-bezimennoho-domashnoho-do-brendovoho-kraftovoho.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2360-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text
http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/19437-hnuchkist-iaka-riatuie-vyrobnytstvo-avtentychnykh-produktiv.html
http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/19437-hnuchkist-iaka-riatuie-vyrobnytstvo-avtentychnykh-produktiv.html
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56-68% низькомолекулярних жирних кислот, має температуру плавлення 25-30°С, 
приємний горіховий смак, жовтий колір (нагадує топлене вершкове масло). 
Пальмову олію – роблять з м'якоті плодів тих самих пальм, що і пальмоядрову, 
пресовим способом. Цей жир містить до 50% насичених жирних кислот, з яких 
пальмітинова становить 80%, у ньому майже немає низькомолекулярних летких 
жирних кислот (0,2-0,4%). Тому пальмовий жир має температуру плавлення вищу 
(32-42°С), аніж кокосовий і пальмоядровий жири, темно-жовтий колір, приємний 
солодкуватий смак [1].   

Пальмова олія буває необробленою, яка зберігає корисні властивості 
продукту і рафінованою, в якому вміст корисних властивостей зменшується в 
кілька разів. Найголовніше цінність пальмової олії, вміст каротиноїдів, які є 
природними антиоксидантами і захищають організм. Крім того, в олії пальми 
багато вітаміну Е, і це теж позитивно впливає на здоров'я, а також стан шкіри і 
волосся. Міститься в олії пальми і вітамін А, який гарантує здоровий зір. Проте 
користь пальмової олії проявляється лише в необробленій червоній олії, яку не 
зустрінеш на полицях наших магазинів і в складі наших продуктів. Червона 
пальмова олія - дуже дорога, і її не використовують у масовому виробництві. На 
жаль, ми переважно стикаємося вже із рафінованими та розділеними фракціями 
пальмової олії. При рафінації і фракціонуванні олії перелічені корисні сполуки 
втрачаються, при цьому виникають шкідливі сполуки [4].  

Пальмова олія порівняно з іншими не є цінною олією. У її складі в 
основному насичені жири, а для організму більш цінними вважаються ненасичені 
жири, які містяться в оливковій, соняшниковій, лляній і інших оліях. У порівнянні 
з іншими пальмова олія важче переробляється. Частина її може залишатися у 
вигляді шлаків. Пальмова олія може збільшувати ризик онкологічних та серцево-
судинних захворювань, проте критичною для здоров’я серця і судин є не сама 
пальмова олія, а насичені жирні кислоти як такі [2].  

Україна за останні роки збільшила імпорт пальмової олії, оскільки пальмова 
олія – дуже популярний інгредієнт в харчовій промисловості. Її застосовують у 
виробництві маргаринової і жирової продукції, в кондитерській промисловості, в 
якості замінника молочного жиру при виробництві морозива, згущеного молока, 
плавлених сирів, спредів, жирових сумішей, хлібопекарській галузі, в якості 
фритюрного жиру для обсмажування та інших галузях харчової промисловості.  

Загалом дві третини пальмової олії, що виробляється у світі, стає продуктами 
харчування. Пальмова олія, її фракції чи маргарини на її основі входять передусім 
до складу дешевих солодощів, низькоякісних сирів, а також недешевих 
шоколадних кремів. 

 Та пальмова олія — далеко не єдина загроза в нашому житті. Для здоров’я 
серця і судин шкідливо смажити на соняшниковій олії чи їсти багато арахісу, 
транс-жирів, надто солоної їжі, алкоголю і мати надмірну вагу[3]. 

 Наразі пальмову олію не забороняють, вона все ще лишається «здоровішою 
альтернативою маргаринам», але встановлені межі вмісту шкідливих сполук у 
продуктах харчування.  

Якщо користь від пальмової олії в харчовій промисловості викликає деякі 
сумніви, то в косметології – це зовсім навпаки. Пальмова олія – необхідний 

http://bit.ly/2LTg1rX%C2%A0
http://bit.ly/2LTg1rX%C2%A0
http://bit.ly/2yxYUmK%C2%A0
http://bit.ly/2LTHpGt
http://bit.ly/2LTHpGt
http://bit.ly/336cSub


34 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 
продукт для виготовлення мила. Воно надає йому твердість, захищає від 
розмокання, дозволяє довше зберігається. Також в косметології її зазвичай 
застосовують для догляду за сухою і в’янучою шкірою обличчя, так як вона 
живить, пом’якшує і зволожує шкіру. Ще пальмову олію часто можна зустріти як 
компонент в лікувальних мазях. 

 Індонезія та Малайзія вважаються відносно багатими країнами. Одна із 
причин достатку – це пальмова олія. Щоб зберігати економічне зростання, ці 
країни щороку збільшують експорт цього продукту. 93% усіх світових плантацій 
олійних пальм розташовано в Індонезії та Малайзії, але вони швидко 
розростаються також у Центральній Африці та частині Латинської Америки. Для 
масового вирощування олійної пальми вирубають та випалюють ліси і тим самим 
руйнують цілі екосистеми і зменшують біорізноманіття. Численні види тварин, в 
тому числі орангутанги, слони, носороги і тигри втрачають природне середовище 
існування. Вони або масово гинуть, або змушені шукати собі місце на інших 
вільних територіях, конкуруючи там із людьми та новими тваринами. Уряди цих 
країни намагаються зміни ситуацію, однак економічні питання досі лідирують над 
екологічними, та й не лише в Індонезії і Малайзії. Через виробництво пальмової 
олії було знищено кілька відсотків тропічних лісів планети. У зв’язку з цим такі 
організації як Greenpeace та World Wild Fund (WWF) лобіюють обмеження 
виробництва пальмової олії. Європейські та американські жителі іноді судять про 
проблему дуже однобоко. Адже з іншого боку вирощування пальмової олії дає 
роботу місцевим жителям, без якої багатьом просто не буде чого їсти. Однак 
дослідники цього питання переконані, що, заборонивши вирощування пальмової 
олії, ми стикнемося із іншими проблемами. Оскільки потреба у рослинній олії так 
чи інакше залишиться, а це означатиме, що будуть тоді все більше висаджувати 
соняшникових та соєвих плантацій, які потребують ще більших площ, ніж 
пальмові, тим самим також знищуючи все нові незаймані людиною ділянки 
природи. Фахівці кажуть, що повністю уникнути пальмової олії в складах 
продуктів - нереально, оскільки вона є в більшій частині покупних готових 
продуктів. Дієтологи наголошують, що шкідливий вплив пальмової олії 
проявляється при його постійному вживанні, і радять відмовитися від готових 
кондитерських товарів, перейшовши на домашню випічку.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

За́хист прав споживачі́в – гарантований законом контроль за якістю і 
безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-
суспільний рух на його підтримку [1]. 

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом 
Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану 
в Україні», затвердженого Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, 
запроваджено на всій території України правовий режим воєнного стану строком 
на 30 днів, який відповідними Указами Президента України був подовжений і 
триває до теперішнього часу. 

Особливості захисту прав споживачів контролюючими органами в умовах 
воєнного стану, а саме: 

Держпродспоживслужба забезпечує: 
• Безпечність харчових продуктів, ветеринарної медицини та контролю у 

сфері органічного виробництва. 
• Нагляд (контроль) за дотриманням санітарного законодавства, санітарного 

та епідемічного благополуччя населення. 
• Фітосанітарна безпека, контроль у сфері насінництва, розсадництва та 

якості зерна. 
• Захист прав споживачів та контроль за регульованими цінами. 
Національний банк України здійснює: 
• Захист прав споживачів фінансових послуг і регулювання поведінки банків 

та небанківських фінансових установ щодо їхніх клієнтів. 
• Управління захисту прав споживачів фінансових послуг. 
Правозахисна діяльність Національної поліції України здійснюється з 

питань: 
• Інтернет-шахрайства та обману покупця чи замовника. 
• Недобросовісної конкуренції. 
• Торгівлі з рук у невстановлених місцях. 
• Порушень правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, 

громадського харчування та сфери послуг. 
• Порушень правил торгівлі пивом, акцизними товарами законодавства про 

захист прав споживачів. 
• Порушень правил торгівлі на ринках. 
• Порушень порядку провадження господарської діяльності. 
Державна податкова служба займається порушенням щодо: 
• Порядку проведення розрахунків. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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• Порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з 
використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги). 

• Порядку провадження господарської діяльності. 
• Зайняття забороненими видами господарської діяльності. 
• Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих 

алкогольних напоїв або тютюнових виробів. 
Функції судової системи у цьому захисті поділяється на 2 види: 
• Малозначні справи – це справи про захист прав споживачів, ціна позову 

яких не перевищує двохсот п’ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб. 

• Наказне провадження, це коли заявлено вимогу про повернення вартості 
товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про 
встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь 
невизначеного кола споживачів [2]. 

На підставі пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 
№303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного 
ринкового нагляду в умовах воєнного стану» Головним управлінням 
Держпродспоживслужби припинено проведення планових та позапланових 
заходів державного нагляду (контролю), зокрема в сфері захисту споживачів [3]. 
Тобто, на сьогодні у Головного управління відсутня можливість проведення 
позапланових заходів державного нагляду (контролю) за зверненнями споживачів, 
права яких були порушені суб’єктами господарювання, у зв’язку з чим, в умовах 
воєнного стану Головне управління зосередило увагу на застосуванні 
альтернативних методів вирішення споживчих спорів. 
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АНАЛІЗ ЗБИТКІВ СФЕРИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ 
 

У розрізі подій, що охопили Україну від 24 лютого 2022 року, процес 
торгівлі дещо унеможливлюється в звʼязку з проведенням бойових дій та окупації 
територій здебільшого у східних та південно-східних регіонах країни, а також 
ускладнюється по всій території через ракетні обстріли та низку логістичних 
проблем.  

Оскільки торгівля – вид економічної діяльності, вона займає першість як 
одна з провідних галузей економіки України, виступаючи лідером за кількістю 
зайнятих працівників і субʼєктів господарювання. Як наслідок, погіршення умов, 
пошкодження або руйнування обʼєктів для здійснення роздрібної торгівлі є 
негативним фактором для економічного потенціалу країни. За даними Державної 
служби статистики України індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі 
(у порівнянних цінах) за січень 2022 року до січня 2021 року становить 118%, не 
враховуючи АРК, м. Севастополь та окуповані території Донецької і Луганської 
областей. Такі показники засвідчують вагому роль роздрібної торгівлі в 
економічному секторі, яка набуває популяризації та інтегрується на міжнародний 
простір. [1] 

Завдяки роботі аналітичної команди Київської Школи Економіки (КШЕ) в 
рамках Національної ради з відновлення України від наслідків війни спільно з 
Міністерством розвитку громад і територій України, Міністерством 
інфраструктури України, Міністерством охорони здоров’я України, за 
координації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України та у співпраці з іншими профільними міністерствами та Національним 
банком маємо змогу оцінити та проаналізувати збитки в сфері роздрібної торгівлі 
від початку повномасштабного вторгнення. [2] 

Загальні прямі збитки рітейлу фахівці на основі інформації щодо руйнувань, 
яку було зібрано від членів Асоціації рітейлерів України та Української Ради 
Торгових Центрів і професійної спільноти, змогли оцінити у суму понад 2,4 
мільярди доларів. Суттєвих пошкоджень/руйнувань внаслідок бойових дій 
зазнали 2910 торгівельних точок загальною площею 1,6 млн кв. метрів. Наразі 
через відсутність доступу до більшості пошкоджених обʼєктів та їхнє 
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розташування у районах бойових дій, які продовжуються, або на тимчасово 
окупованих територіях, оцінити суму завданих збитків вкрай важко. До того ж, в 
обрахунок не входять підприємства, які мають менш аніж три торгові точки, 
підприємці на ринках, складські приміщення гуртової торгівлі дистриб’юторів та 
виробників (не враховуючи до списку оптову торгівлю) та магазини, що зазнали 
не значних пошкоджень. 

Окремо оцінено втрати торгівельних центрів, що самі не рахуються 
учасниками ринку роздрібної торгівлі, але надають площі експлуатації для таких 
учасників. Зазначені прямі фізичні втрати ТЦ складають більш ніж 362 млн 
доларів, що є значною часткою збитків з точки зору економічного спектру. 

Оцінка прямих втрат роздрібної торгівлі внаслідок війни 

 
Джерело: Держстат, Ukrainian Council of Shopping Centers, Retail Association of Ukraine  

Ще у період карантинних обмежень попиту набула електронна комерція, 
дедалі частіше зʼявлялись новостворені інтернет-магазини, але повномасштабне 
вторгнення вносить свої корективи і в інтернет-бізнес. З початком війни багатьом 
інтернет-магазинам довелось закритись через проблеми з логістикою та зазнати 
збитку через нереалізований або пошкоджений товар.  

За даними Нової пошти до війни компанія доставляла щодня 1 млн 
відправлень, із них було 70% онлайн-замовлень із інтернет-магазинів. За 
динамікою першого тижня війни клієнти відправляли в середньому 50 тис. 
посилок на день, а це становить лише 5% порівняно із довоєнним періодом. [3] 

Ясна річ, що функціонування торгівлі повинно бути ефективним задля 
отримання прибутку і в умовах війни необхідно в першу чергу забезпечити 
безпечні умови діяльності подібного бізнесу. Уряд знайшов альтернативу і в 
березні 2022 року було створено Програму релокації підприємств, яка полягає у 
переміщенні виробничих потужностей підприємств до більш безпечних регіонів: 
Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, 
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Вінницької та Чернівецької областей, а також до південних частин Волинської та 
Рівненської областей. 

У результаті моніторингу, аналізу та дослідження зібраних даних 
самостійно та завдяки різноманітним міністерствам і профільним структурам, 
маємо можливість оцінити ситуацію на сьогоднішній день, що дає змогу 
адаптуватися до певного переліку ситуацій, які можливі в майбутньому. 
Внаслідок терористичного вторгнення російських окупантів на територію 
незалежної України багато сфер зазнали як економічного, так і морального 
збитку. Роздрібна торгівля не є виключенням як сфера, що зазнала значних 
економічних ударів та прямих фізичних пошкоджень своїх обʼєктів. 
Спостерігаючи за аналітикою подій останніх років в Україні, труднощі лише 
допомагають адаптуватися в кризових ситуаціях та здобути досвід швидкого 
запобігання критичних наслідків і відновлення своєї діяльності попри все. Тож, 
дякуючи Збройним силам України, розвиток роздрібної торгівлі активізується та 
відновлюється на міжнародному та національному ринках, не дивлячись на 
загрозу та бажання знищення з боку агресора. 
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ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ 
 
        Сьогодні логістичні центри грають все більш значущу роль в економіці 
різних країн і України в томі числі.  Вони забезпечують концентрацію і 
оптимальний напрямок товарних потоків, стиковку міжнародних і національних 
транспортних коридорів, ефективну взаємодію різних видів транспорту. 
Логістичні центри надають всім учасникам логістичної діяльності широкий 
спектр додаткових неперевізних і нетранспортних послуг. Наявність логістичних 
центрів в ланцюзі постачань дозволяє не тільки здійснювати операції з товарами, 
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а й управляти товарними потоками, розподіляючи обсяги товарів між пунктами 
призначення, визначаючи оптимальний момент поставки, розмір партії, 
вибираючи перевізника тощо. 
Все частіше логістичні центри створюються поблизу великих міст, що скорочує 
навантаження на вулично-дорожню мережу, створювану великотоннажними 
автомобілями, і дозволяє звільнити міську територію від вантажних залізничних 
станцій, складів і інших подібних об'єктів. 
Логістичний центр є територіальним об'єднанням незалежних компаній і органів, 
що займаються вантажними перевезеннями (транспортні посередники, 
вантажовідправники, оператори перевезень, митні органи) і супутніми послугами 
( зберігання, технічне обслуговування і ремонт), що включає, щонайменше, один 
термінал. Логістичні центри надають повний комплекс логістичних послуг на 
рівні світових стандартів з метою збільшення вантажопотоків та покращення 
якості логістичного обслуговування. [1] 
          Перш за все, необхідно розглянути фактори, які не є сприятливими для 
розвитку цього напрямку в Україні. Існує необхідність в розробці законодавчо-
правової бази для індустрії логістики. Однак до її розробки треба підійти 
обережно, щоб не стримати розвиток цього сектору через введення обмежень, а 
закласти основи для його зростання. Уникнути стримування операційної 
гнучкості – це головна вимога до розробників відповідного законодавства. 
Основним завданням має стати створення легітимних умов для роботи 
логістичних провайдерів та всієї індустрії логістики у повній відповідності до 
законодавства України та світу. 
Друга група факторів носить економічний характер. Необхідно виділити 
незадовільний стан ведення бізнесу, низький рівень вкладень іноземних 
інвестицій у розвиток логістичних центрів України (у кризовий і післякризовий 
періоди кількість інвесторів досить скоротилася, оскільки середній очікуваний 
термін окупності логістичного центру складає близько 10-12 років. А це змусило 
більшість логістичних операторів та девелоперів заморозити будівництво даних 
об’єктів. Будівництво нових проектів здійснюють лише за умови наперед 
підписаного договору з потенційними орендарями на всю або на велику частину 
приміщення) та незадовільний стан автошляхів (цей фактор особливо впливає на 
процес формування логістичних центрів, оскільки є одним із найважливіших при 
виборі їх місця знаходження. Місце розташування логістичних центрів переважно 
визначається на основі мережі автомобільних доріг, особливо автомагістралей та 
кільцевих доріг, що пояснюється проведенням національних операцій з логістики 
майже виключно при використанні автомобільного транспорту. Не якісні дороги в 
Україні сповільнюють рух проходження матеріалопотоків і призводять до 
збільшення часу проведення вантажу у дорозі, спричиняють підвищенню ризиків 
втрати товару та знижують ефективність функціонування логістичного центру 
загалом. Також можна зазначити, що проведення митних процесів, відстеження 
проходження товарів та забезпечення своєчасності доставок потребують 
поліпшення. Адже вищенаведені показники характеризують одні із основних 
послуг, які надаються структурними підрозділами логістичного центру.[2] 
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         Одним з найвпливовіших факторів локалізації логістичного центру є 
вартість землі, через яку не враховується попит на логістичні послуги. Найбільш 
важливим параметром при виборі місцезнаходження логістичних центрів є 
близькість до ринку, тобто до точок попиту. Зазвичай це визначається клієнтами. 
В Україні ж забудовники переважно керуються принципом вартості землі, і не 
зважають на фактор попиту. Але є винятки. Наприклад, компанія Фокстрот, їй 
вдалося скоротити час доставки більшості товарів до 24 годин, скоротити 
кількість скарг від клієнтів (з 5 до 0.5%) та зменшити витрати на операційні 
процеси шляхом зміни розташування складу (перемістили з Чорноморська до 
Дніпра), операційним управлінням складами (дякуючи співпраці з партнерською 
компанією «Паклайнлогістик», яка має солідний досвід організації управління 
складами побутової техніки в межах України, а також становлення графіка 
магістральної логістики за принципом роботи залізниці.  
         Щодо перспектив поширення логістичних центрів в Україні можна 
зазначити, що ми знаходимося в дуже вигідному геополітичному положенні, яке 
визначає її особливу роль у забезпеченні євразійських транспортно-торгівельних 
зв’язків. Країни Євросоюзу усвідомлюють необхідність та потенційну користь від 
участі українських партнерів у багатосторонній співпраці у вказаній галузі.Згідно 
комплексного аналізу, проведеного фахівцями Національної академії наук 
України щодо пріоритетності розвитку транспортно-логістичних центрів 
очевидним лідером є Київський регіон. 
Інтеграція України в світовий логістичний простір неможлива без створення 
міжнародної логістичної інфраструктури, зокрема важливих її елементів - 
логістичних центрів. Це дозволить вийти на новий рівень забезпечення 
доступності, надійності і функціональності логістики для споживачів. Але є й 
низка негативних факторів, які впливають на розвиток даного напрямку на 
території України. Сьогодні доцільно приділити увагу створенню даних об’єктів 
логістики, активізувати роль держави у напрямку здійснення ряду економічних та 
законодавчих реформ, оскільки логістичні центри даватимуть поштовх сучасним 
логістичним процесам економічної діяльності підприємств. 
       Отже, не є поганим той факт, що недоліків на даний момент більше, ніж 
переваг. Навпаки, необхідно розуміти, що створення логістичних центрів йде на 
користь підприємству лише у тому випадку, коли організація слідує 
рекомендаціям та вчиться на помилках інших. По-перше, ми повинні проявляти 
ініціативу. Головним ініціатором будівництва логістичного центру повинен 
виступати приватний сектор економіки за підтримки державних органів влади. 
Обов’язки держави можна звести до такого: розробка нормативно-правових 
документів, які б регулювали питання будівництва логістичних центрів на 
національному та регіональному рівнях; створення комітету із питань логістики, у 
якому б працювали спеціалісти даної галузі; часткове фінансування 
загальнодержавних цільових та науково-технічних програм розвитку логістичних 
центрів; надання податкових пільг інвесторам, що зацікавлені у побудові 
логістичного центру; пом’якшення вхідних бар’єрів для інвестування іноземного 
капіталу. Це ті самі рішення, які можуть сприяти розвитку даної сфери 
логістичної діяльності на території України.  
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     Може здатися, що всі ці недоліки вказують на те, що на даний момент 
використання логістичних центрів не є ефективним. Так, з одного боку, але факт у 
тому, що використання логістичних центрів є необхідністю, якщо країна бажає 
розвиватися, а не стояти на місці.  
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ВПЛИВ ВІЙНИ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТОРГІВЛІ ТА ЛОГІСТИКУ В 
УКРАЇНІ  

 
На ефективність управління підприємством впливає ступінь впровадження 

нових логістичних систем. Логістика - це економічна система, яка охоплює 
виробничі та матеріальні сфери ресурсів, і спрямована оптимізацію логістичних 
функцій і операцій, що виникають у ланцюзі поставок товарів. Запровадження на 
підприємствах логістичних систем управління, дозволяє реалізувати головні цілі 
та підвищити дохід підприємства. Основні цілі:  

- підвищення якості обслуговування через зменшення дефіциту;  
- скорочення витрат;  
- комбіноване використання різних видів транспорту;  
- розроблення гнучких графіків доставки;  
- зниження втрат матеріальних ресурсів при зберіганні та доставці товарів… 
Протягом останніх років, логістичний світ переживає великі зміни, які не 

зв’язані з війною в Україні. Останні роки триває економічна війна США та Китаю 
і пандемія, через, що ринок почав швидко локалізуватися.  

Війна в Україні лише прискорює цей процес. Спричиняють посилення 
локалізації: ціни на газ, нафту; зближення Китаю з Росією і санкції на російську 
логістику.  
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Перевізники та логістичні компанії шукають більш гнучкі способи 
впровадження власних ідей. На перетворення індустрії вплинув короновірус, туму 
що ринок залишився без звиклих з’єднань. В цей час індустрія почала 
переформатовуватися з ідеї «доставимо вчасно» на «доставимо за потреби». 
Велика кількість компаній збільшили обсяги критичної продукції у себе на 
складах, задля того щоб мати до них доступ.  

Війна в Україні також вплинула на якісь доставки. Наразі логістичні 
компанії почали використовувати підхід подвійного пошуку (тотожний товар 
доставляється двома постачальниками).  

Україна є світовим лідером з експорту зерна. Проте через війну, головний 
лігвістичний шлях (Чорне море) був заблокований. Через те що українське зерно 
неможливо доставити, може виникнути криза в багатьох країнах. Найбільша 
проблема в тому, що альтернатива, яка могла б замінити перевезення морем поки 
що немає. Доставка залізницею є проблематичною, так як українські колії та колії 
Європи різні. А через кордон можна провести малу кількість зерна. Такі проблеми 
намагаються вирішити різними логістичними методами. Окремі  країни (Польща, 
Румунія тощо), вирішили надавати особисті  порти для перевезення зерна. Проте 
це також повністю не вирішує проблему. З цим може допомогти Єврокомісія, яка 
заявила що буде просити окремих країн надати приорітети експорту зерна над 
іншими товарами. Безпосередньо бойові дії теж впливають на роботу логістичних 
компаній. Але навіть в важкий час промисловість має шанс для розвитку. В цей 
час вдосконалилась доставка в Україну та з України. Так, як багато магазинів 
припинили роботу в нашій країні, а споживачі користуються доставкою, яка 
здійснюється за кордону. Головним логістичним партнером України є Meest.  

Зміни в світі, змушують шукати більше  шляхів та партнерів та  розвивати 
логістику новітніми методами. Також розвиваються митні відносини України з 
багатьма країнами.  

Потрібно моніторити та контролювати всю економічну ситуацію загалом і 
починати робити рух до справжніх ринкових моделей. 

 
Список інформаційних джерел 

1. Логістичні стратегії в торгівлі 
https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/ebee6b4b3d12d4cd18180f0f18338a1a.pdf 
2. Як війна в Україні змінює світову логістику 
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/24/688538/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/ebee6b4b3d12d4cd18180f0f18338a1a.pdf
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/24/688538/


44 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

Андрій ГУРЖІЙ, 
здобувач освіти, І курс,  

відділення підприємництва, торгівлі та оціночної діяльності ,  
ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ», м. Київ 

Науковий керівник: Мирослава ЯРОШЕНКО, 
викладач іноземної мови  
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ТОРГІВЛІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
 

 Починаючи з 2020-го року у світі почав набирати популярність новітній 
продукт ринку віртуальних активів – Децентралізовані фінанси (De-Fi). Це 
незалежна фінансова екосистема, відкрита всім користувачам. У ній учасники 
взаємодіють один з одним безпосередньо, без посередників – банків, кредитних 
організацій тощо. У лютому 2022-го загальна капіталізація De-Fi сектору 
перевищила 200 мільярдів доларів, а кількість проєктів з застосуванням 
зазначеної технології вимірюється сотнями тисяч. Актуальність пропонованого 
дослідження зумовлена тим фактом, що з початку повномасштабного вторгнення 
Росії на територію України люди з усього світу надіслали пожертвування в 
криптовалюті на загальну суму в $135 млн, а більше половини цієї суми було 
переведено за допомогою децентралізованої системи фінансів. Метою наукової 
розвідки є окреслення специфіки функціювання децентралізованих фінансів в 
реаліях сучасної системи торгівлі в Україні. 
 Як показує статистика, стрімке зростання та розвиток в українському 
сегменті крипторинок демонструє упродовж кількох останніх років. За 2022 рік 
річний оборот крипторинку в Україні перевищив $8 млрд, обсяг транзакцій сягав 
$100 млн на день, кожен восьмий українець (приблизно 5,5 млн осіб) мав 
криптовалюту [3]. 
 При виконанні платежу з децентралізованого гаманця транзакції 
відбуваються прозоро та легко, без участі третіх осіб, а кошти надходять за лічені 
хвилини, що, своєю чергою, стимулює меценатів ще більше допомагати нашій 
країні боротися з агресором. Він є децентралізованим фінансовим додатком, який 
допомагає людині позичити (в будь-якому з напрямків) криптовалюту, 
заробляючи або оплачуючи комісію. Нині це спосіб максимально швидко та 
гарантовано надати рятівну допомогу. 
 Одним з найкращих прикладів застосування De-Fi технології став 
протокол AAVE.  AAVE – це однорангова система кредитування з використанням 
криптовалюти у вигляді активу для торгівлі [1]. Він має спеціальний алгоритм для 
підрахування ставки по кредиту та зіставлення кредиторів з позичальниками. 
AAVE має кілька унікальних переваг у порівнянні з конкурентами на ринку, що 
стає все більш переповненим. Під час захоплення De-Fi влітку 2020 року це був 
один із найбільших проєктів з точки зору загальної вартості криптовалют, 
заблокованих у його протоколі [2]. 
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 Одним із флагманських продуктів AAVE є «миттєві кредити», що є 
інструментом, який дозволяє взяти беззаставний кредит, але його потрібно 
повернути в межах однієї транзакції. 
 Не менш суттєвою перевагою AAVE є надання позичальникам 
можливості чергувати змінну та фіксовану відсоткові ставки. Фіксовані ставки 
можуть забезпечити певну впевненість щодо витрат під час нестабільності на 
криптовалютному ринку, змінні ставки можуть стати в пригоді, якщо позичальник 
думає, що ціни впадуть найближчим часом. 

Попри всі переваги та інвестиційну привабливість De-Fi проєктів та AAVE 
зокрема на даному етапі їх реалізації з надзвичайною гостротою постає проблема 
відсутності їх повноцінного правового регулювання. В умовах правової 
невизначеності ключових аспектів функціонування системи децентралізованих 
фінансів постає питання про відсутність підстав для її ліцензування.  

Відповідно до статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг», надання позик, у тому числі і на умовах 
фінансового кредиту, є фінансовою послугою і може надаватися небанківською 
фінансовою установою. Так само, така фінансова компанія має отримати ліцензію 
на надання позик, кредитів [5]. 

Проблема полягає в тому, що нині вітчизняне законодавство не відносить 
De-Fi до видів ліцензійної діяльності, а отже не створює умов для їх легалізації. 
Фактично функціонування De-Fi систем відбувається поза межами правового поля 
та це, своєю чергою, породжує цілу низку проблем, пов’язаних із дотриманням 
чинного законодавства та захистом прав користувачів.  

Варто зазначити, що окреслена проблема притаманна не тільки Україні. 1 
лютого 2023-го року SEC (комісія США з цінних паперів та бірж) розпочала діяти 
проти фінансових компаній, що надавали можливість внесення депозиту у 
криптовалюті під відсоток. Процес почався з криптобірж, коли їх змусили платити 
штрафи та припиняти надання зазначеної послуги на території США.  

В цілому, найбільш перспективним шляхом вирішення окресленої проблеми  
уряд США вважає масштабне регулювання ринку віртуальних активів, зокрема й 
сегменту децентралізованих фінансів . 16 вересня 2022 року  сенат США подав на 
розгляд громадськості проєкт закону про регулювання криптовалют, який 
передбачає: детальне регулювання суспільних відносин у секторі віртуальних 
активів, а також у сфері ліцензування De-Fi сегменту; внесення змін до 
законодавства про банківську таємницю та ліцензування фінансових послуг, які 
поширять їх дію на надавачів послуг цифрових активів (в тому числі 
децентралізованих);  cтворення дієвого механізму захисту прав споживачів, 
визначення процедур і способів протидії незаконному наданню фінансових 
послуг; наділення комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (Commodity Futures 
Trading Commission; CFTC) функцією основного суб’єкта з державного нагляду за 
криптоіндустрією [4].  

На наш погляд, зазначений підхід варто застосувати під час розробки 
комплексу заходів, спрямованих на регулювання De-Fi сегменту в Україні. 
Першочерговими кроками у цьому напрямку повинні стати розробка та прийняття 
спеціального законодавчого акту з питань криптоіндустрії, внесення комплексу 
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законодавчих змін, спрямованих на ліцензування  De-Fi діяльності, захист прав 
інвесторів у віртуальні активи, а також забезпечення ефективної протидії 
нелегальній діяльності у De-Fi. За таких умов розглянутий механізм стане не 
лише елементом, але й рушійною силою сучасної торгівлі в Україні.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ РАЦІОНАЛЬНИХ 

ВАНТАЖОПОТОКІВ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС 
ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ 

 
        Бурхливий розвиток світової економіки у ХХІ столітті, інтеграційні процеси, 
військові дії, політичні причини сприяють швидкому збільшенню вантажопотоків 
до України з країн ЄС. При цьому транспорт виявив себе повною мірою як 
важливий фактор в економіці, геополітиці та постачанні зброї . 
        Використання досягнень транспортної логістики є запорукою ефективності 
інтеграції вітчизняного транспортного комплексу у світову транспортну систему. 
Транспорт, володіючи колосальним стратегічним ресурсом, виконує базову 
функцію в поточних процесах та слугує матеріально-економічною базою 
міжнародних економічних зав’язків.  
        Сьогодні як ніколи актуальні задачі збільшення розмірів перевезення, 
підвищення економічної ефективності діяльності численних вітчизняних 
вантажних та пасажирських перевізників і експедиторів. І не тільки на внутрішніх 
лініях, а й на зовнішніх. У зв’язку з військовим станом в країні не працює 
повітряний транспорт, таким чином виникає ряд складних процесів, який 
призводить до того, що транспортні витрати за своїм абсолютним розміром та 
часткою в кінцевій собівартості продукції виявляється досить значним. Особливо 
великою є питома вага витрат на перевезення в ціні сировини яку ми не маємо на 

https://aave.com/
https://coinmarketcap.com/
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https://www.whitehouse.gov/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text
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сьогоднішній момент в Україні або не можемо перевести морськими та річковими 
судами.[3] 
         Велике значення має також те, що інтеграція та процеси розвитку інформації 
значно вплинули на розвиток транспортної логістики. Наслідком цього є серія 
фундаментальних змін в роботі транспорту завдяки розповсюдженню електронної 
торгівлі. Робота транспорту і служб логістики адаптує до своїх інфраструктур, 
маркетингових та споживчих послуг можливості електронної торгівлі. Поряд з 
цим велика увага приділяється кращій організації всієї роботи з транспортної 
логістики, по переміщенню зброї, сировини, напівфабрикатів, готової продукції. 
Затрати на такі переміщення і цілому досягають 50% всіх витрат.[1] 
        Тому останнім часом все частіше використовується «міжнародний 
транспортний коридор», який здійснює свою діяльність у безпосередній 
близькості один від одного або на віддаленні на багато кілометрів, але 
орієнтований і одному загальному напрямку – це наявність автомобільного, 
залізничного, водного, повітряного та змішаних видів транспорту.  
        Основними функціями сучасних транспортних коридорів є доставка вантажів 
найкоротшим шляхом і максимально швидко. При цьому виконуються і такі 
операції, як перевалка вантажів з одного виду транспорту на інший, оброблення, 
пакування, сортування. 
        Для успішного вирішення цих завдань необхідна наявність розвинутої 
транспортної інфраструктури: автомобільних, залізничних шляхів; комплексів по 
перевалці, обробці вантажів, водних і повітряних шляхів (якими на даний час ми 
не можемо користуватися), залізничних станцій, портів, терміналів, під’їзних 
шляхів, ремонтних підприємств, сфери послуг. 
        Особливо важливу роль у системі транспортних коридорів відіграє розвиток 
інформаційної інфраструктури, яка акумулює і передає інформацію про наявність 
вантажу, потреби в транспортних засобах, дозволяє контролювати строки 
проходження вантажів та їх збереженість. 
        Існують чотири міжнародні транспортні  коридори, якими наша країна 
користувалася до війни. На сьогоднішній момент не всі є дієвими : 

- №3 (Крітський): Берлін/Дрезден – Вроцлав – Львів – Київ. Його маршрут по 
Україні залізничним транспортом проходить від державного кордону з 
Польщею до Києва, через Львів, Тернопіль, Хмельницький, Жмеринку, 
Фастів, автомобільним транспортом від Краківця до Києва через Львів, 
Рівне та Житомир. Протяжність цього коридору – 1640 км. 

- №5 (Крітський): Трієст – Любляна – Братислава – Ужгород – Львів. 
Залізничним транспортом – державний кордон з Угорщиною, Словаччиною 
– Чоп – Львів; автомобільним – Косини – Чоп – Стрий –Львів. Протяжність 
цього коридору – 1595 км. 

- № 7 (Крітський): по р. Дунай; 
- № 9 – на даний час не використовується у зв’язку з військовими діями, він 

проходить через країну-агресорку, а залізничним транспортом через 
державний кордон з Білоруссю. 
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В Україні працює акціонерне товариство «Українські транспортні 
коридори», яке займається розробленням і реалізацією проектів щодо 
міжнародних транспортних коридорів.[2] 
Отже, завдяки своєму географічному розташуванню Україна має 

надзвичайно високий рейтинг для транзитних перевезень вантажів. Так, Польща, 
яка має менші територіальні можливості отримує щорічно майже 8 млрд. дол. 
прибутку від транспортних перевезень. В України цей показник до війни був 
значно нижчий.    
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Цифрові технології стали невід'ємною частиною сучасної світової 

економіки та суспільства. Їх широке використання, значний вплив на економічні 
та суспільні процеси та стрімкий розвиток зумовили появу нових термінів, 
зокрема, «цифрова економіка», «цифрове суспільство», «цифрова 
трансформація». Цифрові технології є інноваціями, які потребують інвестицій при 
їх розробці, впровадженні і подальшому використанні. 

У сучасному світі кожне підприємство бореться за «місце під сонцем». 
Витрачається багато часу, сил і грошей на поліпшення зовнішніх показників. Але 
проблема часто криється всередині самого підприємства. Логістичні процеси 
тісно переплітаються з різними сферами діяльності на підприємстві. Наприклад, 
один відділ підприємства з виробництва продукції націлений на закупівлю 
сировини, другий – на зберігання товарів, третій – на збут готової продукції 
споживачам. І саме при неправильній організації всіх підрозділів, а також 
безграмотному управлінні фінансовими потоками, підприємство втрачає 
ефективність. Тому, багато керівників підприємств вдаються до послуг 
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логістичних компаній, які професійно вирішують поставлені завдання з 
максимальною вигодою для свого клієнта [1]. 

Для підвищення конкурентоспроможності підприємству слід враховувати 
наступні правила логістики: 1) виробництво затребуваної продукції; 2) висока 
якість товарів; 3) оптимальна кількість продукції, що випускається; 4) своєчасна 
доставка; 5) ефективні точки збуту; 6) мінімальні витрати в процесі [2]. 

При реалізації описаних вище правил, логістиці потрібно інтегрувати всіх 
учасників логістичного ланцюга в єдину систему.  

Цифровізація логістики – це чи не основний тренд економіки останніх 
років. Що ж такого особливого в цих процесах, що їх використовують всі провідні 
світові логістичні компанії та центри, незалежно від їх сфери діяльності. 
Насамперед – це швидкість і витрати, які є основними важелями при оцінці тих чи 
інших логістичних процесів. Саме збільшення швидкості передачі матеріальних 
потоків, швидкості транспортування та передачі інформаційних потоків і свідчить 
про сучасний розвиток бізнесу.  

Загалом, цифрова логістика є складовим елементом цифрової економіки, яка 
з’явилась в кінці минулого століття. Саме цифрова економіка визначається як 
електронні платежі, електронна комерція, інтернет-банкінг та реклама та інші 
категорії, в даний час є загальнодоступними послугами, які надають і логістичні 
компанії. Саме ифровізація економіки, та логістики зокрема призводить до 
підвищення ефективності роботи підприємств, підвищення продуктивності праці 
працівників та покращення сервісу для споживачів. 

Цифрова логістика – це логістика інновацій, яка дозволяє значно 
скорочувати логістичні витрати (наприклад, на оформлення замовлень) та 
пришвидшувати їх виконання. 

Ефективність функціонування підприємств логістичної сфери пов’язаня із 
використанням технологій. Сучасні технології дозволяють приймати та 
реалізовувати нові логістичні рішення, а використання нової техніки та технології 
– оптимізувати виробничі, транспортні, складські та інші процеси, виконувати ті 
логістичні функції та операції, які раніше були недоступні для виконання. 

Завдяки появі інноваційних технологій, таких як хмарна логістика, IoT, 
великі дані і блокчейн, процес розвитку галузі триває. Описані нижче п’ять 
технологій роблять ланцюжок поставок більш орієнтованими на клієнта [3]: 

1. e-AWB. Електронна авіанакладна (e-AWB) – перший крок до цифровізації 
галузі. Це стандартизована цифрова версія існуючої паперової авіанакладної, яка 
супроводжує вантаж від відправника до доставки. E-AWB підвищує ефективність 
відстеження та обробки даних про вантаж, а також прозорість і безпеку шляху 
проходження. Також її використання знижує витрати і затримки. 

2. Великі дані і машинне навчання. Дані є найціннішим «товаром» у світі. За 
допомогою big data відбувається революціонізація бізнес-моделей підприємства. 
Застосування штучного інтелекту спростило прогнозування попиту, оптимізацію 
маршрутів, дозволило управляти ризиками і використовувати прогнозну 
аналітику. Таким чином, витрати на підприємстві скорочуються, в середньому, на 
49%, а впровадження нових смарт-рішень відбувається в 44% випадків 
(інформація зі звіту Big Data Executive). У кінцевому підсумку великі дані змінять 
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логістичну бізнес-модель з реактивної на прогнозну. Прогнозна аналітика 
використовує дані онлайн-постачальниківдля прогнозування різких стрибків 
продажів; це означає, що постачальник може відправити додаткову партію товару, 
як тільки в цьому виникне необхідність. 

3. Хмарна логістика. Хмарна логістика швидко стає популярною: 50% 
постачальників логістичних послуг вже використовують хмарні сервіси, 20% 
планують це зробити. У міру того, як дані переносяться в хмару, послуги 
логістики стають доступними в рамках оплати «на вимогу». Це означає, що малим 
підприємствам більше не потрібно витрачатися на комплексні IT рішення. Вони 
платять тільки за те, що їм потрібно і коли потрібно. Такі сервіси, як Shipwire і 
Freightly надають хмарні системи управління транспортом в режимі реального 
часу. Вони охоплюють всі логістичні процеси від закупівель до виставлення 
рахунків, що робить весь процес простішим і дешевшим для компаній. 

4. Інтернет речей (IoT). За прогнозами аналітиків, IoT принесе світовій 
логістичній галузі 1,9 трлн. дол в найближчі три роки. «Розумні» вантажівки 
будуть збирати дані про переміщення і час простою для динамічного планування 
маршруту і максимізації використання автопарку. У результаті відбудеться 
зниження витрат на технічне обслуговування. Підключені до IoT склади вже є у 
оператора DHL. Компанія постійно отримує інформацію про статус вантажівок, 
маршрути і місцезнаходження, забезпечуючи прозорість складських процесів. Для 
чутливих вантажів (ліки і продукти харчування) розроблені датчики, які 
контролюють температуру і вологість. 

5. Блокчейн. Очікується, що технологія блокчейна збільшить світовий ВВП 
на 5%, а обсяги міжнародної торгівлі – на 15%. Схеми відстеження товару, 
засновані на блокчейні, наприклад, такі як Waltra’s Food Traceability Initiative, 
забезпечать повну прозорість і простежуваність продуктів на всьому маршруті    
проходження товару. За допомогою блокчейна можна виконувати автоматичне 
виставлення та оплату рахунків, при цьому платіж буде оброблятися, як тільки 
товари прибудуть в пункт призначення. 

Таким чином, грамотне ведення логістичних процесів допомагає 
оптимізувати діяльність компанії, пов'язану з виробництвом, упаковкою, 
транспортуванням, зберіганням і постачанням продукції кінцевому споживачеві. 
Правильна побудова логістичної системи з використанням сучасних технологій і 
її управління позитивно впливає на зростання ефективності підприємства, тому з 
метою підвищення конкурентоспроможності компанія має особливу увагу 
приділяти саме удосконаленню логістичних процесів.  
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ВОЄННОГО СТАНУ ТА СПІВПРАЦЯ З КРАЇНАМИ ЄВРОПИ 
 

Минув майже рік від повномасштабного вторгнення росії на територію 
України та введення воєнного стану. І за цей час торговельні компанії зустрілися з 
труднощами та змінами в логістичній діяльності. 

Компаніям необхідно було перебудовувати маршрути, шукати джерела 
доступного та якісного пального, яке значно збільшилось у своїй вартості, та 
втратою транспорту. На проблематичність логістики також вплинило і дефіцит 
персоналу. 

Кожного дня відбувається геноцид нашого народу, багато людей їде на 
захід країни, тому з перевезеннями до областей, які знаходяться ближче до 
прифронтової зони, відсоток перевезень зменшився.  

Наведені вище проблеми все ж не є такою перешкодою через яку, 
підприємства припинять свою діяльність.  

Ситуацію з паливом вирішують укладанням договорів не з одним 
постачальником, а декількома, що зменшує ймовірність його повної відсутності у 
потрібні терміни.  

Через активні бойові дії на деяких територіях нашої країни та воєнний стан, 
який затримує транспорт на кордонах, відповідно, з довгими перевірками 
документів та іншими проблемами, дедлайни доставок можуть бути порушеними, 
а логістична інфраструктура пошкодженою. Тому, аби уникнути ситуацій з 
псуванням товарів, компанії почали пускати на маршрути більше транспорту, або 
ж користуватися залізничними шляхами, де це можливо. Відповідальність за 
порушення умов при доставці товару покладається на логістичну компанію, а не 
на саме підприємство. 

Ускладнює логістичний процес і вище згаданий – воєнний стан. Закон 
України «Про правовий режим воєнного стану» ставить багато обмежень на 
міжнародні торговельні процеси, укладання комерційних контрактів та, власне, 
логістичних процесів. Але багато підприємців країн Європи знаходять способи 
законної співпраці з Україною на державному рівні [1]. 
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Польща – основний український провідник у Європу, світ та саме вона 
пускає Україну до великого ринку. Польща не залишається осторонь від проблем, 
які виникли з торговельно-логістичною діяльністю в нашій країні, від самого 
початку повномасштабного вторгнення Польща стала головним логістичним 
центром України. 23 квітня 2022 Україна та Польща підписали Меморандум про 
посилення співробітництва в залізничній сфері. Він дає можливість продовжувати 
велику міжнародну торгівлю попри усі обстріли зі сторони росії; перевозити 
велику кількість аграрної продукції; розширювати діяльність українського бізнесу 
на світовому рівні; тримати економіку в сталому положенні [2].  

Разом з цим була підписана угода про підсилення та розширення 
прикордонної логістичної інфраструктури. 

Окрім Польщі, велика лояльність та співпраця у важких умовах виявляється 
зі сторони Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. В 
Україні дуже тісна співпраця з Лондоном. З початком воєнного стану 
Великобританія лібералізувала тарифи на велику частину імпортованих товарів з 
України та надала митні сервітути, які дають змогу утримувати нашу економіку 
«на плаву». 

Важливим також є те, що Великобританія скасувала усі квоти на мито 
широкого спектру товарів повсякденного попиту. Це допомагає українським 
логістичним компаніям та торговельним підприємствам точніше планувати 
виготовлення своєї продукції, порядок дедлайнів доставки. 

Разом Польща, Україна та Велика Британія створили тристоронній альянс 
(17.02.2022р.), який має на меті реагувати на загрози європейській безпеці та 
посилювати економічну співпрацю між країнами-членами [3].  

Даний союз покращить багато аспектів торгівлі та логістики між країнами, а 
саме Великобританія створює багато проєктів, направлених на покращення 
енергетичної незалежності України. 
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ВПЛИВ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЛОГІСТИКУ ТА УПРАВЛІННЯ 
ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК 

      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 компаній більш ефективно управляти своїми ланцюгами поставок. 
Наявність розвиненої логістичної інфраструктури, висока якість державних 
митних послуг, своєчасність та прозорість поставок логістичними операторам є 
необхідними умовами для підвищення привабливості ведення бізнесу всередині 
країни. 
     Для того, щоб об’єктивно оцінити стан логістичної системи в Україні, а також 
порівняти його з іншими країнами, можна скористатися розробленим 
спеціалістами Світового банку Індексом ефективності логістики (LPI). 
Для складання індексу використовуються такі показники, як: 

• ефективність управління митним оформленням та проходженням кордону; 
• якість торгівельної і транспортної інфраструктури; 
• простота організації доступних за ціною перевезень;  
• компетентність та якість логістичних послуг – вантажоперевезення, 

експедирування та митної брокерської діяльності; 
• можливість відстеження та контролю за проходженням вантажів;  
• частота, з якою терміни поставки вантажів до пункту призначення 

знаходяться в межах очікуваного до попередньо визначеного графіку 
поставки. 

     Роль інновацій в логістичній діяльності досліджувалась такими вченими, як: Я. 
Арлберн, Г. Хаас, К. Мунксгаард, Д. Флінт, Е. Ларссон, Б. Гаммелгаард, С. Грейв, 
С. Вагнер. 
     Для того, щоб визначити, які із сучасних інновацій належать до новітніх 
технологій, потрібно перевірити їх на предмет наявності спільних характерних 
особливостей, притаманних технологіям «Індустрії 4.0». Під Четвертою 
промисловою революцією (або «Індустрією 4.0») розуміють всю сукупність 
руйнівних інновацій, отриманих та впроваджених у ланцюг вартості, що 
спрямовані на тренди оцифрування (“digitalization”), автономізації 
(“autonomization”), прозорості (“transparency”), мобільності (“mobility”), 
модуляризації (“modularization”), мережної співпраці (“network-collaboration”) та 
соціалізації (“socializing”) товарів і процесів.[2, с.120] 
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     Поняття ‘’Електронна комерція (e-Commerce)’’ дуже радикально змінила 
традиційні ланцюги поставок та наявні логістичні моделі. Хоча на початку свого 
існування цей інноваційний підхід до організації системи роздрібних продаж 
зазнав невдачі (класичний приклад – інтернет-магазин pets.com), сьогодні 
електронна комерція є рушійною силою рітейлу. У той час як магазинна торгівля 
перебуває в стагнації, обсяги продажів у системі електронної комерції 
продовжують зростати.  
    Згідно зі звітом дослідницької компанії Juniper Research, доступ до глобальної 
мережі сьогодні мають 7 млрд пристроїв по всьому світу. А за прогнозами, 
протягом найближчих двох років їх стане близько 50 млрд. Це при тому, що на 
Землі проживає трохи менше, ніж 8 млрд людей. Розвиток диджиталізації відкрив 
шляхи для появи нових бізнес-моделей та модернізації застарілих процесів. За 
прогнозами eMarketer, у 2024 році частка інтернет-покупок становитиме 22% 
ринку. [5] 
    У деяких країнах онлайн-ринок вже зараз наздоганяє за показниками роздріб. У 
Китаї, наприклад, цей сегмент становить 50% роздрібного продажу, у Південній 
Кореї він наближається до 30%, у США становить 15%, у Західній Європі — 
13%[5]. Близько половини онлайн-покупок відбувається через мобільні додатки.  
    За даними ООН, станом на 24 квітня понад 5,2 мільйона українців покинули 
свою країну, більше 6,5 мільйона перебралися у більш безпечні регіони. До 24 
лютого український e-Commerce стрімко зростав. У 2020 частка ринку досягла 8% 
від роздрібної торгівлі (+45% у річному обчисленні). Для порівняння, середній 
річний приріст у Східній Європі у цей час становив 46%. Темпи зростання в 
Західній Європі залишилися на рівні 4%. У день російського вторгнення всі 
інтернет-магазини в середньому втратили 82,7% сеансів.[3] 
     Електронна комерція – 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.[4] 
    Проведене дослідження розвитку електронної комерції під час воєнних дій 
свідчить про те, що в багатьох мережах продажі просто обвалилися. Якщо в 
березні онлайн-продажі впали практично до нуля, то вже у квітні e-Commerce 
почав оживати та демонструвати зростання. Вже в липні 2022 року в мережі 
фіксують, що частка онлайн-продажів стосовно офлайну майже повернулась на 
довоєнні показники.[3] 
     Бізнес-аналітика передбачає використання методів, технологій, систем, 
практик, програм, за допомогою яких аналізується важлива для бізнесу 
інформація з метою кращого розуміння менеджментом компаній ринку і власного 
бізнесу, а також прийняття своєчасних управлінських рішень. Бізнес-аналітика 
лежить в основі таких ідей, як концепція «розумного підприємства» (Smart 
Factory), «біг-дата» (Big Data), «смарт-дата» (Smart Data), «розумна логістика». 
     Згідно концепції прозорості, прозорість означає постійний доступ до 
інформації про вантаж впродовж всього ланцюга поставок від моменту, коли 
замовлення розміщене, до моменту, коли воно доставлене і видане. Принцип 
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прозорості може бути реалізований у вигляді певної централізованої системи, 
диспетчерського рішення, мобільного додатку, який підтримує контакт між 
підприємством і кінцевим споживачем. Клієнт у будь-який момент може 
дізнатися, де знаходиться вантаж, перевірити трекінг за допомогою мобільного 
телефону, мати можливість оцінити споживацький досвід за допомогою 
виставлення рейтингової оцінки тощо. Реалізувати концепцію прозорості можна 
за допомогою використання таких технологій, як автоматична ідентифікація і збір 
даних, вбудовані системи, мобільні додатки.  
    Новітні технології по-різному впливають на окремі підсистеми та 
функціональні області логістики, і це може виявлятися у здійсненні впливу на 
деякі підсистеми логістики і відсутності впливу на інші. Існує декілька підходів 
до структурування логістичного процесу, наприклад, поділ на функціональні 
області логістики і на фазові елементи логістики.  
     Є. Крикавський виділяє такі види функціональної логістичної діяльності з 
урахуванням кількісно-якісної та просторово-часової трансформації логістичних 
потоків: підсистема опрацювання та реалізації замовлень (обслуговування 
замовлень), підсистема транспортування, підсистема складування, підсистема 
пакування, підсистема управління запасами, підсистема обслуговування 
споживачів [2, с. 127]. 
     Елементами фазової структури логістики є: логістика постачання, виробнича 
логістика, логістика збуту (дистрибуції), логістика переробки і утилізації 
(повторного використання), фінансова логістика, інформаційна логістика [2, c. 
139]. 
     Менеджмент підприємств перебуває у постійному пошуку шляхів підвищення 
ефективності роботи, оскільки мотивований все більш зростаючою конкуренцією 
на ринку, виходом на ринок нових компаній, бажанням відрізнятися від інших і 
бути конкурентоспроможним. Для більшості компаній стає очевидним, що 
резерви підвищення ефективності можна і слід знаходити у нововведеннях. 
Інновації, що приходять у логістичну сферу, як правило, є результатом прямих 
запитів клієнтів (реактивна модель), а не проактивної інноваційної діяльності 
компаній. Головною проблемою для впровадження новацій є нерозуміння 
технології імплементації новацій, недостатність спеціальних знань і компетенцій 
управлінського персоналу, незрозумілість перспектив подібного впровадження. 
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ТОРГІВЛІ  

Широке використання Інтернету в повсякденній діяльності підприємств 
призвело до появи нових видів підприємницької діяльності у сфері електронної 
комерції. З поширенням новітніх інформаційних технологій та Інтернету все 
більша кількість торгових підприємств залучається до сфери електронної 
комерції. 

Зараз Інтернетом користується понад 5,2 мільярда людей. І кількість 
активних користувачів неухильно зростає з кожним днем. Саме тому компанії 
прагнуть зміцнити свої позиції у Світовій мережі. Для цього вони розробляють 
стратегії онлайн просування, спираючись на цифрові канали розповсюдження 
рекламних повідомлень.  

Сучасний розвиток технологій спричиняє зміни в концепції ведення бізнесу 
та виникнення нових інструментів та видів маркетингу. Однією із таких тенденцій 
змін останніх років стала поява Інтернет-маркетингу.  

Інтернет-маркетинг – це загальний термін, що охоплює широкий спектр 
стратегій, спрямованих на просування компанії та її продукції за допомогою 
онлайн-інструментів. Інтернет-маркетинг – це розроблення дизайну та 
наповнення сайту з урахуванням потреб споживачів та структури попиту, 
своєчасні зміни і оновлення інформації на сайті, проведення опитувань і 
голосувань, підтримка зворотного зв’язку із користувачами, швидка реакція на 
зміну тенденцій їхніх думок. Інтернет-маркетинг також включає і різноманітні 
інструменти реклами.  Головними цілями є залучення потенційних клієнтів, 
збільшення трафіку на сайт та зростання продажів [1]. 

Інтернет-маркетинг постійно розвивається. Якщо ще кілька років тому в його 
арсеналі були просування сайтів, поштові розсилки та Інтернет-реклама, то 
сьогодні розкрутку бізнесу в Інтернеті неможливо уявити без відео, блогів, 
таргетингу в соцмережах та безлічі інших інструментів. Сьогодні практично 
кожна компанія може розвивати свій онлайн-бізнес, оптимізувати його, 
прогнозувати ефективність кампаній та розраховувати рентабельність інвестицій. 

На відміну від офлайнових каналів просування, Інтернет-маркетинг 
відкриває виняткові можливості, що дозволяють точно оцінити вплив будь-якого 
інструменту, проаналізувати, як відвідувачі взаємодіють із сайтом або цільовою 
сторінкою, зробити висновок про те, як краще налагодити взаємодію з 
потенційними клієнтами [3]. 

https://www.worldometers.info/
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Аналітика для вебресурсів та мобільних додатків допомагає визначити, які 
канали є найрентабельнішими, які групи користувачів демонструють активність 
та лояльність до бренду. 

Основні переваги Інтернет-маркетингу: 
•  цілодобова робота онлайн-бізнесу. Якщо всі процеси будуть 

автоматизовані, то клієнт зможе розмістити замовлення будь-якої години дня, 
підприємцю не потрібно буде турбуватися про наднормові виплати своїм 
співробітникам; 

•  індивідуальний підхід реклами. З'являється можливість робити пропозиції, 
що точно відображають інтереси потенційних клієнтів; 

•  перспектива налагодити довгострокову взаємодію з покупцями. За 
допомогою різних прийомів (ремаркетинг, email-розсилки) можна утримувати 
увагу своїх клієнтів [1]. 

Для українських компаній основним інструментом маркетингу в Інтернеті є 
організація веб-сайтів, які традиційно містять поверхневу інформацію зі слабкими 
ознаками реклами і, як свідчить практика, потенціал бізнесу у віртуальній мережі 
використовується недостатньою мірою, оскільки вибір технологічних засобів чи 
організаційних форм торгівлі у віртуальному просторі здійснюють без урахування 
специфіки товарів чи особливостей обраних цільових ринків [2]. 

У зв’язку із стрімким розвитком науково-технічного прогресу Інтернет-
маркетинг набуває не лише актуальності, але й поступово перетворюється на 
основний вид комунікації зі споживачами багатьох господарюючих суб’єктів 
різних галузей та сфер національної економіки. 

Отже, Інтернет-маркетинг – потужний інструмент в організації торгівлі, який 
відрізняється швидким поширенням інформації, не потребує значних 
матеріальних ресурсів і затрат, може в мінімально короткий строк охопити 
активну, мобільну цільову споживацьку аудиторію. 

На мою думку, будь-який бізнес-проект, реалізований в мережі Інтернет, 
зазнає успіху і принесе прибуток, якщо його розробник володіє необхідними 
теоретичними знаннями та практичними навичками. 
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ЛОГІСТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ 
 

Справжнім випробуванням для бізнесу стало повномасштабне вторгнення 
Росії на територію України. Складнощі з вантажоперевезенням спонукали 
негайно трансформувати та оптимізувати бізнес-процеси. Переформатування 
логістики стало одним із ключових викликів, з якими змушені були зіткнутися 
українські підприємці. Як стверджує Президент Асоціації міжнародних 
експедиторів України В. Берестенко «До початку повномасштабної війни близько 
2/3 експорту й імпорту в Україні відправлялися морськими шляхами. Згодом ця 
можливість зникла у зв’язку з блокуванням портів. Якщо ж говорити про потужні 
хаби на суші, то вони зосереджувалися у центральному регіоні. Розпочалася 
війна. У першій її фазі стрімке просування ворожої армії Київщиною призвело до 
того, що до багатьох складів з товаром доступ був паралізованим, а ще частина 
була знищена» [1].  

Протягом перших днів війни перед учасниками транспортно-експедиторської 
галузі постав складний виклик. Оскільки до України прямувало багато імпорту в 
контейнерах виникла вимушена необхідність вивантажувати його в портах інших 
держав, а саме перенаправлення вартувало великих витрат. Як певний позитивний 
наслідок – сформувалися нові логістичні ланцюги, де були задіяні порти інших 
країн (Констанца, Гдиня, Гданськ, Клайпеда, іноді навіть Стамбул та 
Бремерхафен). Для того щоб ланцюги доставки працювали безперебійно, була 
задіяна велика кількість людських зусиль. 

Варто зазначити, що основними проблемами логістики на початку 
повномасштабної війни в 2022 році були наступні: 

– зміни обсягів зберігання – чим більше продукції знаходиться на складах, 
тим вищий обсяг заморожених фінансів. Також підприємці зрозуміли, що тримати 
продукцію на складах небезпечно у разі ракетних обстрілів та наступу агресорів 
можна все втратити; 

– зміна складських умов –найбільший хаб (70–80% професійних складських 
площ) знаходився у Київській області. З початком бойових дій підприємці 
змушені були перевезти товари на захід України, де в принципі не було 
складських площ такої величини; 

– складнощі із закупівлею товарів – проблеми пов’язані насамперед з 
обмеженістю асортименту й постачальників, блокуванням портів та 
навантаженням на залізничну інфраструктуру [2]. 

Також окремої уваги потребували вантажі, які були перенаправлені 
залізничним транспортом. Це було вірним рішення, але і тут власники продукції 
зіштовхнулися з великими проблемами, зокрема: 

– відсутність усталених логістичних маршрутів у першій фазі війни. Зараз це 
вже не так актуально, але формування цих маршрутів коштувало представникам 
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української експедиторської галузі багатьох зусиль та тривалої роботи в режимі 
нон-стоп; 

– різна ширина колій в Україні та країнах заходу Європи. Це вказує на 
потребу у перевантаженні, що ускладнює процес. Буває особливо складно, коли 
ідеться про продукти харчування; 

– неспроможність залізничної інфраструктури обробляти значний обсяг 
вантажів з України у напрямку до європейських портів. Тяги, пропускної 
спроможності та кількості сортувальних станцій виявилося недостатньо; 

– нестабільність цін на пальне. Ця проблема відчутно б’є по функціонуванню 
галузі, здорожуючи вартість доставки. На одному з етапів війни ракетні обстріли 
нафтобаз призвели до кризової ситуації, яка додатково загострилася унаслідок 
валютних коливань. 

Залізниця справді взяла на себе достатнє навантаження у той час, коли 
портова сфера не експлуатується на повну потужність. Разом з тим, не можна 
оминути увагою той прикрий факт, що монополіст української галузі залізничних 
перевезень суттєво підняв тарифи. 

В. Берестенко виокремлює наступні ключові зміни та чинники в українській 
логістиці під час воєнного стану: 

1. Вразливість логістичної системи, наближеної до прифронтових регіонів. 
2. Нестабільність вартості доставки та подекуди її неможливість, коли 

йдеться про небезпеку. 
3. Перебудова логістичних маршрутів, яка відбувається з певною 

періодичністю (деякі маршрути залишаються більш усталеними, а інші, навпаки, 
змінюються під впливом динамічної ситуації). 

4. Більший попит на продукти тривалого зберігання, оскільки вони 
оптимальні для запасів їжі та не несуть великого ризику збитків, якщо трапилася 
вимушена затримка доставки. 

5. Нестача водіїв, частина яких поповнила ряди ЗСУ. 
6. Подорожчання затрат на експорт та зменшення цін на доставку імпорту 

(така глобальна тенденція пов’язана з тим, що багато вантажів, які йдуть з 
України, є гуманітарними). 

7. Тренд на відмову від тривалого зберігання вантажів на складах, 
орієнтування українського ритейлу на роботу «з коліс», що допомагає звести до 
мінімуму залишки. 

8. Більш лояльні умови співпраці логістичних компаній та клієнтів, адже 
зараз більшість людей усвідомлює те, що може бути затримка у дорозі до доби, 
зумовлена об’єктивними причинами. 

9. Попит на доставку української продукції закордон, що зумовлено 
переїздом туди кількох мільйонів українців, які евакуювалися від війни. 

10. Нестача автотранспорту в прифронтових регіонах, оскільки іноземний 
транспорт не в’їжджає до України, а нашого фізично не вистачає, аби у повній 
мірі покривати потреби логістичної галузі. 

11. Додатковий бар’єр у вигляді вимоги отримання депозитів 
контейнерними лініями за обладнання від 5 до 25 тисяч доларів. Це бюрократична 
та довга процедура – як для отримання, так і для повернення цих коштів. 
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12. Низький рівень оперативності роботи іноземних партнерів – усіх без 
винятку (експедиторів, логістів, контейнерних ліній, терміналів, митників та 
контролерів) [1]. 

Отже, попри проблеми, які існують, значна частина підприємств продовжує 
працювати, закуповуючи товари в Європі та реалізуючи їх в України. Можна 
стверджувати, що логістика не зупиниться, бо її функціонування забезпечують 
висококласні фахівці. З іншого боку, є цілий ряд об’єктивних чинників, які 
впливають на дану сферу: війна, валютні коливання, намір НБУ «відпустити» 
курс гривні тощо. Усе це далеко не повний перелік того, що впливатиме на 
логістичні маршрути, міжнародну торгівлю та купівельну спроможність 
українського споживача. Тож з упевненістю зараз можна говорити лиш про те, що 
усім фахівцям, задіяним у галузі, і надалі буде потрібно розвивати адаптивність та 
професійну гнучкість. 
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ЛОГІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ АГРОПРОДУКЦІЇ 

Минулого року Україна продала на зовнішні ринки агропродукції на $27,8 
млрд, що становить 41% загального експорту країни. Через війну, а з нею й 
логістичні проблеми, експорт країни призупинився. Українські порти заблоковані. 
Уряд та трейдери в пошуках нових альтернативних маршрутів. До того ж з метою 
забезпечення продовольчої безпеки, держава заборонила продаж деяких видів 
агропродукції. В результаті фермери залишились зі своєю продукцією на руках, 
оскільки не очікували такого розвитку подій. При цьому багато аграріїв 
розраховували продати зерно весною дорожче, а на отримані кошти проводити 
посівну. Так російська армія скоригувала ці плани. 
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Зниження обсягів перевезень відбувалося за всіма видами транспорту — 
найменше це торкнулося автомобільного (-21,7%), а найбільше – морського (-
85%). Швидше за все відновиться сегмент автоперевезень, залізниця не зможе 
повністю компенсувати втрати морської логістики, різке зниження вакантності до 
середини 2023 року, і як наслідок – зростання цін на складські послуги. 

Щоб уникнути продовольчої кризи в Україні Уряд прийняв постанову про 
призупинення експорту м’яса, жита, вівса, гречки, цукру, пшона та харчової солі. 
Також в умовах воєнного стану,  було введено спеціальне ліцензування для 
продажу пшениці, кукурудзи, м’яса курячого, яєць та олії соняшникової, згодом 
його скасували для експорту кукурудзи та олії. Проте введення заборон і 
обмежень не стало головною проблемою аграріїв, поступаючись місцем логістиці. 
[2] 

Цьогорічний рекордний врожай зернових культур дозволив накопичити 
десятки мільйонів тон сільськогосподарської продукції, передбаченої на експорт. 
Проте через заблоковані росією порти Україна щомісяця втрачає $1,5 млрд. 

Головна мета експорту — вивезення товару, який вже є на складах. У мирний 
час український агровиробник міг самостійно впоратися із можливістю збуту 
своєї продукції. Роками були напрацьовані логістичні канали та контакти 
покупців. Війна внесла свої корективи, зруйнувавши усе, що було напрацьовано 
раніше.  

Серйозним викликом для українського виробника є теперішня позиція 
міжнародних великих компаній, носіїв торгової ліквідності для фермерів. Після 
початку війни вони відразу зупинили торгівлю та купівлю товару із ринку, а 
також повністю припинили платежі. І на сьогодні основним своїм завданням 
міжнародні компанії бачать вивезення товару, який вже є на складах. Це 
спричинило такий собі параліч ринку. Виробник залишився без товару, без 
грошей і можливостей реалізації своїх залишків. 

Під час війни стала неможливою звична логістика через порти. Україна 
вирощує значно більше ніж може спожити. Тому всю продукцію продати на 
внутрішньому ринку неможливо. Без морського експорту ми приречені мати 
великі перехідні залишки та низькі ціни. Тому трейдери так активно шукають 
експортні маршрути через Румунію та Польщу та мають успіхи, а все ж 
проблемою залишається налагодження транзиту через Молдову. 

Але найближчі наші європейські сусіди фізично не можуть спожити все 
зерно та олію, які ми хочемо вивезти. Єдиним варіантом є налагодження 
хорошого транзитного каналу до великих портів з подальшим відвантаженням до 
наших кінцевих традиційних покупців з Північної Африки, Азії та Західної 
Європи. Раніше Україна вивозила через свої порти по 5-7 млн тон щомісяця, а 
наразі через сухопутний кордон — вдесятеро менше. 

Наразі залізниця стала опорою експорту продукції з України. Зокрема, це 
другий ключовий напрям компанії після евакуації людей. Там активно 
розробляються нові маршрути руху вантажних потягів. Зокрема, працює 12 
терміналів для перевалки зерна. Як підрахували в Укрзалізниці, термінали 
розташовані на західних кордонах України, дозволяють перевантажувати 
щомісячно 1 млн тон зерна. Проте проблемою в цьому напрямку залишається 
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відсутність зерновозів для перевантаження зерна в європейській залізниці. В 
Україні та Європі різна ширина колій та рухомий склад. Тому потрібно шукати 
європейські зерновози та перевантажувати продукцію у вагони вузькоколійки. У 
Європі така практика не поширена, а тому є брак і локомотивів, і тяг, і 
перевалочних пунктів із терміналами.  

Попри проблеми, процес експорту агропродукції залізницею вже запущено. І 
кожного дня з’являються нові повідомлення про успішний досвід переправи зерна 
через західний кордон. 

Зупинка експорту з України грозить всьому світу продовольчою кризою, а в 
деяких країнах третього світу взагалі голодом. Тому Європа ініціює створення для 
України «зелених коридорів», які спростять перевезення агропродукції до Європи 
та в Україну. Вони потрібні Україні, оскільки традиційний шлях експорту 
аграрної продукції через порти Чорного моря заблоковано російськими 
військовими кораблями. 

За даними 2023 року, з 6 по 12 лютого, упродовж 28 тижня роботи 
«зернового коридору», через морські порти Одеської області було експортовано 
1,137 млн т агропромислової продукції. Найбільше протягом 28-го тижня роботи 
було експортовано: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту - 59%); 
пшениці (28%); ячменю (7%). [3] 

Українська продукція була відправлена в країни Азії (Китай, Туреччина, 
Бангладеш та інші), Європи (Іспанія, Португалія, Нідерланди тощо) та Африки 
(Кенія, Туніс та Єгипет). Всього від початку роботи «зернового коридору» з 1 
серпня 2022 року по 12 лютого 2023 року Україна експортувала 21 млн т 
продукції. Але все ще в Україні залишається 33 мільйони тон зерна, яке має бути 
експортоване. 

Незважаючи на зростання обсягу відвантажень, ринок завмер в очікуванні 
пролонгації роботи «зернового коридору», погоджений термін дії якого 
закінчується в середині березня. Наявність цього каналу експорту залишається 
вкрай необхідною як українському аграрному бізнесу, так і світовій спільноті. 

У Стамбулі 17 листопада Україна, Організація Об‘єднаних Націй і Туреччина 
домовились про продовження "Ініціативи з безпечного транспортування 
агропродукції через Чорне море" ще на 120 днів. Вона почала роботу 22 липня, а 
перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.  

За попередніми оцінками Україна у 2023 році наростила експорт до країн ЄС 
на 4,2% до 28 млрд доларів. Зростанню експорту до ЄС спряли, зокрема, заходи з 
боку міжнародних партнерів. Передусім – запровадження "торговельного безвізу" 
з ЄС терміном на рік, "митний безвіз" та "транспортний безвіз", а також робота 
ініціативи ЄС "Шляхи солідарності". Протягом 2023 року динаміка показників 
зовнішньої торгівлі поступово надолужуватиме втрати 2022 року. Так, бюджет на 
2023 рік передбачає зростання експорту товарів та послуг на 7,2%.  

Отже, підсумовуючи вище сказане, експорт наразі є болючим питанням, як 
для економіки України та і для звичайних фермерів, які не мають куди збувати 
власну продукцію. Так, уряд, Мінагро та Укрзалізниця активно працюють над 
розв'язанням питання експорту, при цьому не ставлячи під загрозу забезпечення 
українців продуктами агросектору в умовах війни з росією. Наразі вже є успішні 
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спроби переправки продукції залізницею в Польщу чи Румунію. Також на лютий 
2023 року є результати успішної роботи «зернового коридору» через морські 
порти. Але, в Україні ще залишається достатньо агропродукції, спрямованої на 
експорт, тому уряду необхідно зараз підтримувати вже створені канали збуту та 
спрямовувати дипломатичні сили для пошуку та створення нових. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧА ЯК 
ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 
За весь час існування реклама мала великий вплив на свідомість людини. 

Завдяки інформації, яку надає нам реклама, ми обираємо, що саме купувати, куди 
піти і як себе поводити. Однак, багато поглядів в сучасній психологічній 
літературі з маркетингу зазнають критики, визнається лише опосередкована 
участь реклами в процесі формування потреб, але питання для чого і у яких 
випадках люди купують товари, які їм начебто не потрібні, залишається 
відкритим.1 

Виходячи з цього, проблему вивчення ефективності психологічного впливу 
на споживача сьогодні вважають головною проблемою психології реклами. 
Реклама — це позитивні оцінки чого-небудь, оцінки, які одна людина (рекламіст) 
повідомляє іншим (споживачам). Таким чином, оцінка міститься в будь якій 
рекламі та є її психологічною основою.2 

Реклама в схемі маркетингової комунікації займається переведення думки в 
символічну форму за допомогою набору символів, що виконується адресантом, 
відправником. Споживач займається розшифруванням цих символів, тобто надає 
значення символам. 

https://kurkul.com/spetsproekty/1283-eksportuvati-ne-mojna-zalishiti-abo-bil-suchasnogo-eksportu-ukrayinskoyi-agroproduktsiyi
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У рекламній психології заведено, що ефективність рекламного звернення 
залежить від того, наскільки при його створенні враховані психологічні 
особливості сприйняття інформації цільовою аудиторією — усіма елементами 
споживчого середовища, які його формують, і кожним з нас окремо, інакше 
кажучи наскільки запрограмована реакція на рекламу індивідуальної та масової 
свідомості. 

Основними факторами, які завжди присутні при переробці рекламної 
інформації, є пізнавальний (когнітивний), емоційний (афективний), поведінковий 
(когнітивний).  

На даний момент, дієві інструменти впливу реклами на свідомість споживача 
можна поділити на три групи: методи, засоби та образи психологічного впливу. 
При цьому є доречним поєднати методи психологічного впливу з найбільш 
характерним для них типом комунікації.  

Від поставленої мети рекламної комунікації залежить вибір засобів 
психологічного впливу на цільову аудиторію, адже на її представників впливають 
професійно застосовувані образи.  

Відомій на сьогоднішній день соціальній концепції маркетингу дещо 
суперечить призначення реклами. Акцентом концепції є  врахування спільних 
потреб людини та суспільства зокрема для більш повного їх  задоволення. У 
рекламодавців та рекламних агентів, попри їх жорстку конкуренцію та 
упередження клієнтів існує своя етика, де кожен трактує ці правила для себе по-
різному. Та відповідно так виправдовує себе у подачі інформації через рекламу 
своїй цільовій аудиторії. В апріорі, кожна держава покликана нівелювати 
токсичний вплив реклами на свідомість людей. Світовий досвід у сфері 
державного регулювання рекламного ринку є досить багатогранним, на відміну 
від вітчизняного законодавства, яке у цьому напрямі має багато прогалин та 
мінусів. Враховуючи бажання споживачів, сформувалися  відповідно 
рекомендації та застереження щодо використання психологічного тиску на 
індивіда у рекламі [3]. 

Отже, реклама є постійним супутником людини і незалежно від її бажання 
впливає на її поведінку, стиль життя, ціннісне розуміння речей. Роль реклами 
визначається сукупністю стосунків між суб’єктами господарювання, виробниками 
і споживачами продукції. Внаслідок взаємодії цих відносин підвищується ділова 
активність суб’єктів ринку , підприємства – виробники  освоюють нові ринки 
збуту, розширюється обсяг продаж товарів (послуг), збільшуються 
капіталовкладення та кількість робочих місць. Реклама частково формує ціннісні 
поняття у певному суспільстві, стає частиною соціального середовища, чинить 
культурний, соціальний та  психологічний вплив на кожного члена соціуму. 
Різноманітні культурні, економічні й соціальні трансформації вимагають від 
сучасної людини мобілізації когнітивних, емоційних й особистісних ресурсів для 
сприйняття рекламної інформації та виконання певних дій під її впливом [4]. 

Останнім часом реклама виступає як засіб маніпулювання свідомістю 
споживачів, в своєму прагненні отримати більший прибуток вона перетворилася 
на переслідувача споживачів.  
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Таким чином, реклама є важливим чинником у розвитку суспільства на 
сучасному етапі. Вона формує нові потреби, сприяє творенню соціальних 
цінностей, спектру світогляду, різноманіттю естетичних смаків, фокусує стиль 
життя та ін. І, як правило, всі ці зміни відбуваються непомітно для самого 
індивіда, наявного чи майбутнього споживача, на основі дій різних психологічних 
механізмів і прийомів, що є базовим інструментом маркетингової комунікації. 
Тому важливим є усвідомлення людиною  не тільки корисності реклами, а й 
небезпек  та ризиків, які вона у собі приховує. 
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РЕБРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ 

ЦИКЛОМ БРЕНДУ 
 

Бренд – це асоціація з товаром, продуктом або компанією, яка виникає у 
споживача. Асоціація є ментальною складовою бренду. До неї неможливо 
доторкнутись, але, тим не менш, вона є. Фізична складова бренду – сукупність 
всього, що можна побачити, почути і доторкнутись. Це можуть бути фірмові 
кольори, логотип, назва компанії або товару, певні звуки або слова. Тобто все, що 
використовується компанією з того, що ми можемо помітити. 

Сьогодні бренд грає провідну роль у виборі товару. Що саме керує 
споживачем у цей момент? Бренд формує у свідомості потенційних клієнтів 
ділову репутацію за допомогою імені та візуальної символіки. Основою 
формування іміджу компанії є досвід взаємодії споживачів і потенційних клієнтів 
з її продукцією, засобами комунікації, персоналом. Сама діяльність, спрямована 
на завоювання та утримання уваги клієнта у довгостроковій перспективі, являє 
собою брендинг. Іншими словами, це процес формування бренду та управління 
ним [1]. 

http://pulib.if.ua/part/6227
http://revolution.allbest.ru/marketing/00141232_1.html
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Здавалося, все просто: компанія створює правильну комунікацію зі своєю 
аудиторією, закарбовує у пам’яті людей конкретний образ, з яким вони надалі 
асоціюють продукт, а далі бренд стає впізнаваним, та ім’я працює на нього. Але 
цю просту схему ускладнює таких фактор як час. Поступово споживачі стають 
більш вибагливими і чекають на про- позиції, що відповідають їхнім новим 
вимогам, або перенасичуються і починають віддавати перевагу простішим та 
вигіднішим пропозиціям. Час також характеризує культурну еволюцію цінностей, 
пріоритетів та споживчих звичок. З його плинністю з’являється нове покоління 
споживачів, яких доводиться знову і знову завойовувати з нуля. 

Зрештою, час зношує знаки, слова, символи та рекламні кампанії брендів [2, 
c. 170]. У багатьох випадках адаптуватись до нових умов допомагає ребрендинг – 
маркетингова стратегія, яку можна назвати другим життям для бренду. 

Під ребрендингом слід розуміти не просто зміну логотипу або оновлення 
дизайну, а комплекс дій, що спрямовані змінити сприйняття бренду у свідомості 
споживачів. Сутність такої стратегії у наступному: компанія зберігає ті елементи, 
які у кращу сторону вирізняють її бренд від конкурентів, і відмовляється від 
властивостей, що сприяють його згасанню [3, c. 5]. 

Як і будь-яке явище, бренд має етап зародження, процвітання, стабільності і 
старіння – це зумовлено декількома факторами. 

По-перше, цільова аудиторія компанії, під потреби і цінності якої 
формувався бренд від початку його зародження, стає старше, і в той же час на 
ринку з’являється більш молода та прогресивна аудиторія. Плинність трендів 
змушує оживляти імідж продукту, при цьому притримуючись унікального задуму, 
за який його полюбили. Така потреба постає, коли компанія існує на ринку вже 
тривалий період. 

Друга причина – економічні фактори. Наприклад, якщо в країні виріс 
середній рівень доходів населення, це також справить вплив на поведінку 
споживачів і на їхнє сприйняття компанії як бренду з часом. Ребрендинг 
виступатиме у даному випадку як інструмент утримання лідерських позицій або, 
навпаки, для атаки на лідера. 

По-третє, технології не стоять на місці, що також змушує компанію вдатися 
до відповідних змін у формуванні своєї символіки та образу [4]. 

Щоб адаптуватись під нові умови, які зумовлені вищезазначеними 
факторами, бренд повинен еволюціонувати. Для управління життєвим циклом 
бренду компанії можуть використовувати частковий (рестайлінг, редизайн, 
репозиціонування), комплексний або інтегрований ребрендинг, який включає у 
себе найбільші глибинні зміни. 

Залежно від задач, які ставить перед собою компанія та етапу життєвого 
циклу її бренду, застосовується відповідний вид маркетингової стратегії. 

Частковий ребрендинг проводиться у разі, якщо компанія бажає освіжити 
стилістичні атрибути: змінити ім’я, логотип, кольорову гаму, слогани. Така 
процедура направлена на підтримку актуальності самої марки. 

Комплексний ребрендинг разом зі зміною стилістики та кому- нікацій 
націлений на удосконалення якості продукту. Компанія оновлює ідеологію бренду 
при такій стратегії. 
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Найсуттєвіші зміни у структурі бренду відбуваються при інтегрованому 
ребрендингу: змін зазнають не тільки зовнішні елементи, а й процеси 
виробництва та сервіс. 

До ребрендингу будь-якого виду слід приступати тільки у разі потреби і 
після детального аналізу ситуації на ринку, тому усі зміни повинні бути 
обґрунтованими. Варто з’ясувати, що саме не вистачає споживачу на даному етапі 
і у якому об’ємі слід застосувати зміни. Якщо ж підстав до ребрендингу немає, а є 
лише міркування і здогадки, то оновлення можуть лише нашкодити і призвести до 
падіння бренду [5, с. 14]. 

Прикладом недоцільного ребрендингу можна назвати рішення Mastercard у 
2018 році: компанія вирішила удосконалити дизайн свого логотипу, додавши нові 
елементи та прибравши назву. Вони пояснили це так: люди все одно упізнають 
головний силует та кольори бренду, навіть якщо будуть присутні нові елементи. 
Проте споживачів такі зміни дезорієнтували, і компанія мусила придумати краще 
оновлення для логотипу, а дизайн 2018 року залишила для корпоративних 
комунікацій. 

Дана ситуація підтверджує наступне: не дивлячись на те, що компанія на 
ринку вже давно, зміни їй не потрібні, адже логотип «працює» і є вплив на 
аудиторію. У такому випадку можна додати мінімальні зміни у дизайн, але при 
цьому зберегти основне, щоб люди могли ідентифікувати бренд так само швидко, 
як і до оновлення [6]. 

Існує ряд причин, які спонукають компанії до ребрендингу. Зокрема, це 
помилки у позиціюванні на початку зародження іміджу компанії, суттєва зміна 
умов на ринку, втрата конкурентоспроможності, зменшення впізнаваності бренду. 
Також компанія на будь- якому етапі життєвого циклу свого бренду може 
поставити перед собою більш амбітні цілі, досягнення яких можливе тільки за 
умови проведення ребрендингу. 

Після виявлення причин та оцінки ефективності існуючого бренду, компанія 
проводить підготовчі кроки: визначає цілі, що повинні бути досягнуті завдяки 
трансформації, тип ребрендингу та його бюджет, а також назначає 
відповідального спеціаліста. Далі поставлені завдання реалізовують. Саме 
розробка та затвердження удосконаленого образу потребує достатньо багато 
зусиль та часу. 

Останній етап є одним з найголовніших: компанія повинна оцінити 
ефективність проведеного ребрендингу. Лояльність споживачів, стійкість попиту 
– ці фактори виступають показниками ефективності діяльності фірми [5, с. 15]. 

Можна зробити висновок, що в умовах високої конкуренції, підтримки уваги 
споживачів та завойовування нових прихильників, компаніям потрібно час від 
часу впроваджувати зміни. Також потреба у змінах обумовлена існуванням такого 
поняття, як життєвий цикл бренду: на етапі старіння, безумовно, на бренд 
чекають трансформації, проте проблеми можуть виникнути на будь-якому етапі і 
задача компанії помітити це, провести аналіз і діяти. Своєчасна реакція компанії 
на стан іміджу та застосування ребрендингу – запорука успішного 
функціонування компанії. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПРАВОЧИН В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Електронна комерція, вже зараз залишає свій слід на світовому ринку і 

набуває більшого значення в порівнянні з класичним типом торгівлі. Окрім того, 
величезна кількість компаній можуть отримати прибуток з власного веб-сайту 
електронної комерції, де вони можуть продавати свої власні продукти або 
послуги.  

Однією з розповсюджених класифікацій електронних правочинів є 
класифікація за критерієм учасників електронних правочинів: 

електронні правочини, укладені між підприємствами (B2B) до них належить 
електронний обмін товарами, послугами або інформацією між підприємствами. 
Приклади включають онлайн-каталоги і веб-сайти обміну продуктами і 
поставками, які дозволяють підприємствам шукати продукти, послуги та 
інформацію та ініціювати транзакції через інтерфейси електронних закупівель, 
укладаючи електронні правочини. 

електронні правочини, укладені між підприємством та клієнтом (фізичною 
особою) business-to-consumer (B2C) - це коли підприємства продають товари, 
послуги або інформацію безпосередньо споживачам укладаючи електронні 
правочини. Сьогодні в Інтернеті існує безліч віртуальних магазинів і торгових 
центрів, в яких продаються всі види споживчих товарів. Найвідоміший приклад 
таких сайтів - Amazon, який домінує на ринку B2C. 

електроні правочини, укладені між споживачами (C2C) - це тип електронних 
правочинів, відповідно до якого споживачі обмінюються один з одним 

http://www.sledopyt.com.ua/restajling-ta-rebrending-yak-instrumenti-
http://repository.kpi.kharkov.ua/
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продуктами, послугами та інформацією в режимі онлайн. Ці транзак- ції зазвичай 
проводяться через третю сторону, яка надає онлайн-платформу, на якій 
виконуються транзакції. Інтернет-аукціони і тематична реклама - два приклади 
онлайн платформ C2C, причому eBay і Craigslist є двома з найбільш популярних з 
цих платформ. . 

електронні правочини, укладені між споживачем та підприємством сonsumer-
to-business (C2B) - це тип електронних правочинів, при якому споживач укладає 
договір з підприємством продаючи йому свої продукти і послуги через мережу 
Інтернет. Популярним прикладом платформи на якій укладаються правочини C2B 
є ринок iStock, на якому безкоштовно продаються фотографії, зображення, 
мультимедійні матеріали і елементи дизайну. Іншим прикладом може слугувати 
дошка оголошень про вакансії . 

електронні правочини, пов’язані з бізнес-адміні- струванням (B2A) - це 
правочини, що проводяться онлайн між компаніями та державними органами. 
Багато гілок влади так чи інакше залежать від електронних послуг або продуктів, 
особливо коли мова йде про юридичні документи, реєстри, соціальне 
забезпечення, податкову звітність та зайнятість. Компанії можуть надавати їх в 
електронному вигляді. Послуги B2A значно зросли в останні роки, оскільки були 
зроблені інвестиції в можливості електронного урядування.  

електронні правочини між споживачем та державою (C2A) належать до 
транзакцій, що проводяться онлайн між окремими споживачами та державною 
адміністрацією або державними органами. Уряд рідко купує товари або послуги у 
громадян, але люди часто використовують електронні засоби в таких сферах 
освіти (дистанційне навчання), податки (подача податкових декларацій, здій-
снення платежів), здоров’я (Запис на прийом, надання інформації про 
захворювання, оплата медичних послуг) [1; 2]. Наприклад правочини в додатку 
Дія. 

Електронні правочини можна класифікувати за різними критеріями, зокрема, 
за критерієм вчинення правочину, його виконання, за статусом сторін, за 
критерієм доступу до постачальника послуг. Також електронні правочини 
поділяються на види залежно від моменту виникнення, від числа сторін, від 
можливості зустрічного надання, від строку дії, від наявності умови, від 
економіко-правового значення.. Потребують спеціального правового регулювання 
також правочини з цінними паперами, біржові право - чини, платіжні системи, 
контракти, які укладаються або затверджуються публічними органами, правочини 
в сфері сімейного або спадкового права, документи, які використовуються під час 
перевезення вантажів. 

Вивчаючи законодавче регулювання електронних правочинів в Україні, слід 
зазначити, що відповідно до ст. 3 Закону України «Про електронну комерцію», 
електронним правочином вважають певну дію особи, яка спрямована на набуття, 
зміну або припинення цивільних прав та обов’язків і здійснюється завдяки 
інформаційно-телекомунікаційним системам [2]. 

Варто зазначити, що чинний Цивільний кодекс України не містить 
визначення електронного правочину, але у ст.ст. 205, 207 зазначає «правочин 
може бути вчинений в усній або письмовій (електронній) формі; вважається 
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таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному 
або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими 
обмінялися сторони» [3, ст. ст. 205, 207]. Таким чином, ми можемо дійти 
висновку про те, що ЦК України прирівняв письмову форму правочину до 
електронної[3, с. 121]. 

Аналізуючи природу договірних відносин в Інтернеті, слід зазначити, що 
сфера договірних відносин, що виникають в Інтернеті, є значно ширшою за сферу 
електронної комерції, яка зазвичай ставала предметом наукових розвідок 
цивілістів]. Слід констатувати, що договірні відносини в Інтернеті на 
сьогоднішній день не обмежуються лише договорами, що мають комерційний 
характер. Широке поширення в Інтернеті отримали різноманітні ліцензійні 
договори та користувацькі угоди, що врегульовують відносини між 
користувачами сайтів або інших програмних продуктів та адміністрацією таких 
ресурсів; угоди про збір, обробку та передачу персональних даних; договори 
щодо розпорядження правами немайнового характеру тощо. 

 Говорячи про правове регулювання електронних правочинів за цивільним 
законодавством України, слід зазначити: по-перше, в сучасному світі, де 
розвинені інформаційні та телекомунікаційні мережі, дедалі більшого поширення 
набуває електронна комерція, а отже актуальним є питання дослідження 
електронних правочинів, як різновиду юридичних правочинів на підставі яких 
виникають зобов’язальні правовідносини. по-друге, вчинення електронних 
правочинів має ряд переваг: інтерактивність, оперативність та мультимедійність 
останніх. Так, електронні правочини зручні як для продавця (більш ефективне 
використання ресурсів, оскільки не потрібним є фактичне розміщення в 
конкретній місцевості; наявність більших ринків збуту, оскільки можливим є 
використання поштового та інших способів збуту продукції; конкуренцію між 
виробниками, так як електронна комерція дозволяє швидко реагувати на запити 
продавця), так і для покупця (економія часу, адже можливість замовлення товарів 
через інформаційні та телекомунікаційні мережі можливе в будь-який час доби; 
використання зручних способів оплати). по-третє, не дивлячись на досить велику 
кількість досліджень присвячених поняттю та сутності правочинів, порядку 
вчинення та виконання правочинів, нікчемності правочинів та визнання їх 
недійсності, залишається дискусійним питання сутності та місця електронних 
правочинів в системі правочинів як одного з найбільш поширених юридичних 
фактів в системі цивільного права України. З прийняттям Закону України «Про 
електронну комерцію», законодавець визначив організаційно-правові засади 
діяльності у сфері електронної комерції в Україні, встановив порядок вчинення 
електронних правочинів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних 
систем та визначив права і обов’язки учасників відносин у сфері електронної 
комерції, проте відносно нещодавнє його прийняття потребує формування як 
правозастосовної, так судової практики[4, с. 86]. 

Отже, чинне  національне законодавство передбачає можливість укладення 
договорів у електронній формі. Електронний договір має містити усі істотні 
умови, встановлені чинним законодавством для такого виду договорів. Договори, 
укладені в електронній формі, прирівнюються за юридичною силою до 
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правочинів, укладених у письмовій формі. Законодавець надає широкий перелік 
можливостей укладення договорів в Інтернеті, однак чинне законодавство та 
судова практика з питань захисту прав сторін договорів в Інтернеті потребують 
вдосконалення шляхом закріплення додаткових гарантій дотримання прав 
сторонами договірних правовідносин під час укладення договору в Інтернеті, а 
також більшої деталізації процесу та способів надання та засвідчення 
електронних доказів. 
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НОВІ ФОРМАТИ, ДИЗАЙН ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 
МАГАЗИНІВ КРАСИ ТА ЗДОРОВ’Я EVA 

 
Лінія магазинів EVA — найбільша національна мережа магазинів краси та 

здоров’я, що пропонує широкий асортимент косметики, парфумерії, аксесуарів, 
засобів для догляду за малюками та побутових товарів відомих світових і власних 
брендів (загалом понад 30000 асортиментних позицій). Наразі компанія має понад 
1 000 фірмових магазинів по всій Україні, а також власний інтернет-
магазин EVA.UA, який розпочав роботу 1 листопада 2017 року. Штат її 
співробітників налічує близько 13 тисяч осіб. EVA дотримується найвищих 
стандартів роботи з клієнтами та високого рівня корпоративної культури, що 
відтворюється в моделі сервісу: «EVA — це найкраща подруга, що дарує щастя 
бути собою».  

Історія лінії магазинів EVA почалася в 2002 році з відкриттям першого 
магазину в м. Дніпрі. Компанія пройшла процедуру стандартизації та отримала 
сертифікат міжнародного стандарту «ISO 9001:2000 «Система управління якістю. 

https://go.forrester.com/press-newsroom/
https://builtin.com/e-commerce
http://eva.ua/
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Вимоги». У грудні 2022 року компанія EVA провела святкове відкриття свого 
1111-го магазину, який розпочав роботу в місті Буча. Всього за 20 років компанія 
відкрила 1355 магазинів.  

З 2019 року EVA розвиває інноваційний формат магазинів EVA beauty lab, 
сфокусованих на асортименті товарів для краси та догляду за собою. Тут можна 
дізнатися про нові косметичні продукти, пройти експрес-тестування шкіри та 
волосся, щоб підібрати необхідні засоби індивідуально. Наразі мережа нараховує 
чотири магазини такого формату у Дніпрі, Чернігові, Києві та Харкові.  

Враховуючи потреби та запити клієнтів, EVA з 2010 року розвиває власні 
торгові марки й наразі має в портфелі вже 51 ВТМ. Серед брендів власного 
виробництва є такі: Green Way ФітоЛінія, MAY face, MAY body, та інші. 

Продукція власних торгових марок EVA, а також значні досягнення мережі 
в розвитку цього напряму в цілому неодноразово відзначалися на світовому рівні. 
Компанія отримала нагороду найбільшої міжнародної виставки в галузі 
приватних марок PLMA (Private Label Manufacturers Association) у Нідерландах і 
нагороду «За лідерство в управлінні власними косметичними торговими 
марками» від виставки InterCHARM. У 2021 році магнітна золота маска з 
пептидами Lift Genesis GEN 63 стала фіналістом міжнародного конкурсу European 
Private Label Awards 2021, а торгові марки Rambootan і LuckyPin здобули дві 
золоті нагороди на міжнародному конкурсі дизайну пакування власних торгових 
марок Vertex Award.  

Як соціально відповідальний бізнес EVA завжди була включена у 
вирішення важливих актуальних питань суспільства і долучала до цього клієнтів 
та партнерів. Лише за останні 7 років, починаючи з 2015-го, компанія 
запровадила, реалізувала і підтримала понад 10 масштабних соціальних та 
благодійних проектів: Orange Days, «Мама року», «Здійсни мрію», проекти з 
допомоги притулкам для тварин, забезпечення 242 опорних лікарень необхідними 
засобами в розпал COVID-19, «Мрій-Читай», «Оперативний штаб», «Корзини 
допомоги», «Підтримай захисників», «Дитинство без війни». Загальна сума 
допомоги та коштів, виділених на реалізацію соціальних ініціатив, за цей час 
перевищила 50 млн грн. З початку повномасштабного вторгнення близько 300 
співробітників EVA захищають Україну в лавах ЗСУ.  

2 листопада 2022 року у Вінниці відкрився новий незвичайний магазин EVA 
- його дизайн дуже відрізняється від інших магазинів компанії. Простір цього 
магазину чітко розділений на зону household (товари для догляду за домом), 
оформлену в спокійних бежевих тонах, та зону краси, виконану в стильному 
чорному кольорі. Зона краси оновленої EVA поділяється на чотири секції:  

Color BAR, де представлено фарби для волосся; 
Beauty BAR, де розміщено широкий асортимент декоративної косметики; 
Perfume BAR, де, відповідно, зібрано всі парфумерні пропозиції; 
Kolgotki BAR, де представлені панчішні вироби та шкарпетки. 
Окремо в магазині виділено промо-зону, де анонсуватимуться цікаві 

новинки, а також спеціальні місця для товарів-бестселерів по категоріях.  
EVA пропонує клієнтам ряд інноваційних сервісів, які в оновленому 

концепті стануть стандартом:  
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- ModiFace – спеціальний екран, який за допомогою технології доповненої 
реальності дозволяє змоделювати віртуальний макіяж та «приміряти» перед 
покупкою тіні або помади різних відтінків; 

- Сервіс тестування шкіри обличчя, завдяки якому спеціаліст EVA допоможе 
клієнтам визначити тип шкіри, рівень її жирності та зволоженості. Така 
процедура забезпечує персоналізований підхід у виборі оптимальних 
засобів для догляду. Пройти її можна за попереднім записом у мобільному 
застосунку або на сайті beauty.eva.ua. Ця опція є безкоштовною для 
користувачів програми лояльності «EVA МОЗАЇКА»; 

- Послуга EVAріанти – спеціальний планшет, що розширює можливості 
вибору для покупців. З його допомогою клієнти, які не знайшли необхідний 
товар у магазині, можуть одразу замовити його на EVA.UA та вже за кілька 
днів отримати замовлення у точці видачі або в інший зручний спосіб на свій 
розсуд.  
Щоб відвідувачі, які завітали до магазину з малечею, могли зосередитись на 

виборі необхідних товарів, в оновленій EVA передбачено дитячий куточок з 
розвагами для найменших.  

Концептуально нові магазини EVA планується відкривати як у торгових 
центрах, так і у форматі стріт-рітейлу. На оновлений концепт в компанії роблять 
велику ставку, і якщо таке рішення дійсно добре проявить себе та припаде до 
душі клієнтам, в ТОВ «РУШ» планують поступово перейти на розвиток в даному 
дизайні.  

Пандемія коронавірусу також дуже вплинула на торгівлю, збільшуючи 
значущість напряму e-commerce. У 2020 році продажі через 
сайт EVA.UA збільшилися у шість разів. У першому півріччі 2021-го продажі 
зросли у понад 2,5 рази. Зараз на інтернет-магазин припадає 7,5% продажів від 
загального обсягу, і цей показник постійно зростає. Інтернет-магазин компанії 
посідає друге місце серед рітейлерів e-сommerce в сегменті товарів для здоров’я, 
краси та догляду. Зараз EVA модернізує й автоматизує розподільчі центри у 
Дніпрі, Броварах та у Львові, реалізує амбітний проект із запуску нового 
логістичного хабу в Одесі. У 2021 році відкрито 77 нових магазинів EVA, зокрема 
у форматі beauty lab (Київ, Харків).  

Компанія інвестує значні кошти в автоматизацію логістичних центрів. 
Склади EVA щодня приймають та відвантажують у 367 містах України до 1,5 млн 
одиниць товарів. Обробляти такі обсяги дозволяє високотехнологічне обладнання, 
сучасні WMS та TMS (системи управління складськими процесами й 
транспортом).  

У торгових точках запроваджено та вдосконалюється використання 
гаджетів (термінали збору даних, мобільні телефони) для контролю та виконання 
внутрішніх процесів, пов’язаних із товаром або видачею інтернет-замовлень. 
Нещодавно у магазинах з’явилися перші каси самообслуговування.  

Рітейл – це не лише товар, але й сервіс – наскільки комфортний для 
споживачів доступ до асортименту. Сучасна ситуація на ринку демонструє, що 
просто поставити товар на полицю, навіть у власній мережі, недостатньо для 
формування сильного бренда. Саме тому EVA прагне дати покупцеві 

http://beauty.eva.ua/
http://eva.ua/
http://eva.ua/
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максимально вигідну пропозицію та приділяє багато уваги розвитку сервісу, щоб 
пропонувати високі стандарти обслуговування, зрозумілу ненав’язливу 
комунікацію, вигідні та прозорі умови програми лояльності. Клієнти, для яких 
важливо, аби бізнес брав участь у вирішенні важливих питань суспільства, 
розуміють, що вони не просто купують, а сприяють покращенню.  
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КРИЗА – ЦЕ НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Труднощі в економіці та зниження купівельної спроможності громадян 

впливає на продажі, і відповідно — на логістику. В цій галузі очікуються відчутні 
зміни. 

Бізнес продовжує проводити релокацію на захід. Це означає, 
що у масштабах країни будемо бачити частковий перерозподіл попиту. Якщо 
у промислово розвинених південно-східних регіонах спостерігається згасання 
економічної активності, то на заході країни, навпаки, маємо сплеск і підвищення 
інтересу підприємців до інвестування ресурсів. Внутрішня міграція створює 
передумови для перерозподілу інфраструктурних потужностей і відкриває нові 
можливості на майбутнє.  

Попит на фулфілмент зростатиме. Будь-яка криза вимагає від 
бізнесу «скидання баласту»: це означає, що потрібно позбавлятися непрофільних 
видів діяльності. Мати власну логістику стає невигідним. Адже це — постійні 
витрати, які доводиться нести незалежно від об'єму продажів: на оренду складів, 
електроенергію, комунальні послуги та зарплати кур'єрів і логістів. Якщо 

https://rau.ua/personalii/anna-grishina-eva-lojalnist/
https://rau.ua/personalii/anna-grishina-eva-lojalnist/
https://rau.ua/novyni/novini-partneriv/eva-novij-koncept/
https://rau.ua/dosvid/olga-shevchenko-eva-4/
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https://eva.ua/ua/o-kompanii/
https://rau.ua/novyni/novini-partneriv/top-20-eva/
https://rau.ua/novyni/novini-partneriv/top-20-eva/
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продажів мало, це стає просто непід'ємним. Тому компанії починають пошук 
операторів фулфілменту та сплачувати їм за кожну відправку товару, щоб їх 
логістика стала змінними витратами. Передання логістики на аутсорс дозволяє 
бізнесу бути гнучкішим при мінливості попиту. Тому послуга фулфілменту стає 
більш затребуваною. 

Колаборації як спосіб стати ефективнішим та кориснішим для 
споживачів. У логістиці є таке поняття, як «остання миля» — це останній етап 
у доставці товарів від виробника до клієнта. Саме на цьому шляху ланцюжка 
поставок найбільше ризиків. Хто ближче до клієнта, той і виграє. Але утримання 
цієї «останньої милі» сьогодні стало дорожчим і складнішим. Тому бізнеси 
створюють колаборації та партнерства. Наприклад, збільшується попит 
на PUDO (pick up drop off), або міні-точки прийому та видачі посилок. Тобто 
це стелаж у кав’ярні або магазині, куди привозять та забирають посилки. Служба 
доставки отримує можливість доставити посилку ближче до клієнта, а кав’ярня 
чи магазин — продати додаткову чашку кави людині, яка прийде за посилкою. 

Ще один приклад колаборації — це об'єднувати вантажі для того, щоб не 
відправляти напівпорожні авто (LTL логістика). Це вже відбувається 
у перевезенні гуманітарки, але неодмінно пошириться і на бізнеси. 

Цифровізація стає необхідністю. На жаль, сьогодні прибуток у бізнеса 
зменшується і одразу з’являється питання зниження витрат та максимальної 
ефективності. Гостро постає питання цифровізації, щоб контролювати ситуацію 
в онлайн-режимі та шукати точки оптимізації. Наприклад, коли ціна на паливо 
зросла вдвічі, то бізнес одразу почав уважніше контролювати, на якій заправці 
та яким бензином заправлявся водій, куди він їздив і чи оптимальний його 
маршрут. І так відбувається з усіма операційними процесами. Тому оцифровка 
бізнесу та логістичних процесів виходить на перший план. І тут знадобляться 
люди із IT-сфери. 

Великий бізнес поглинатиме дрібніший. Війна — це стрес-тест для бізнесу, 
внаслідок якого слабкі та дрібні бізнеси будуть закриватися та розпродавати свої 
активи. У тих, хто сильніший, є можливість їх викупити та інвестувати 
у розвиток. Тобто для когось це кінець бізнесу, для інших — можливості для 
масштабування. Причому конкуренція за ці активи наразі невелика, адже серед 
бажаючих придбати місцеві українські компанії, які вірять у перемогу і готові 
купувати активи, мало компаній. Це звісно впливає на ціну — активи 
розпродають за досить маленькі кошти. 

Роль ціни зростає, але надійність важливіша. Боротьба за гаманець клієнта 
ще ніколи не була настільки гострою, бо цей гаманець став тоншим. І водночас 
перевізники зараз не можуть запропонувати низьку ціну, великі знижки 
та програми лояльності через значний ріст собівартості (зростання вартості 
пального, запчастин, черги на кордонах). Роль ціни зростає, але разом з тим зараз 
як ніколи і людям, і бізнесу потрібні надійні партнери, які роками підтверджують 
якість своїх послуг, для доставки — це швидкість, доставка у гарантовані терміни, 
зручне обслуговування та цілісність вантажу. 

Бізнеси дивляться на нові міжнародні ринки. Розуміючи, що ринок збуту 
в Україні зменшується, українські бізнеси починають шукати для себе нові ніші 
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та нові ринки. Вони будуть адаптувати свої продукти для того, щоб отримувати 
клієнтів за межами країни. Ця модель cross border суттєво вплине на логістику, 
адже зросте попит на перевезення товарів за кордон. 

Будь-яка криза — це нові можливості. Європа та світ відкривають для нас 
двері, а Україна їм може дати масштабні цифрові проекти, потужні кадри 
та сучасні стартапи, які можна успішно масштабувати, щоб втриматися 
та продовжувати розвивати економіку та благополуччя людей. 
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УКРАЇНСЬКА ЛОГІСТИКА ПІД ЧАС ВІЙНИ 
 

Майже дванадцять місяців повномасштабної війни показали, що економіка 
України продовжує функціонувати та навіть модернізується у цих непростих 
умовах. Те ж саме можна сказати про логістичний сектор, вагомість якого лише 
збільшилася після 24 лютого.  

Є суттєві проблеми в економіці, але українська економіка виявилася не 
такою вже крихкою, як думали наші західні партнери. У перші місяці 
повномасштабної війни багато експертів говорили, що українці, у першу чергу, 
повинні звертати увагу на стійкість економіки та інфраструктури. Але вона і 
виявилася стійкою. Інфраструктура показала спроможність вистояти під 
жахливими ударами країни-агресора. Спостерігається величезне скорочення 
економіки. Йдеться про падіння ВВП, але не на 50%, як прогнозували навесні, а 
лише на третину. 

Вітчизняний бізнес показав спроможність вистояти у найскладніших 
умовах. Серед іншого, транспортні підприємства виявилися одними із найбільш 
стійких. Адже частка непрацюючих компаній тут уже менша за 10%. Дослідження 
показують, що у середньому український бізнес загалом розраховує лише на 54% 
від тих оборотів, що були минулого року у відносно мирний час. Представники 
транспортно-логістичного сектору планують досягти показника 65%. Але, у 
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транспортно-логістичному секторі більше половини компаній (60%) не мають 
стратегій розвитку, не мають планів, живуть в адаптивному форматі.  

Перша та найголовніша зміна, що сталася в українській логістиці, – це 
усунення «центру тяжіння». Як відомо, найбільший складський хаб в Україні – 70 
– 80% усіх професійних складських площ – був у Київській області. Тут було 
зосереджено 1,8–2,2 млн кв. м професійних складів, компанії оперували площами 
10 000 – 20 000 кв. м. 

З початком війни великі компанії, а за ними середні та дрібні, були змушені 
перевезти свої складські залишки та товари на захід України. Відбувся 
колосальний відтік до Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей, 
Закарпаття, де такого обсягу складських площ не існувало в принципі. Приміщень 
на всіх не вистачало, а ті, які компаніям вдавалося зайняти, на порядок 
поступалися колишнім площею, організацією простору та рівнем обслуговування. 

Таким чином, бізнес був змушений змінити складський ланцюжок і тим 
самим збільшити складність та вартість цих операцій.  

Виклики для логістичної галузі з’явилися за декілька років до нового етапу 
російсько-української війни. Через пандемію ринок почав прискорено 
локалізуватися та переносити ланцюги постачання ближче до країни виробництва 
чи реалізації продукції. Але у 2022 році компанії змушені були приймати рішення 
максимально швидко. 

Логістичні проблеми, з якими зіткнувся український бізнес: 
• Відмова від накопичення. Чим більше товарів знаходиться на складах, тим 
вищий обсяг заморожених фінансів. До того ж довго тримати товари на складах 
небезпечно — у разі атаки їх можна втратити. 
• Зміна складських умов. Найбільший хаб (70–80% професійних складських 
площ) знаходився у Київській області. З початком бойових дій компанії змушені 
були перевезти товари на захід України, де в принципі не було складських площ 
такої величини. 
• Складнощі з закупівлею товарів. Проблеми пов’язані насамперед з 
обмеженістю асортименту й постачальників, блокуванням портів та 
навантаженням на залізничну інфраструктуру. 
• Ускладнення логістичних операцій. Блокпости, огляди, комендантська 
година — все це ускладнює перевезення вантажів. Крім того, необхідно 
заздалегідь планувати запасні маршрути, оскільки є ризик нових атак. 

Попри проблеми, які існують, значна частина компаній продовжує 
працювати. Підприємці закуповують товари за кордоном, переважно в Європі й 
Америці, та реалізують в Україні. Європейські й американські виробники 
вражають асортиментом, якістю товарів та доступними цінами, що робить імпорт 
продукції вигідним навіть з урахуванням витрат на логістику. 

При створенні нових складських приміщень компанії мають чітко розуміти 
ризик-профіль країни, розуміти загрози. Нерозумно було розміщувати 
інфраструктуру в одному місці, як це було в Україні: до 80% усіх складів – у 
Київській області. Потрібно розподіляти склади територією України та створити 
певний буфер, щоб утримувати їх. Включати режим формування буфера 
заздалегідь, за певними протоколами, до настання екстреної ситуації. Також 



78 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 
важливо мати склади держрезерву, як це організовано у великих європейських 
країнах: Німеччині, Чехії, Польщі. Велика кількість гуманітарної допомоги, яку 
Україна зараз отримуємо з Європи, – саме з держрезерву. 

Ситуація, що сталася в Україні, є показовою для всього світу. Очевидно, що 
український бізнес був не готовий до такого розвитку подій. І зрозуміло чому: 
жодній розсудливій людині не могло спасти на думку, що в XXI столітті в центрі 
Європи може статися така трагедія. Найважливіше, що можна з неї винести щодо 
логістики, – це те, що країна повинна вміти керувати своїми логістичними 
потоками в екстрених ситуаціях. Має бути ризик-менеджмент, який допоможе 
великою мірою покривати логістику. 
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УКРАЇНИ 

Сьогодні  логістика є досить масштабною областю і виступає особливо 
важливою сферою діяльності, внаслідок того, що задіяна в багатьох процесах, 
починаючи від способу подачі інформації і закінчуючи доставкою готової 
продукції кінцевому споживачу. Звернувшись до визначення поняття «логістика», 
слід визнати, що вона являє собою методологію оптимізації і управління 
потоками в системах, а будь-яка оптимізація вимагає постійного оновлення 
процесів. Проблеми продовольчої безпеки є одними з найбільш актуальних за 
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сучасних умов. Важливе значення має не лише виробництво продукції аграрного 
сектору, але й її транспортування та збереження.  

Логістика агропромислового комплексу як напрям з ефективної організації 
економічних зв’язків підприємств та територіально-виробничих комплексів на 
підставі оптимізації логістичних потоків щодо АПК передбачає інтегровану 
організацію та управління логістичними потоками, які інтегрують цей сектор як і 
з зовнішніми партнерами, так і з внутрішніми логістичними потоками, що 
забезпечує взаємодію цих сфер, а також належне функціонування 
агропромислового комплексу у цілому [4]. Актуальність такого завдання не 
викликає сумніву, оскільки технічні втрати зерна через неефективну систему 
логістики (перевезення, зберігання) досягають в Україні 15% річного врожаю, 
тобто вимірюються мільйонами тон щороку.  

Реформи в сільському господарстві зумовлюють зміни потреб, зв'язків, 
формування ринкових принципів організації діяльності сільськогосподарських 
підприємств. При цьому відбуваються об'єктивні структурні зміни потреб 
сільського господарства у вантажних автомобілях, вантажно-розвантажувальних 
механізмах, тракторах, комбайнах, каналах реалізації сільськогосподарської 
продукції та продовольства. Раціональне використання ринкових механізмів 
призвело до змін форм і методів заготівель сільськогосподарської продукції, 
розвитку прямих зв'язків господарств з переробними підприємствами та 
оптовиками, розширення обсягів закупівлі багатьох видів сировини 
безпосередньо в місцях їх виробництва. Як наслідок, виникає потреба у перегляді 
наукових поглядів, принципів організації та  якості роботи транспорту, 
комплексного міжгалузевого підходу до вирішення питань системної організації 
логістичної системи обслуговування сільського господарства, розробки нових 
форм управління транспортними перевезеннями на базі логістики, що забезпечить 
узгодження економічних інтересів транспортних підприємств і замовників 
транспортних послуг. 

 Втрати продукції аграрних підприємств виникають через недостатньо 
розвинуту та неефективну логістику та складають до третини річного обсягу усієї 
виготовленої продукції. Для підвищення ефективності логістики в аграрному 
секторі є стимулювання створення сільськогосподарських постачальницьких та 
обслуговуючих кооперативів для забезпечення їхніх членів 
матеріальнотехнічними ресурсами, зокрема, на основі закупівлі у постачальників 
великих партій добрив, нафтопродуктів, насіння і посадкового матеріалу за 
нижчими цінами та постачання цих ресурсів своїм членам [3].  

Впровадження логістичних підходів сприяє вирішенню одного з головних 
завдань аграрного сектору – зниження сукупних витрат у розрахунку на одиницю 
кінцевої продукції, що являє собою весь обсяг продукції. Проведене дослідження 
дає змогу виявити основні перешкоди для розвитку логістики аграрного сектора 
України. При цьому йдеться про тарифні, нормативно-правові та митні бар’єри; 
низьку якість базових послуг транспортування; слабкий розвиток транспортної 
інфраструктури; відсутність належного техніко-технологічного рівня терміналів і 
складів; недостатній масштаб бізнесу логістичних компаній [1,с 57]. 
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 Для подолання значних проблем доцільно застосовувати логістику. 
Застосування логістичного підходу в агропромисловому секторі дозволить 
вирішити безліч питань, зокрема доцільно виділити логістичні системи на 
макрорівні: виробники продукції, складське господарство, переробні підпри-
ємства та споживачі об'єднуються в єдину систему, обсяги витрат підприємства 
[5, с. 65]. Це дозволить отримати позитивні результати для кожного з її елементів: 

- виготовляти продукцію, орієнтовану на ринок; 
- зменшити втрати в зв'язку з несвоєчасним збором та недотриманням умов 

зберігання врожаю; 
- реалізовувати продукцію по ринкових цінах; 
- забезпечити певну стабільність запасів продовольства; 
- виробникам отримувати вищі доходи за рахунок зниження витрат, 

розширення діяльності та ринкових змін; 
- споживачам – купувати якісну продукцію від вітчизняного виробника 

протягом значно довшого періоду. 
Окрім цього, необхідний розвиток логістичної системи і в глобальному 

масштабі, адже, за висновками експертів, в надурожайні роки Україна втрачала 
значну частину прибутків саме через нерозвиненість логістичних систем.  

Річкові перевезення вигідні з фінансової точки зору, але низька швидкість 
переміщення і географічна обмеженість роблять їх нерентабельними в більшості 
випадків. Морський транспорт також відрізняється низькою собівартістю і до того 
ж відкриває можливість міжконтинентальних перевезень. Але при цьому 
тихохідність, рідкісна частина відправлень і слабо розвинена морська 
інфраструктура України, роблять його незатребуваним. 
         Транспортна логістика України має гарний потенціал, особливо це 
стосується річкового судноплавства. Найближчим часом ми можемо зайняти одну 
з лідируючих позицій з експорту зернових культур, однак для цього буде потрібно 
розвинена інфраструктура доставки вантажу до портів [2,с.177]. Поки що, 
ключовим елементом аграрної логістики залишається залізничний транспорт. 
          Отже, у процесі діяльності суб’єктів ринку логістичних послуг необхідно 
здійснювати моніторинг економічного середовища й відстежувати зміни, які в 
ньому відбуваються, прогнозувати наслідки прямого та опосередкованого впливів 
сукупності зовнішніх і внутрішніх чинників, що визначають умови 
функціонування та розвитку його учасників. Гравці ринку логістичних послуг 
також вимушені звертатися до досвіду сучасної єврологістики, вивчати правила 
функціонування на ринку логістичних послуг й особливо стандарти та запити 
клієнтів щодо якості логістичних послуг. 
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ЛОГІСТИКА В УКРАЇНІ. ЩО ЗМІНИЛА ВІЙНА? 
 

Труднощі в економіці та зниження купівельної спроможності громадян 
впливає на продажі, і відповідно — на логістику. В цій галузі очікуються відчутні 
зміни.  

Бізнес продовжує проводити релокацію на захід. Це означає, що у масштабах 
країни ми будемо бачити частковий перерозподіл попиту. Якщо у промислово 
розвинених південно-східних регіонах спостерігається згасання економічної 
активності, то на заході країни, навпаки, маємо сплеск і підвищення інтересу 
підприємців до інвестування ресурсів. Внутрішня міграція створює передумови 
для перерозподілу інфраструктурних потужностей і відкриває нові можливості 
на майбутнє.  

Попит на фулфілмент зростатиме. Будь-яка криза вимагає від 
бізнесу «скидання баласту»: це означає, що потрібно позбавлятися непрофільних 
видів діяльності. Мати власну логістику стає невигідним. Адже це — постійні 
витрати, які доводиться нести незалежно від об'єму продажів: на оренду складів, 
електроенергію, комунальні послуги та зарплати кур'єрів і логістів. Якщо 
продажів мало, це стає просто непід'ємним. Тому компанії починають пошук 
операторів фулфілменту та сплачувати їм за кожну відправку товару, щоб їх 
логістика стала змінними витратами. Передання логістики на аутсорс дозволяє 
бізнесу бути гнучкішим при мінливості попиту. Тому послуга фулфілменту стає 
більш затребуваною. 

Оптимізація логістики потребує вирішення низки наочних питань, що можна 
зробити за допомогою деяких перевірених механізмів. В Україні багато фахівців, 
які працювали у сфері вантажоперевезень та мають досить великий досвід у 
керуванні цими процесами. Принцип, за яким вони працюють, зводиться до 
такого: є вантажівка, яка повинна доставити вантаж. Цей вантаж не займає все 
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вантажне місце. Тоді підшукується ще один вантаж від іншого замовника чи 
замовників, і так доставка вантажів стає набагато дешевшою. У випадку, коли 
вантажівка в один бік їде завантаженою, а у зворотний – порожняком, логічним 
буде підшукати якийсь вантаж, який потрібно доставити у зворотному напрямку. 
Цей принцип у доставці вантажів варто винести на загальнонаціональний рівень. 
У такий спосіб ми отримаємо економію палива та меншу кількість переміщень 
транспорту. 

Колаборації як спосіб стати ефективнішим та кориснішим для 
споживачів. У логістиці є таке поняття, як «остання миля» — це останній етап 
у доставці товарів від виробника до клієнта. Саме на цьому шляху ланцюжка 
поставок найбільше ризиків. Хто ближче до клієнта, той і виграє. Але утримання 
цієї «останньої милі» сьогодні стало дорожчим і складнішим. Тому бізнеси 
створюють колаборації та партнерства. Наприклад, збільшується попит 
на PUDO (pick up drop off), або міні-точки прийому та видачі посилок. Тобто 
це стелаж у кав’ярні або магазині, куди привозять та забирають посилки. Служба 
доставки отримує можливість доставити посилку ближче до клієнта, а кав’ярня 
чи магазин — продати додаткову чашку кави людині, яка прийде за посилкою. 

Ще один приклад колаборації — це об'єднувати вантажі для того, щоб не 
відправляти напівпорожні авто (LTL логістика). Це вже відбувається 
у перевезенні гуманітарки, але неодмінно пошириться і на бізнеси. 

Цифровізація стає необхідністю. На жаль, сьогодні прибуток у бізнеса 
зменшується і одразу з’являється питання зниження витрат та максимальної 
ефективності. Гостро постає питання цифровізації, щоб контролювати ситуацію 
в онлайн-режимі та шукати точки оптимізації. Наприклад, коли ціна на паливо 
зросла вдвічі, то бізнес одразу почав уважніше контролювати, на якій заправці 
та яким бензином заправлявся водій, куди він їздив і чи оптимальний його 
маршрут. І так відбувається з усіма операційними процесами. Тому оцифровка 
бізнесу та логістичних процесів виходить на перший план. І тут знадобляться 
люди із IT-сфери. 

Великий бізнес поглинатиме дрібніший. Війна — це стрес-тест для бізнесу, 
внаслідок якого слабкі та дрібні бізнеси будуть закриватися та розпродавати свої 
активи. У тих, хто сильніший, є можливість їх викупити та інвестувати 
у розвиток. Тобто для когось це кінець бізнесу, для інших — можливості для 
масштабування. Причому конкуренція за ці активи наразі невелика, адже серед 
бажаючих придбати місцеві українські компанії, які вірять у перемогу і готові 
купувати активи, мало компаній. Це звісно впливає на ціну — активи 
розпродають за досить маленькі кошти. 

Роль ціни зростає, але надійність важливіша. Боротьба за гаманець клієнта 
ще ніколи не була настільки гострою, бо цей гаманець став тоншим. І водночас 
перевізники зараз не можуть запропонувати низьку ціну, великі знижки 
та програми лояльності через значний ріст собівартості (зростання вартості 
пального, запчастин, черги на кордонах). Роль ціни зростає, але разом з тим зараз 
як ніколи і людям, і бізнесу потрібні надійні партнери, які роками підтверджують 
якість своїх послуг, для доставки — це швидкість, доставка у гарантовані терміни, 
зручне обслуговування та цілісність вантажу.  



83 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

Бізнеси дивляться на нові міжнародні ринки. Розуміючи, що ринок збуту 
в Україні зменшується, українські бізнеси починають шукати для себе нові ніші 
та нові ринки. Вони будуть адаптовувати свої продукти для того, щоб отримувати 
клієнтів за межами країни. Ця модель cross border суттєво вплине на логістику, 
адже зросте попит на перевезення товарів за кордон. 

Будь-яка криза — це нові можливості. Європа та світ відкривають для нас 
двері, а Україна їм може дати масштабні цифрові проекти, потужні кадри 
та сучасні стартапи, які можна успішно масштабувати, щоб втриматися 
та продовжувати розвивати економіку та благополуччя людей. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА:  
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

(НА ПРИКЛАДІ МЕРЕЖІ СУПЕРМАРКЕТІВ NOVUS) 
 

  Найбільшу частку в структурі загальної кількості суб’єктів господарювання 
України займають підприємства торгівлі, і саме на них доцільно спрямувати 
реформаційні перетворення, щоб досягти максимального економічного ефекту. 
Аналіз статистичної інформації в цілому свідчить про трансформаційні зрушення, 
проте, в умовах воєнного стану позитивна динаміка має незначний (недостатній) 
рівень, або взагалі відсутня і тому вивчення та дослідження торгівлі набуває 
особливо важливого значення. 

За даними ООН на 1 травня 2022 року, з України виїхало близько 5 
мільйонів українців, ще 7,7 млн громадян стали внутрішньо переміщеними 
особами. Це спричинило нестачу кадрів не лише в торгівлі, а й в інших галузях 
економіки. У сфері торгівлі дефіцит кадрів - це постійне явище, але враховуючи 
рівень міграції населення, і те, що велику частку мігрантів становлять жінки, 
великий відсоток яких задіяний у торгівлі, ситуація набула серйозного характеру. 
Також через фінансові проблеми багато підприємств неспроможні виплачувати 
повну заробітну плату працівникам. Так за даними НБУ на липень 2022 року, в 
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https://biz.nv.ua/ukr/experts/dostavka-i-logistika-pid-chas-viyni-shcho-zminilosya-zaraz-ostanni-novini-50273044.html
https://biz.nv.ua/ukr/experts/dostavka-i-logistika-pid-chas-viyni-shcho-zminilosya-zaraz-ostanni-novini-50273044.html
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умовах скороченої зарплати працює 27% персоналу; перебувають у вимушеній 
відпустці – 20%; потрапили від скорочення – 20 % працівників [4]. 

Незважаючи на складні умови, галузь торгівлі починає потрохи 
відновлюватись, для того щоб це проходило швидше слід звернути увагу на такі 
напрямки роботи: по-перше, відшкодування збитків за втрачене майно, виплата 
компенсацій; по-друге, подальше відновлення роботи магазинів на безпечних 
територіях; по-третє, сфера торгівлі зазнає нестачу оборотних активів, ця 
проблема повинна вирішуватися на державному рівні, шляхом розроблення 
програм підтримки бізнесу. Для того, щоб функціонування торгівлі і бізнесу в 
цілому було ефективним, необхідно в першу чергу забезпечити безпечні умови 
діяльності для персоналу. 

 Управління персоналом – «це частина управління, яка відноситься до 
працівників та їх взаємовідносин всередині компанії. Управління персоналом 
«здійснюється для реалізації двох основних і взаємопов’язаних цілей: підвищення 
ефективності організації; підвищення якості трудового життя персоналу» [2], це 
забезпечує підприємство необхідною кількістю працівників, які виконують 
необхідні виробничі функції. Сучасний бізнес передусім базується на управлінні. 
Якщо люди - це основа виробництва, то управління ними відіграє головну роль в 
діяльності підприємства. Як організує керівник управління персоналом, так і буде 
працювати підприємство. Ефективне управління приведе до бажаних успіхів та до 
досягнення головної місії підприємства - це максимальне отримання прибутку.  

Управління персоналом торговельного підприємства є комплексною 
системою заходів, спрямованих на підвищення рівня професійної кваліфікації, 
мотивації, стимулювання персоналу та повне використання їх здібностей. 
Фактично управління персоналом є процесом, в якому людські ресурси є 
головною цінністю підприємства і який необхідно удосконалювати з метою 
успішної діяльності організації. Процес удосконалення управління людськими 
ресурсами передбачає досягнення певних цілей: економічних (збільшення доходів 
підприємства, підвищення ефективності роботи за рахунок модернізацій), 
комерційно-виробничих (збільшення обсягів виробництва і збуту), соціальних 
(створення необхідних умов для праці). 

Система управління персоналом реалізується за таких умов: забезпечення 
необхідних умов праці; зацікавленість компанії в професійному зростанні 
співробітників і розвиток лідерського потенціалу [3]; наявність працівників з 
високим рівнем кваліфікації та можливість її підвищення. Разом з тим процес 
управління персоналом є результатом використання основних засобів управління, 
які можна поділити на прямі (оцінка роботи кожного працівника, його мотивація 
до підвищення якості роботи, надання повної інформації персоналу щодо їх 
функцій у компанії), непрямі (підтримка нових співробітників, їх адаптація до 
запропонованої роботи, визначення складності та умов праці) [1]. Саме за 
допомогою цих інструментів управління персоналом керівництво організації 
отримує інформацію про професіоналізм співробітників, їх продуктивність і 
доцільність їхнього професійного зростання або можливого звільнення. 
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Для всіх підприємств робота щодня стає ризикованою, а попередні способи 
та методи управління часто практично втрачають сенс, адже управління потрібно 
здійснювати в умовах щоденних змін, загрози окупації та небезпеки для життя. 

Важливою характеристикою процесу відновлення та роботи торговельних 
підприємств, що функціонують в умовах воєнного стану, є також соціальні 
настрої, як всередині компанії, так і в регіоні, де вони працюють. Роботу 
виконують люди, і від того, наскільки вони тримають бойовий дух, наскільки 
вони згуртовані та готові ризикувати заради спільної мети, залежить успіх їхньої 
діяльності. 

Найперше, що враховується при оцінці впливу війни, це безумовно людські 
втрати. Окрім цього, війна має також серйозні економічні витрати - пошкодження 
інфраструктури, скорочення працездатного населення, інфляція, дефіцит, 
невизначеність, зростання боргу та порушення нормальної економічної 
діяльності.  

NOVUS - мережа супермаркетів в Україні, що пропонує європейські 
стандарти якості товарів та обслуговування.  

Директор з управління персоналом Novus Юлія Назарець під час панельної 
дискусії на Open Talk від Promodo, присвяченого темі «Бізнес під час війни» з 
лідерами українського бізнесу, назвала основні складові роботи з командами в 
новій реальності війни, а саме: якісна комунікація та делегування права прийняття 
рішень на місцях допомогла вселити в працівників відчуття стабільності й 
необхідності працювати. Наприклад, керівники магазинів самі могли вирішувати: 
чи варто відкривати його з міркувань безпеки. Оскільки торгові точки мережі 
зосереджені в Києві та області, деякі з них потрапили в зону окупації, тому це 
рішення було вкрай важливим. Було оперативно розроблено інструкції на випадок 
виникнення різних ситуацій. Скажімо, що робити, коли приходять військові, 
тероборона або, власне, окупанти. На цей напрямок були направлені значні 
зусилля. Ще один виклик і дуже важливий – це забезпечити житлом тих 
співробітників, які втратили свій дім, але готові були працювати. Їм дозволили 
переїхати із сім’ями у приміщення магазинів, аби вони там і жили і працювали. 
Згодом цей кейс делегування повноважень переріс в окремий проект - компанію 
«Підприємець», який займається навчанням керівників магазинів. Управлінці 
мають мислити як справжні підприємці, і сприймати магазин як свій власний 
бізнес, що приносить прибуток. Відповідно, існує певна система мотивації 
керівників.  

Дуже важливим в мережі супермаркетів NOVUS є комунікація з 
персоналом, завдання якого - транслювати співробітникам місію підприємства, 
яка полягає в забезпеченні людей необхідними продуктами. Друге завдання - бути 
відкритими, нічого не приховуючи, пояснювати реальну ситуацію. Персонал  
супермаркетів NOVUS має величезний запит на стабільність існування бізнесу та 
можливість прогодувати свої сім’ї. Тому до них зверталися власники з литовської 
сторони, записували також флешмоби у Литві на підтримку України аби вселити 
впевненість у майбутньому. Третій компонент комунікації полягав у створенні 
нових каналів донесення інформації. Як виявилося, найефективнішим виявився 
спільний чат керівництва мережі та співробітників на місцях. Це дозволило 
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швидко вирішувати найрізноманітніші питання, висловлювати подяку 
співробітникам, популяризуючи їх, без перебільшення, героїчні вчинки. 
Достатньо згадати працівниць магазину у Ірпені, які під обстрілами випікали хліб 
для мешканців міста. Так керівництво підтримувало моральний дух людей і 
згуртовували їх. Для цього навіть ввели корпоративну нагороду «Герой Novus», 
яку отримували ті, хто працював або в окупації або безпосередньо в зоні бойових 
дій, коли працівник виходив за межі свого функціоналу або взагалі змінював 
професію (наприклад, адміністратор випікав хліб).  

Не тільки населення, але й економіка України неабияк потребує підтримки. 
Адже запорука стабілізації кризи – це робота бізнесу, капітальні фінансові 
вкладення у розвиток, забезпечення робочими місцями, активна і продуктивна 
робота з персоналом торговельної мережі. Саме тому у NOVUS прийняли 
значуще рішення – не припиняти інвестувати у магазини, склади, попри 
потенційні ризики та фактичні збитки, які вже зазнала компанія протягом майже 
року. Так, наприкінці 2022 мережа змогла завершити важливий етап – 
відновлення усіх пошкоджених війною магазинів – останнім і дуже символічним 
стало відкриття магазину у Бучі. Окрім цього, було прийнято рішення 
продовжувати будівництво сучасного розподільчого центру. Об’єм інвестицій, як 
розповідає власник, вже встиг перевищити 350 000 000 гривень. 

NOVUS вірить в Україну і продовжує вкладати ресурси в економіку 
України і її перемогу [5]. 

Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх  і 
зовнішніх факторів. Від забезпечення торговельного підприємства 
кваліфікованими кадрами, раціонального їх використання, мотивації залежать 
організаційно-технічний рівень, імідж підприємства, його фінансова стабільність, 
усі показники діяльності підприємства. Вітчизняні підприємства повинні 
створити сприятливі умови для підвищення кваліфікації працівників, спираючись 
на професійний розвиток та враховуючи мінливі потреби ринку. Відповідно 
удосконалення управління персоналом підприємства повинно передбачати: 1) під 
час відбору та кар‘єрного руху працівників зведення всіх ризиків до нуля; 2) 
підбір працівників, які будуть генерувати нові ідеї, що сприятимуть розвитку 
підприємства, покращенню конкурентних позицій на ринку, збільшенню 
прибутковості і стійкості підприємства; 3) узгодження розвитку підприємства і 
процесу удосконалення управління персоналом підприємства з урахування етапів 
життєвого циклу; 4) формування впевненості працівників у завтрашньому дні з 
використанням як матеріального, так і соціального захисту, незважаючи на 
можливу економічну нестабільність торговельного підприємства і країни в 
цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ У 
СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Діяльність ринку логістичних послуг має значне значення у розвитку 

економіки країни.  
Розвиток ринку логістики будь-якої країни, у тому числі й України, залежить 

від стану її економіки. Його оператори забезпечують взаємодію учасників 
економічних відносин, пов’язують виробничі ланцюги, логістичні ланцюги 
поставок, дають змогу товарам знайти своїх покупців [1]. 

Транспортні послуги займають провідне місце на ринку логістичних послуг, 
тому вважаю за необхідним провести аналіз динаміки обсягів перевезених 
вантажів за видами транспорту за 2019-2021рр. (див. табл. 1) 

Таблиця 1 
Динаміка обсягів перевезених вантажів за видами транспорту 

Вид транспорту Рік 
2019 2020 2021 
млн.т. % у 

загальній 
структурі 

млн.т. % у 
загальній 
структурі 

млн.т. % у 
загальній 
структурі 

Транспорт, усього 676,00 100 600,10 100 621,30 100 
У т. ч.: залізничний 312,90 46,29 305,50 50,91 314,30 50,59 
автомобільний 224,20 33,17 191,40 31,89 224,00 36,05 
водний 6,10 0,90 5,60 0,93 5,30 0,85 
трубопровідний 112,70 16,67 97,50 16,25 77,60 12,49 
авіаційний 0,10 0,02 0,10 0,02 0,10 0,02 

Розробили автором за даними Державної служби статистики України [2] 
З наведених даних таблиці бачимо, що протягом аналізуємого періоду обсяг 

перевезених вантажів змінювався динамічна.  Так у 2020 році порівняно з 2019 

https://rau.ua/personalii/julija-nazarec-hrd-novus/
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роком обсяг перевезених вантажів зменшився на 75,90 млн.т або 11,24%, проте у 
2021 році порівняно з 2020 роком спостерігається зростання обсягів перевезених 
вантажів на 21,2 млн.т. або на 3,53%. У 2021 році порівняно з 2019 роком 
практично за всіма видами транспорту зменшилися обсяги перевезень. 

Розглядаючи обсяги перевезених вантажів за видами транспорту у структурі, 
можна стверджувати, що перевезення залізничним транспортом займає перше 
місце у структурі транспортних перевезень. Незважаючи на це у 2020 році 
порівняно з 2019 роком обсяг перевезених вантажів за цим видом транспорту 
зменшився на 7,4 млн.т або 2,36%. Причинами спаду обсягу перевезень вантажів 
залізничним транспортом «Укрзалізниця» може бути старіння парку локомотивів 
і рухомого складу, дуже зношена інфраструктура. 

Обсяг автомобільних вантажних перевезень у 2020 році порівняно з 2019 
роком зменшився на 32,8 млн.т або на 14,63%, проте у 2021 році порівняно з 2020 
роком обсяг автомобільних вантажних перевезень збільшився на 32,6 млн.т. або 
на 17,03%.  

Сегмент автомобільних перевезень стикається з низкою проблем, 
найбільшою серед яких є поганий стан технічного обслуговування доріг. Більш 
ніж 70% автомобільних вантажоперевізників не мають ліцензій, сприяють 
незаконній діяльності та ухилянню від сплати податків, зокрема, продаючи 
неякісне паливо, займаючись незареєстрованими перевезеннями підакцизних 
вантажів, контрабандою через кордон та зберігаючи банківські рахунки компанії 
за кордоном [3, c.221]. 

Особливо швидкими темпами зменшилися обсяги трубопровідного 
транспорту – на 35,1 млн.т. або на 31,15%.  У загальному обсязі 
вантажоперевезень на авіацію припадає 0,1%. 

За останні роки суттєво зріс сегмент поштової логістики, що не в останню 
чергу пов’язано з розширенням асортименту послуг і підвищенням якості 
сервісів, перш за все, лідерами сегмента. Основними поштовими та 
транспортними компаніями на ринку України є: «Нова пошта», «Укрпошта», 
«Міст Експрес», «Автолюкс», «Carco ExpressLtd», «SESP (EMS Ukraine)», «GNS 
Cargo» та інші [4, с.425]. 

Основними причинами, які стримують розвиток ринку логістичних послуг є: 
труднощі під час проходження митного контролю підприємствами з 
Держпродспоживслужбою, що пов’язано з ускладненою й тривалою процедурою 
фітосанітарного та ветеринарного контролю, обтяжливим контролем товарів у 
дерев’яній тарі; нерозвинена транспортна інфраструктура, зокрема незадовільний 
стан доріг;  висока логістична вартість транспортування, приблизно на 40% 
більше, ніж у країнах ЄС; зношеність вантажних вагонів; низький потенціал 
використання водного та авіаційного транспорту в структурі транспортних 
послуг. 

З початку бойових дій в Україні ринок логістичних послуг зазнав значних 
труднощів, а саме закриття портів, відсутність авіасполучення, ризики, пов’язані з 
автомобільним транспортом – компанії з добре налагодженою логістикою 
змушені були змінювати позицію. У зв’язку з цим транспортування продукції 
здійснюєть тільки автомобільним, залізничним та, частково, річковим шляхом. 
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Оскільки всі морські порти заблоковані окупантами, то ДП «Укрзалізниця» 
бере активну участь в перевезеннях продовольчих вантажів. З метою зменшення 
втрат від блокування українських портів було запропоновано використовувати 
сухі порти. З березня минулого року на Рівненщині запрацював сухий порт 
компанії «Імтрех», a у Тернополі – «Західний контейнерний термінал», але у 
військовий час їх логістичні можливості стали ще важливішими, в тому числі і у 
процесах перевали зерна. У таких вантажних вузлах розвантажують, 
перевантажують та зберігають різні вантажі перед транспортуванням залізницею 
по всій Україні та Європі. Ці вантажні хаби мають власні під’їзні шляхи, 
навантажувально-розвантажувальне обладнання, відео спостереження та           
охорону [5] . 

Українська військова логістика значно відстає від цивільної, а її тягар зріс під 
час нав’язаної Росією війни. Однак, використання потенціалу цивільної логістики 
дало змогу налагодити забезпечення потреб українських військових. Цивільний 
сектор економіки України має велику кількість логістичних компаній, які на 
сьогодні забезпечують потреби військової галузі сучасним обладнанням, 
кваліфікованим персоналом та ефективними транспортними системами для 
потреб оборони. 

Підсумовуючи вище викладене можна зробити наступні висновки. що на 
сьогоднішній день ринок логістичних послуг потребує суттєвого удосконалення 
за рахунок осучаснення транспортного комплексу, що задовольняє потреби 
економіки у транспортному забезпеченні. 
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М.ЛУЦЬК) 
 

Виробництво харчових продуктів - один з найстабільніших, 
найприбутковіших і найперспективніших напрямків у світі. Їжа - базова 
фізіологічна потреба людини, тому попит на продукцію не падає навіть у кризові 
періоди. Відтак, під час пандемії ринок заморожених напівфабрикатів почав 
зростати більш ніж на 20% щороку. Тому 34% керівників продуктового рітейлу 
називають напівфабрикати та інші зручності доставки їжі своїм головним 
пріоритетом. Крім того, покоління Z і міленіалів, яке сформувалося в період 
технологічного буму, почало вести своє домогосподарство в умовах віддаленої 
роботи. Для них характерним є: миттєво отримати інформацію про товар і його 
покупка в одну дію з урахуванням персоналізованого досвіду. Такі споживачі 
хочуть більше зручності, частіше замовляють доставку продуктів і купують готові 
до вживання страви (в т.ч. напівфабрикати).[1] Популярність напівфабрикатів 
зумовлена тим, що дедалі більше людей не бажають витрачати багато часу на 
побутові клопоти. Тоді як заморожена їжа вимагає лише кількох хвилин, щоб її 
підсмажити, зварити чи запекти. 

Сьогодні брендам замало комунікувати зі споживачем тільки офлайн або 
онлайн – більшість клієнтів поєднують різні канали взаємодії. Щоб покращити 
клієнтський досвід, компанії запроваджують омніканальну модель ведення 
бізнесу та комунікації. Омніканальність – це поєднання різних каналів продажів і 
комунікації та створення синергії між ними. Щоб сформувати цілісний образ 
компанії, межі між онлайн і офлайн точками продажів розмиваються. Нині в 
ритейлі переважає тренд купівельної поведінки ROPO (research online, purchase 
offline). Суть його в тому, що перед купівлею речей у фізичному магазині клієнт 
шукає необхідну інформацію про товар в інтернеті. Омніканальність робить 
процес пошуку й купівлі зручнішим та, як наслідок, сприяє зростанню продажів. 
Клієнту важливо не просто мати можливість зручно купувати, а й комунікувати з 
брендом. [2] 

У роздрібній торгівлі «омніканальність» можна розглядати як спосіб 
залучення соціальних мереж. Якщо раніше рітейлери чітко могли розділити 
покупців на тих, хто вважає за краще купувати онлайн або офлайн, то за останній 
рік на 25% збільшилася частка омніканальних продажів. Сучасний покупець 
користується мінімум 5-6 каналами продажів, хоче знати про товар все: від опису 
на сайті до відгуків лідерів думок на форумах і в соціальних мережах. Все це 
робить процес покупки легким: коли покупцеві абсолютно не потрібно 
замислюватися про те, куди звернутися, де замовити, де оплатити, як забрати, – 
він просто користується найбільш зручним для нього способом, і всі дані його 
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купівельної історії компілюються на стороні продавця в індивідуальний 
споживчий портрет. Уніфікована торгівля – новий тренд омніканальності. [3] 

Існує декілька складових омніканальної комунікації. 
1. Безшовність. Соціальні мережі, сайт, додаток і кол-центр працюють у 

тандемі. Швидкість і якість онлайн-комунікації в ритейлі наразі як ніколи 
важливі. Адже якщо клієнт вчасно не отримає потрібну йому інформацію, то 
просто зробить покупку на іншій платформі. 

2. Детальна карта комунікацій. Важлива складова омніканальної взаємодії – 
відстеження поведінки клієнта та його вподобань. Треба обрати релевантний 
канал для кожного окремого покупця. Це дасть змогу уникнути “передозування” в 
комунікації, коли звідусіль на клієнта сипляться повідомлення про акції, 
спеціальні пропозиції та товари. 

3. Синергія різних соціальних мереж. У веденні кожної соціальної мережі 
варто використовувати окрему контент-стратегію, яка враховує специфіку 
платформи та цільову аудиторію. Це означає, що контент не дублюють у кожну 
соціальну мережу, а створюють окремо. Завдяки перетину аудиторії частота 
контактів із брендом значно збільшується. 

4. On/Offline події. Межі між онлайн і офлайн розмиваються й під час івентів, 
особливо зараз – у часи пандемії. Клієнту потрібно надавати можливість 
самостійно обрати спосіб відвідання події – залишитися вдома й подивитися її 
онлайн або ж безпосередньо прийти і взяти участь. 

Омніканальність – модель продажів і комунікації, за якої всі канали 
об’єднуються в одну цілісну систему. Така інтегрована модель робить 
купівельний досвід набагато приємнішим, а комунікацію - ефективнішою. 
Клієнтам важливо мати можливість комунікувати з брендами без жодних 
перешкод, а також купувати в будь-який спосіб – як онлайн, так і офлайн.[2] 

З соціальною комерцією увесь призначений для користувача досвід покупки 
– від появи потреби та пошуку інформації про продукт, і до процесу оформлення 
замовлення – відбувається безпосередньо в соціальних мережах. Серед переваг 
можна виділити наступні: 

• покупки у соціальній мережі – це набагато більш органічний досвід, ніж 
замовлення на сайті інтернет-магазину; 

• кількість дій, які необхідно зробити покупцеві, зводиться до мінімуму; 
• конкуренція в цьому сегменті поки що значно нижча, ніж в інших каналах; 
• подальше поширення швидкісного мобільного Інтернету значно збільшить 

аудиторію та потенціал продажів у соціальних мережах; 
• доступні широкі можливості для найдетальнішого орієнтування реклами; 
• швидкість тестування будь-яких маркетингових гіпотез прискорюється в 

рази; 
• якщо цільова аудиторія складається переважно з людей віком 18-35 років, 

кращого місця для взаємодії з нею, ніж соціальні мережі, вам не знайти. 
У контексті соціальної комерції, бізнес використовує такі варіанти 

взаємодії: каталоги товарів для сторінок в Facebook; Shopping Tags в Instagram; 
товарні піни в Pinterest; замовлення через особисті повідомлення; клік по 
посиланню та замовлення з сайту. Щоб привернути увагу до своєї пропозиції, 



92 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 
власник бізнесу може використовувати пости на своїй сторінці, відгуки та огляди 
існуючих користувачів, таргетовану рекламу, співпрацю з блогерами (пости, 
рекомендації, згадки в історіях), проводити конкурси й організовувати іншу 
активність. TikTok Shopping вже на горизонті, а в останньому оновленні Telegram 
тестується функція покупок усередині месенджера. [4] 

“Галя Балувана” - найбільша мережа, заснована у 2019 році, підняла планку 
напівфабрикатів в Україні фактично до рівня ресторанної їжі, налічує понад 700 
торгових точок. Власникам бренду належать 13 магазинів, решта - відкриті за 
франшизою. Мережа готується вийти на європейський ринок з новим більш 
розширеним проєктом «MULTI COOK franchise». 

Відвідувачі магазину можуть бачити весь процес приготування продукції, 
оскільки цех, де виготовляють напівфабрикати, розташований просто за склом. У 
виготовленні страв швидкого приготування не використовуються консерванти чи 
замінники смаку. Асортимент товарів складає більше 50 найменувань. У “Галі 
Балуваній” використовують шокове заморожування, завдяки якому молекули 
води одразу кристалізуються, тому якість продукту збережено, на відміну від 
звичайних морозильних камер, які висушують воду, а отже, й продукт, змінюючи 
його біохімічний склад.  

Сайт мережі (https://haliabaluvana.com/contact-us/) дозволяє споживачеві 
легко обрати страву, побачити її на фото, ознайомитися з ціною та зробити 
замовлення онлайн. Крім того, сторінка у Фейсбуці та Інстаграм містить 
достатньо фото та відео інформації про продукцію, акції та новинки. Будь-який 
покупець, незалежно від віку, може перейти від відкриття продукту до покупки 
будь-яким каналом, включаючи фізичний магазин, і навіть соціальні мережі.  

Тому можна стверджувати, що “Галя Балувана” активно застосовує 
принципи омніканальності та  соціальної комерцієї, які дозволяють їй стати 
впізнаваним брендом України, зокрема: 
1 дані про товари в Інтернеті відображаються у звичайному магазині. 
2. варіанти «натисні та забери» поєднують у собі простоту здійснення покупок в 
Інтернеті та доступність у магазині.  
3. бренд продає товари на своєму веб-сайті, розповсюджує їх серед роздрібних 
продавців, рекламує свою продукцію та Facebook та Інстаграм 

Щоб зберегти гнучкість, адаптивність та оперативне прийняття важливих 
бізнес-рішень у роздрібній торгівлі напівфабрикатами мережі “Галі Балуваній” 
необхідно продовжувати застосовувати омніканальність – якісно новий крок, який 
дозволить бізнесу залишитися сильним перед викликами майбутнього. 

 
Список інформаційних джерел 

1. https://rau.ua/novyni/top-10-trendiv-2021-mckinsey/ 
2. https://bazilik.media/shcho-take-omnikanalna-komunikatsiia-kejsy-vidomykh-
rytejleriv/ 
3. https://rau.ua/novyni/omnykanalnaya-kommertsyya/ 
4. https://rau.ua/novyni/novini-kompanij/uniorder/ 
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РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ ТА ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО 

СТАНУ В УКРАЇНІ 
 

В сучасному світі торгівля – насамперед це вид економічної діяльності, 
основою функціонування якої є купівля-продаж товарів. Вона є однією з 
провідних галузей економіки України, лідируючою, як за кількістю суб'єктів 
господарювання, так і за чисельність зайнятих працівників. За даними Державної 
служби статистики, станом на 2021 рік, підприємства у сфері торгівлі займають 
36,7% від загальної кількості усіх суб’єктів господарювання, у ній зайнято 25,8% 
робітників від загальної чисельності працюючих. Торгівля сприяє підтримці 
вітчизняних виробників, збільшенню їх конкурентоспроможності та наповненню 
бюджету країни [1]. 

Вважаємо за потрібне зазначити, що до початку війни, сектор роздрібної 
торгівлі був одним з найприбутковіших в економіці України. Дохід ритейлу у 
2021 році склав 9,4 млрд дол. Після 24 лютого кількість магазинів зменшилась на 
29%, через півроку цей відсоток становив 17%, тобто спостерігається позитивна 
динаміка збільшення кількості працюючих магазинів. На думку 61 %підприємців, 
які взяли участь у дослідженні Gradus Research Company, війна стала поштовхом 
до швидкого зростання та розвитку України. Але в той же час за даними 
Державної служби статистики, обсяг роздрібної торгівлі у 2021 році зріс на 10,9%, 
але через війну сфера торгівлі зазнає збитків, які становлять вже 50 млрд грн на 
початок червня 2022 р. [4]. 

Перші місяці війни змусили українців викреслити із життя багато планів: 
замість купівлі товарів для довгоочікуваного ремонту у новій квартирі вони стали 
купувати лише найнеобхідніші продукти, які дозволяли вижити. Покупка 
побутової техніки стала рідкістю. Багато мам з дітьми виїхали за кордон, і в 
магазинах впали об'єми продажів дитячого харчування. Згодом попит потроху 
відновлювався. Повертаючись до звичного життя, багато людей відновили і старі 
звички: стали купувати гаджети, крафтові продукти, одяг та навіть робити дрібні 
ремонти. Й дуже приємно, що при цьому більшість населення намагається 
купувати вітчизняну продукцію, тим самим підтримуючи економіку України, 
хоча і варто зазначити, що більшість зараз ретельно слідкує за акціями та 
знижками й навіть на ті групи товарів, які раніше були більш доступними щодо 
цінового сегменту [2, 5]. 

Навесні українці активніше купували товари першої необхідності та довгого 
зберігання: крупи, макаронні вироби, хліб, вода. Зараз ситуація вирівнялася, і 
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вподобання людей суттєво не відрізняються від тих, що були до повно-
масштабного вторгнення, заявляють опитані РБК-Україна представники крупних 
торгівельних мереж. В магазинах повертається попит на абсолютно різні категорії 
товарів. Наприклад, популярні товари власного виробництва: випічка, риба, гриль 
на дровах, піца та солодощі [2, 4]. 

Але й зараз попит на товари може змінюватися навіть щотижня, кажуть 
представники рітейлу. На це впливають події в країні. Українці стали менше 
купувати дитяче харчування, дитячу гігієну, подарунків, парфумів. Велика 
кількість громадян, особливо соціально незахищених верств населення й, тих, хто 
знаходиться на звільнених від окупації та на прифронтових територіях, 
отримують значну допомогу зі сторони благодійних організацій, кажуть РБК-
Україна у компанії «Ашан Україна». Ситуація в окупованих нині регіонах – 
набагато гірша: там часто немає навіть елементарного. Через все це багато 
українців закуповують продукти довгого зберігання на випадок, якщо на полицях 
їх зовсім не стане. Також українці ще влітку почали закуповувати товари для 
обігріву будинків та квартир. Попит на генератори, конвектори та різні обігрівачі 
кардинально зріс. Частіше стали купувати теплий одяг і покривала. Це відбулося 
на тлі енергетичної кризи, газового шантажу окупантами та заяв українського 
уряду про те, що нас очікує найскладніша в історії зима [5]. 

Таким чином, проаналізувавши Інтернет-джерела, ми відмічаємо, що з 
початком повномасштабного вторгнення сектор торгівлі зіштовхнувся з рядом 
проблем:  
1. Проблеми з логістикою: станом на травень 2022 року пошкоджено 23573 км 
доріг, 289 автомобільних мостів, 6,3 тис. км залізничних колій та 41 залізничний 
міст.  
2. Труднощі постачання товарів: велика кількість компаній була змушена 
відмовитися від зберігання товарів на складах, це пов’язано не лише з дефіцитом 
складських приміщень, а й з чинником безпеки, скорочення залишків на складах 
мінімізує втрати від можливої ворожої атаки.  
3. Скорочення попиту: це пов’язані зі зниженням купівельної спроможності 
населення через зростання цін та втрати робочих місць.  
4. Нестача кадрів: за даними ООН на 1 травня 2022 року, з України виїхало 
близько 5 мільйонів українців, ще 7,7 млн громадян стали внутрішньо 
переміщеними особами. Це спричинило нестачу кадрів не лише в торгівлі, а й в 
інших галузях економіки. Також через фінансові проблеми багато підприємств 
неспроможні виплачувати повну заробітну плату працівникам.  
5. Обмежені фінансові ресурси, відсутність інвестицій: дефіцит оборотних 
коштів, високі витрати на орендну плату тощо.  
6. Збитки, завдані військовими діями: Зруйновані будівлі, складські 
приміщення, магазини; втрата основних засобів; збитки товарним залишкам в 
торговельних точках та складських приміщеннях тощо. Згідно спільного 
дослідження Асоціації рітейлерів України та Ukrainian council of shopping centers, 
найбільше збитків за перші два місяці війни зазнали такі галузі торгівлі: 30,249 
млрд грн (60%) – продукти харчування, основні збитки в даній галузі спричинені 
пошкодженнями приміщень; 5,833 млрд грн (11%) – одяг, взуття, основні втрати 
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припадають на товари на складі; 3,592 млрд грн (7%) – електроніка та побутова 
техніка та 1,182 млрд грн (2%) – ювелірні вироби [1, 2, 3] 

Отже, ми дослідили проблему розвитку торгівлі та продажу під час 
воєнного стану й можемо зробити висновок. потужність торгівлі, як галузі 
економіки України вимагає розробки ефективної державної політики, особливо в 
умовах війни. Основним завданням держави має бути розвиток конкурентного 
середовища і подолання монополізму на ринку торговельної діяльності та 
стимулювання просування товарів вітчизняних виробників. 

В той же час, українці купують продукти та одяг, працюють заради 
підтримки економіки держави. І ми неодмінно переможемо цю війну, і наша 
країна неодмінно буде процвітати! 
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ОЛІЯ З ВИНОГРАДНИХ КІСТОЧОК - ОДНА З НАЙЦІННІШИХ 
РОСЛИННИХ ОЛІЙ 

 
Сьогодні зростає тенденція дотримання здорового способу життя. 

Більшість українців прагне стежити за своїм здоров'ям і дотримуватися правил 
корисного харчування.  

Думка про те, що виноградний сік і вино - це все, що можуть подарувати 
людині виноградні лози – є помилковою.  

На ринку України винороби презентують незвичайний за своїми 
властивостями продукт - «Олія виноградних кісточок» або виноградна олія, як 
називають його споживачі. 

Виноградні кісточки прийнято вважати відходами. У побуті їх через 
непотрібність просто викидають. Проте, на полицях супермаркетів нерідко можна 
зустріти продукт, що виробляється з цих «відходів» — олію та шрот із 
виноградних кісточок. 

Перші згадки про виноградну олію наводяться ще з часів стародавніх 
цивілізацій, коли її, більшою мірою, використовували з лікувальною метою для 
очищення організму і, як не дивно, в тому числі для лікування очей. Зелена 
прозора масляниста рідина високо цінувалася і була доступна лише обраним. У 
середньовіччі олія з виноградного насіння більше використовувалася в 
косметичних цілях: для засобів по догляду за шкірою і волоссям. Але через 
трудомісткість процесу виробництва, про олію у великих масштабах забули аж до 
19-го століття. Нові технології вже дозволили відновити процес виробництва 
виноградної олії в промислових масштабах.  

Сьогодні виробництво олії виноградних кісточок - це пререгатива 
найбільших виноробних регіонів, оскільки для виробництва 1 літру олії 
переробляється 500 кг виноградної кісточки.  

Головними виробниками олії виноградних кісточок сьогодні є країни з 
віковими традиціями виноградарства: Франція, Італія, Іспанія та Аргентина.   

Але світовими лідерами з випуску корисного продукту є країни 
Середземномор’я і Південної Америки. Тут для виготовлення цілющого продукту 
застосовують два способи: холодне пресування, що дозволяє зберігати в маслі 
корисні властивості, біологічно активні речовини, вітаміни, мінерали та органічні 
кислоти, властиві свіжому винограду і його насінню; гаряча екстракція, через що 
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проводиться нагрівання кісточок дає можливість виділити з них найбільшу 
кількість цінної рідини.  

Виноградне насіння виділяють з вижимків. Свіже насіння містить 5-10% 
жиру, 30-40% води, 0,8-1,2% азотистих речовин, 19% вуглеводів, 28% клітковини, 
зольних елементів 1,2-2,9 %, барвних речовин та дубильних речовин 2-8 %. 

Олію виноградних кісточок можна по праву вважати універсальним 
корисним продуктом.  

Вона є потужним антиоксидантом і джерелом величезного числа корисних 
речовин. Вона надзвичайно багата лінолевою кислотою Омега-6, в ній є 
пальмтинова, стеаринова і Омега-9 кислоти, а також вітаміни групи В (B1, B2, B3, 
В6, B9, В12), вітаміни А, Е, С, флавоноїди, фітостероли, дубильні речовини, 
органічні кислоти і мінеральні речовини (калій, натрій, кальцій, залізо та ін.), які 
дозволяють очищати організм від шкідливих речовин, регулювати нервову 
систему, має імуностимулюючі властивості, нейтралізує запалення і служить 
ефективним регулятором обміну речовин в організмі.  

Саме такий склад олії робить її однією з найбільш затребуваних у багатьох 
сферах: в кулінарії, косметології, медицині, і навіть у виробництві мастильних і 
лакофарбових матеріалів. Виноградну олію використовують для виробництва 
лінолеуму та пластмас. 

Бактерицидна дія олії забезпечується наявності фітонцидів і натурального 
хлорофілу. Олія прискорює регенерацію тканин, ефективно загоює рани та має 
протизапальну дію. 

Енергетична цінність (калорійність) на 100 г продукту становить 899 ккал. 
У кулінарії виноградна олія знайшла широке застосування не тільки 

завдяки своїм споживним властивостям. Вона має високу температуру 
задимлення (2160), тому її можна сміливо використовувати в якості фритюру – 
при прожарюванні вона не утворює шкідливих  речовин.  

Олію харчову з виноградних кісточок рафіновану ТМ Ароматика 
виробляють в Італії з екологічно чистих продуктів. Даний продукт широко 
використовується в кулінарії для заправки салатів, приготування домашнього 
майонезу, масляних екстрактів з пряної зелені та часнику, консервування. Її 
можна додавати також у випічку і каші. Будучи потужним антиоксидантом, вона 
надає омолоджуючу дію на шкіру, розгладжує зморшки та вирівнюючи тон 
обличчя. 

Виноградна олія входить до складу: кремів для різних типів шкіри, 
шампунів, гелів для душу; рідкого і твердого мила; декоративної 
косметики; засобів по догляду за нігтями; антицелюлітних програм.  

Найчастіше олія виноградних кісточок використовується в рецептах 
косметологічних засобів домашнього приготування: маски, лосьйони, шампуні та 
інше.  

Завдяки приємному горіховому аромату олію виноградних кісточок часто 
використовують в кулінарії для підкреслення запаху рибних, м'ясних, овочевих 
страв. Домашні соуси, маринади і заправки для салатів отримають незвичайний 
присмак. 
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Зберігати виноградну олію слід в сухому, захищеному від світла місці не 
більше одного року при температурі не вище +30ºC і відносній вологості повітря 
не вище 85%. Після першого використання, продукт зберігати в холодильнику не 
більше 6 місяців. Продукти, в яких використовується олія виногадної кісточки, 
зберігаються не більше року, знову ж через високе значення йодного числа 

Виноградна олія має світло-жовтий колір з зеленуватим відтінком, має 
приємний легкий смак, ненав’язливий аромат властивий рослинним оліям, без 
сторонніх присмаків. Містить стеаринову (до 13%), пальмитінову (до 10%), 
олеїнову (до 18%)  і лінолеву (до 52%) кислоти. 

Якісно-кількісний склад виноградної олії в насінні напрму залежить від 
сорту винограду, ступеня дозрівання та сушіння, району вирощування, її вихід 
складає 10-24 %. 

Фізико-хімічні показники виноградної олії з кісточок залежить від сорту 
винограду, ступеня зрілості та висушування, району вирощування: густина (при 
15 °С), г/см; показник переломлення (при 20°С); число омилення, мг КОН; йодне 
число, % йоду; вміст жирних кислот, %: насичені кислоти (сумарно) та ненасичені 
кислоти (сумарно). 

Під час зберігання оліі кислотність її підвищується. 
Найкращу олію отримують із насіння солодких вижимків, своєчасно 

віджатих.  
Для дослідження органолептичних показників було обрано 5 зразків олії з 

виноградних кісточок.  
Зразок №1 – ТМ КОЛОНІСТ; 
Зразок №2 – ТМ АРОМАТИКА; 
Зразок №3 – ТМ COSTA D”ORO ; 
Зразок №4 -  ТМ PIETRO CORICELLI;  
Зразок №5 –  ТМ DONNA SOFIA. 
Її якість визначалась за такими органолептичними показниками: колір, 

смак і аромат.  
За результатами дослідження можнa зробити такі висновки:  Перший (ТМ 

КОЛОНІСТ) та п’ятий зразки (ТМ Donna Sofia) отримали найвищі бали по 10-ть,  
оскільки за усіма показниками є найкращими; четвертий (ТМ КОЛОНІСТ) та 
другий зразок (ТМ АРОМАТИКА) відповідно набрали по  7 балів, оскільки 
відчувається неприємний гіркуватий смак олії, третій зразок (ТМ COSTA D”ORO) 
– 6 балів за наявнiсть осаду.  

Маркування на етикетці містить назву і місце розташування виробника, 
поживну цінність, товарний знак, назву продукта, масу нетто, спосіб 
використання, термін зберігання до 12 місяців, але відсутній номер і дата 
затвердження стандарту. Тільки на зразку виноградної олії ТМ PIETRO 
CORICELLI є посилання на загальний стандарт на рослинні олії Кодексу 
Аліментаріусу. 

 Висновок. Проаналізувавши споживні властивості олії з виноградних 
кісточок, можна зробити висновок, що характеристика органолептичних та 
фізико-хімічних показників повинна бути викладена в розробленому Державному 
стандарті України «Олія з виноградних кісточок», оскільки її вживання має 
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велике значення для організму людини і використання в різних галузях 
промисловості та для відсутності можливості споживачам придбати підробку. 
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НИНІШНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ МАТЕРІАЛІВ І ТОВАРІВ 

Сучасне товарознавство виконує ряд важливих функцій. Велика увага 
приділяється питанням іновацій, якості, безпеки та переробки товарів. Так як 
суспільство кожного дня все гостріше та гостріше стикаються з екологічною 
проблемою, то екологічність товару та непродовольчих матеріалів має неабияке 
значення. Також виробники хочуть знизити вагу тари, і добитися її більшої 
місткості за допомогою матеріалу і других форм. 

Через постійне накопичення різних відходів, проблема захисту довкілля 
серед країн ЄС стає все більше актуальна. Щороку європейці викидають на сміття 
25млн тон різних відходів. І лише 30% пластикових відходів підлягають 
переробці.  

Органами ЄС було прийнято суспільну стратегію щодо переробки 
використаного пластику та можливості його переробки, після використання.  

Перетворення якості, рис, характеристики пластику, під час експлуатації, 
відбувається за допомогою декількох головних механізмів: біодеструкціі 
мікроорганізмів, фетодеструкції, термоокислювальної та гідролітичної 
деструкцій.  

До поновленого використання продуктів у їхній вихідній  структурі 
відноситься первинна утилізація. Проте тут є недолік: локалізування кількості 
циклів для кожного з видів пластику.  

Вторинна (механічна) переробка є характерною для термопластичних 
полімерів, так як вони можуть бути перетворені на іншу продукцію. Під час цієї 
техніки, відходи будуть утворюватись шляхом різання, подрібнення… Цей метод 
є відносно не дорогим, проте потребує початкових вкладень.  
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Хімічне перетворення використовується як доповнення, при механічній 
рециркуляції. Під час хімічної переробки, полімери перемінюються в мономери, 
або частково деполімеризують до олігомерів. Цей спосіб може перетворити 
пластичну сировину на менші молекули.  

Поновлення енергетичної цінності пластику. Це одний з найбільш 
ефективних способів, що зменшить обсяг органічних матеріалів, які передбаченні 
поновленням енергії, за допомогою спалення. Однак цей спосіб не є екологічно 
прийнятним тому що, він несе шкоду для здоров’я та довкілля.  

Пластмасова сировина може бути перероблені різноманітними методами, і 
складність переробки залежить від виду полімеру, типу продуктів та будови 
упакування.  

21 травня 2019 року рада ЄС прийняла детективу, що окреслює заміну 
одноразових пластикових виробів, на які є альтернатива. Зараз за допомогою 
стимулювання, велика кількість населення переходить на багаторазові матеріали 
або матеріали які підлягають переробці, велика кількість населення почала 
сортувати сміття. Створюються різні інтернет-платформи, які допомагають 
споживачам купувати товар в спеціальній упаковці ( програма Loop).  

Кожного року кожнісінький українець використовує близько п'ятиста 
поліетиленових пакетів, тоді як у ЄС ці дані наближають в середньому до 90 
пакетів. Всього  6% від їх спільного числа згодом були направлені на переробку.  

Виробники харчових та непродовольчих товарів, які користуються різними 
методами, що допомагають зберегти екологію, користуються більшим попитом 
серед покупців. Пластикові матеріали у країнах ЄС піддаються вторинній 
переробці і виробники зацікавлені в цьому, так як виробництво стає дешевшим. 
Також створюють різні компанії, які сортують та переробляють сміття. 

Використання пластичних мас, які підлягають преробці, в сучасному світі з 
кожним днем зростає, і це має ряд переваг. Виробництво товарів вторинної 
переробки, підвищить конкурентоспроможність товарів та сприятиме появі нових 
робочих місць. Запропоновані дії будуть нести хороший вплив, і для 
навколишнього світу,  і для економіки. Тому тара за новими, сучасними, 
екологічними, й технологічними пакувальними матеріалами зможе вплинути на 
вирішення сучасних проблем товарознавства. 
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ФАКТОРИ, ЩО ФОРМУЮТЬ ЯКІСТЬ ХЛІБА І ХЛІБОБУЛОЧНИХ 
ВИРОБІВ 

 
Хліб був і залишається одним із основних продуктів харчування населення 

нашої країни. Оскільки хліб виступає одним із самих масових продуктів 
харчування, то його доцільно використовувати для корекції харчової та 
біологічної цінності харчового раціону при використанні функціональних 
інгредієнтів. Наявний асортимент хліба, що випускається в Україні, досить 
широкий, проте, хлібобулочних виробів дієтичного, лікувально-профілактичного, 
спеціального призначення для різних груп населення випускається недостатньо, їх 
частка в загальному обсязі виробництва не перевищує 1-2 %. 

У Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» якість харчового продукту визначається як ступінь 
досконалості властивостей та характерних рис харчового продукту, які здатні 
задовольнити потреби (вимоги) та побажання тих, хто споживає або використовує 
цей харчовий продукт [6]. 

Ідентифікація показників якості продукції показникам діючих стандартів 
нерідко свідчить про зниження поживної цінності харчових продуктів і 
перевищення максимального вмісту забруднюючої речовини в продукті, що не 
дозволяє віднести його до класу безпечної продукції. У свою чергу, безпечний 
харчовий продукт – це харчовий продукт, який не створює шкідливого впливу  а 
здоров’я людини безпосередньо чи опосередковано за умов його виробництва та 
обігу з дотриманням вимог санітарних заходів та споживання за призначенням. 
Тобто небезпечний харчовий продукт – це продукт, показники якості та споживчі 
властивості якого не відповідають вимогам нормативних документів і / або 
містить небезпечний фактор (хімічний, фізичний, біологічний), що може 
негативно впливати через харчування на здоров’я людини [4]. 

Для вирішення питання оздоровлення населення здійснюють формування 
раціонального асортименту хлібобулочних виробів для конкретних регіонів з 
урахуванням кліматичних, демографічних, екологічних і інших особливостей, а 
також створення хлібної продукції для профілактичного і лікувального 
харчування. 

Хліб та хлібобулочна продукція посідають важливе місце в раціоні 
населення України, оскільки вони призначені для щоденного задоволення 
фізіологічних потреб людей. Харчова цінність хлібобулочних виробів має велике 
значення, адже вони забезпечують більше 50% добової потреби людини в енергії 
та близько 75% потреби у рослинному білку. За рахунок хліба організм людини на 
50% задовольняє потребу у вітамінах групи В: тіамін (В1), рибофлавіні (В2) і 
нікотинової кислоти (РР) [2]. 
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За якістю хліб та хлібні вироби повинні відповідати вимогам нормативних 
документів (ДСТУ, ТУ У та ін.). У цих документах зазначені показники, що 
відображають якість виробів. Основними серед них є форма, колір, стан поверхні 
та м'якушки, вологість, кислотність, пористість, вміст цукру і жиру (для виробів, в 
рецептуру яких входять цукор і жир). 

Дефекти і хвороби хлібобулочних виробів. Дефекти хлібобулочних виробів 
виникають через низьку якість сировини, порушення технології виготовлення, 
режиму транспортування, зберігання і реалізації. Причиною хвороб хліба є 
розвиток мікроорганізмів. 

До найбільш розповсюджених дефектів хлібобулочних виробів можна 
віднести такі: бліде забарвлення скоринки, темна (підгоріла) скоринка, не 
пропечені боки (подових виробів), неправильна форма виробу, розпливчастість 
подового хліба, низький хліб, тріщини скоринки, "притиски" з бокових сторін 
(ділянки без скоринки), "випливи" м'якушки по контуру верхньої скоринки у 
формових чи нижньої скоринки у подових виробах, тонка або товста скоринка, 
механічні пошкодження скоринки, липкість м'якушки, понижена або нерівномірна 
пористість, порожнина в м'якушці, що має поперечний розмір більше 3 см, 
підриви скоринки, стискання та ущільнення м'якушки біля нижнього краю 
скоринки, відставання скоринки від м'якушки, суха м'якушка, непромішування (не 
промішана сировина у м'якушці), недостатньо пропечений виріб (м'якушка, що 
зліплюється), сторонній смак, підвищена кислотність, надто солоний або прісний 
смак, сторонній запах, хрускіт на зубах, сторонні включення, черствіння та ін.[7]. 

Асортимент виробів, який виготовляються хлібопекарськими 
підприємствами України, нараховує понад 1000 найменувань. Він постійно 
розширюється, оновлюється, розробляються нові види виробів з використанням 
місцевих, а також нетрадиційних видів сировини, додаються поліпшувачі, 
цукрозамінники тощо. На сьогодні найважливішою проблемою є розширення 
асортименту дієтичних і хлібних виробів оздоровчого характеру, тобто виробів, 
що мають імуномоделюючу, антиоксидантну і радіопротектору дію на організм 
людини На вітчизняному ринку хліба та хлібобулочних виробів спостерігається 
скорочення споживання традиційних видів хліба і збільшення попиту на хліб та 
хлібобулочні вироби з підвищеною харчовою цінністю та вироби преміум 
сегменту [5]. 

Основними виробниками хліба та хлібобулочних виробів в Україні є такі 
компанії як ПАТ «Київхліб», ТОВ «Хлібний холдинг «Хлібні інвестиції», 
ПАТ «Концерн Хлібпром», ТОВ «Хлібокомбінат«Кулиничі», Група компаній 
«Формула смаку» та холдинг «Золотий урожай» Lauffer Group [4]. 

Зважаючи на те, що все більше число жителів країни прагнуть до здорового 
способу життя і ведуть боротьбу із зайвою вагою, зростає популярність 
інноваційних продуктів – хліба дієтичного та лікувально-профілактичного 
спрямування, що містять зернові суміші, висівки, фруктозу, мед, горіхи, овочеві і 
фруктові добавки. Аналіз асортименту та особливостей рецептури нових видів 
хліба показав, що найчастіше використовуються такі добавки для харчової 
цінності та поліпшення смаку хліба як:  
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− мікс злаків та насіння (льон, кунжут, мак, соняшник, насіння гарбуза та 
вівсяні пластівці) – хліб ТОСТ злаковий, хліб Фітнес з насінням, хліб Шведський, 
хліб На здоров`я;  

− виноград сушений, яблучне повидло – На здоров`я, Таврійська слобода, 
Хліб Ізюминка; 

− цільнозернове борошно спельти (дика пшениця) - хліб Спельтовий з 
гарбузовим насінням, хліб Спельтовий; 

− органічне борошно – хліб торговельної марки «Хлібіо». 
На такі види хліба припадає близько 5–7% від загального обсягу продажів. 

Однак, як запевняють виробники, потреба населення в групі дієтичних 
хлібобулочних виробів, збагачених вітамінами, буде зростати [1]. 

Висновок: якість і безпечність хліба залежить від технології виробництва, 
випікання, пакування, транспортування, зберігання. При додержані всіх факторів, 
які регламентуються в ДСТУ, хліб буде якісними та безпечним для споживачів. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕКСТИЛЮ ДЛЯ ВТІЛЕННЯ 

ФІЛОСОФІЇ SUSTAINABLE FASHION 
 
  Виробництво одягу є однією з найбрудніших галузей, і щорічно вносить 
величезний «внесок» в погіршення екологічної ситуації. Мода – друга галузь в 
світі, що забруднює навколишнє середовище, поступаючись тільки нафті. Фраза 
«шафа повна одягу, а вдягти нічого» міняє зміст, якщо знати про те, що на 
виробництво, наприклад, однієї бавовняної футболки витрачається 2,7 тис. л води. 
Цього обсягу могло би вистачити на 2,5 роки життя однієї людини. У Середній Азії 
вирощування бавовни стало однією з причин осушення річок, а в Індії та Африці 
води не вистачає навіть для щоденних потреб людей. Невдало куплена й надіта 
пару разів блуза із синтетичного волокна, може завдавати шкоди планеті навіть 
через 150 років. І при цьому наші шафи повні речей, що були куплені під впливом 
моди та будуть носитися не довше пари сезонів. Настав час переглянути свої 
правила споживання. Концепція екостійкої моди якраз про це[1]. 
  В останні кілька років модні бренди зробили невеликий крок в сторону 
екології та сталого виробництва. І те, що відбувається в фешн-індустрії зараз, 
каже, що цілком можливо нас чекають реальні зміни. Стала мода – це спроба 
знайти альтернативу модної індустрії, яка склалася історично та продукує цілу 
низку проблем що суперечать критеріям сталого розвитку, визначеними ООН. Це і 
текстильні відходи, і забруднення води при фарбуванні тканин, і добрива, які 
використовуються при вирощуванні бавовни і льону. Крім того, критерій стійкості 
є і в соціально-економічному аспекті моди: дуже часто виробники одягу не 
приділяють належної уваги оплаті праці своїх працівників і створення гідних умов 
праці[1]. 
  Щоб зменшити кількість викидів СО2 в атмосферу та перестати 
забруднювати Світовий океан, бренди масово відмовляються від використання 
синтетики на основі полімерів на користь органічних матеріалів, переробляють 
відходи в цінні волокна та переглядають ланцюги постачання. Використання 
натуральних барвників із цибулі або авокадо, використання текстильних 
матеріалів, що зроблені з кропиви, водоростей та інших натуральних матеріалів, які 
здатні розкладатися на 100%, призведе до зменшення викидів у атмосферу 
парникових газів у світі [ 1]. 
  Промислові та споживацькі аспекти індустрії моди сьогодення є одними із 
переважаючих факторів погіршення стану навколишнього середовища. Високий 
рівень утворення відходів та низькі показники їх використання як вторинної 
сировини призвели до формування течії усвідомленої моди. Sustainable fashion 
(усвідомлена мода) – це стратегія, покликана поставити на чільне місце в ідеології 
споживання та виготовлення свідомість та відповідальність. Базовими складовими 
усвідомленої моди є: 
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 • відповідальне використання природних і людських ресурсів (reducing); 
 • повторне використання готових речей (reusing і upcycling);  
 • переробка відходів і речей для виготовлення нових (recycling). 
  Sustainable fashion – це процес, який змінює представлення виробників та 
споживачів про способи переробки одягу, сировини та відходів, про образи життя 
та звички. Це, в першу чергу, усвідомленість та турбота про себе, інших людей і 
навколишнє середовище, відмова від токсичних хімічних компонентів при 
створенні речей і перехід на використання екотканин, використання органічних і 
перероблених матеріалів, підтримку ремесел і локальних виробництв – все це 
головні «кити» стійкої моди[3]. 
  Sustainable fashion розвивається в напрямках обміну речами, оренди одягу і 
популяризації second hand, мінімалізму і slow fashion (скорочення кількості 
використовуваних речей і збільшення життєвого циклу одягу). Брендам, що 
випускають одяг та аксесуари, концепція екостійкої моди пропонує 
використовувати технології, які не забруднюють планету, та матеріали, що 
підлягають вторинній переробці. А самим покупцям замість частого й недорогого 
оновлення гардеробу – обирати якісні речі, користуватися ними максимально довго 
й не викидати після закінчення терміну служби. Sustainable Fashion включає такі 
принципи: 
•  екологічність — про вплив виробництва одягу на навколишнє середовище; треба 
знати як виготовляється тканина для пошиття одягу; які відходи при цьому 
потрапляють до навколишнього середовища; у що упакована готова річ; 
•  етичність — про дотримання прав тих, хто виробляє одяг; 
•  стійкість — про протистояння надмірному споживанню ресурсів, це знання про 
те як довго носиться річ. Куди вирушає після служби одяг: у відходи, на переробку 
або використовується по другому колу[2]. 
  Стійка мода — це частина циклічної економіки, де немає відходів, а те, що 
лишається після виробництва чи використання речей, отримує нове життя. Усе так, 
як влаштовано в самій природі. Це відповідь на питання чи можна бути 
незалежним від моди, не стежити за трендами, не купувати модні новинки і при 
цьому виглядати цікаво і непересічно? Тому паралельно з модою подіумів і 
швидкою модою мас-маркету існує так звана "стала" мода, яка рухається своїм 
окремим курсом [3]. 
  Революція у світі моди вже почалася, регулярно з’являються альтернативні 
матеріали й екотехнології для виготовлення одягу. Сумки з пальмового листя, 
куртки зі шкірки яблук та океанічного сміття, аналог натуральної шкіри з міцелію 
грибів — лише кілька прикладів. Крім ноу-хау, серед екотканин — натуральні 
льон, бавовна, коноплеволокно, із штучних волокон – віскоза, штапель, модал, 
мікрофібра, у виробництві яких задіяно мінімум природних ресурсів без шкоди 
навколишньому середовищу. Сертифікацією матеріалів і виробництв в індустрії 
моди займаються спеціальні організації, наприклад, Global Organic Textile Standard 
(GOTS), Cradle to Cradle, Fair Trade, Better Cotton Initiative (BCI), Ecocert. Якщо на 
етикетці один із таких написів, значить, виріб Sustainable Clothing із сертифікованої 
тканини[2].  
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  Важливу роль в концепції sustainable fashion грають самі споживачі. Завдяки 
більш усвідомленому споживанню покупці можуть впливати на політику брендів. 
Споживачі все більше роблять усвідомлений вибір на користь екологічних брендів 
і з відповідальністю підходять до утилізації старих речей  що відповідає їх 
цінностям. Щоб виробити власні екозвички достатньо регулярно робити те, що у 
наших силах. Купувати одяг екологічно свідомих брендів. Краще від місцевих 
українських фабрик, серед них теж багато sustainable. Вибирати однотонні речі без 
принта. Їх легко компонувати з іншим гардеробом, а при їхньому виготовленні 
використовується менше хімічних реагентів. Прагнути купувати менше й надовго 
— якісні речі, на які не впливає мода. Намагатися не викидати одяг, а віддавати, 
продавати чи здавати в переробку. Не робити спонтанних покупок – купувати те, 
що є з чим носити. 
  На цьому шляху є ресайклінг, переробка речей, маленькі локальні бренди, 
що шиють невеличкі партії, крафтові майстрині, етно-одяг і тканини. При наявності 
великого попиту на екологічну моду бренди більше інвестують в розвиток еко-
технологій, закупівлю екологічної сировини, оптимізують логістику і забезпечують 
сприятливі умови виробництва. Так, формується окрема стійка культура 
споживання і виробництва[1]. 
  Питання екологічності дуже гостро стоїть і для української модної індустрії, 
а бренди намагаються стати на стежку сталого розвитку у виробництві, 
відмовляючись від шкідливих матеріалів, впроваджуючи стадії переробки одягу. 
Ідеї екостійкої моди наслідують і деякі українські бренди. 
   KSENIASCHNAIDER – найбільший sustainable-бренд в Україні. Щороку 
команда бренду переробляє до 5 тон вінтажного деніму. Нещодавно вони почали 
працювати також із виробничими текстильними залишками. Бренд Litkovskaya, 
дотримуючись принципів екологічності і повільної моди створює колекції, 
уникаючи міжсезоння. Для Litkovskaya немає нічого нового або старого: все, що 
нас оточує, є частиною нескінченного життєвого циклу. Як тільки одяг більше не 
потрібен в його нинішньому вигляді, його не можна викидати – розбираючи речі на 
нитки і клаптики, а потім надаючи їм нову форму, дизайнер дає одягу шанс на нове 
життя[2].  
  Підсумок. Sustainable fashion — це сукупність всіх компонентів, і в першу 
чергу – шанобливе ставлення до всього процесу, від пошиття і дистрибуції до 
покупки і використання споживачем. Стійка мода дає можливість відстежити 
процес життя кожної речі. Починаючи від того, з чого зробили тканину та скільки 
річ прослужить, як вона буде утилізуватися. Нам, як споживачам, лишається тільки 
зробити усвідомлений вибір і не забувати, що правильне ставлення до покупок і 
речей –  це і є наш внесок у турботу про планету та її майбутнє. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРІВ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ  
 
Конкурентоспроможність товару – цe комплекс споживчих і вартісних 

характеристик товару, які визначають його успіх на ринку тобто перевагу саме 
цього товару над іншими в умовах широкої пропозиції товарів-аналогів. 
Властивість об’єкта, що характеризує ступінь задоволення конкретної потреби 
порівняно з кращими аналогічними об’єктами, що представлені на даному ринку 
[4]. 

Складові конкурентоспроможності товару: показники якості 
(функціональні, надійність, ергономічність, естетичні, гігієнічні), цінові 
показники (ціна товару, витрати на транспортування, витрати на передпродажне 
обслуговування, витрати на запасні частини, витрати на ремонт, витрати на після 
продажне обслуговування), ринкові показники (рівень потреби у товарі, ступінь 
ринкової новизни, імідж фірми) [2]. 

Критерій конкурентоспроможності товару – це якісна та (або) кількісна  
характеристика продукції, що виступає основою для оцінки її  
конкурентоспроможності. Поряд з цими критеріями виділяють також 
організаційні критерії (умови збуту, якість обслуговування і післяпродажну 
діяльність), але їх неможливо виміряти навіть за допомогою бальної шкали через 
вплив на них занадто великої кількості факторів.  

Основні критерії конкурентоспроможності товарів: 
• Рівень якості товару та його стабільність - якість як головна 

характеристика товару – це здатність фірмового товару виконувати свої функції. 
Рівень якості – відносна характеристика, заснована на порівнянні показників 
якості продукції й аналога конкурента. 

• Соціальна адресність – відповідність характеристик продукції 
специфічним потребам соціальної групи споживачів (пов’язані з демографічними 
і поведінковими ознаками – з особливостями сприйняття нових товарів 

• Споживча новизна товару - це предмет споживання, який задовольняє 
нові потреби людини або, порівняно з товаром-попередником, більш повно 
задовольняє потреби, що склалися. Властивості товару, що обумовлюють його 
приналежність до категорії «новий товар» – прояв новизни. 
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• Інформативність товару - здатність виражати свою суспільну цінність 
через інформацію про конкурентні переваги. 

• Ціна споживання товару - ціна як грошовий вираз вартості товару, 
служить для непрямої зміни величини витраченого на виробництво товару 
суспільно необхідного робочого часу. 

• Достовірність - безпосереднім свідченням достовірності є спеціальне і 
захисне маркування товарів; сертифікати відповідності тощо. 

• Безпека продукції – це безпека для життя, здоров’я, майна споживача і 
навколишнього середовища за звичних умов його використання, зберігання, 
транспортування і утилізації, а також безпека виконання роботи. 

• Імідж організації (підприємства) – популярність і репутація як 
надійного партнера, здатного забезпечити якість товарів, в строк виконати свої 
зобов’язання. Імідж підприємства переноситься і на його продукцію [2]. 

Оцінка конкурентоспроможності продукції — визначення її рівня, що дає 
відносну характеристику здатності продукції задовольняти вимоги конкретного 
ринку в даний період, порівняно з продукцією конкурентів. 

Оцінка конкурентоспроможності продукції необхідна для обґрунтування 
прийнятих рішень при: комплексному вивченні ринку; оцінці перспектив продажу 
конкретних вітчизняних товарів для внутрішнього і зовнішнього ринків; оцінці 
перспектив закупівлі конкретних імпортних і вітчизняних зразків товарів; 
встановленні та коригуванні цін нових товарів вітчизняного виробництва, 
експортних та імпортних товарів; коригуванні цін при надходженні нової партії 
відомого товару; контролі якості експортних товарів; знятті товарів з експорту або 
їх модернізації; припиненні закупівлі імпортних товарів; підготовці інформації 
для реклами нових товарів вітчизняного виробництва, імпортних товарів, товарів 
для експорту; оптимізації торгового асортименту; формуванні 
товаровиробниками політики у сфері якості і конкурентоспроможності; 
позиціонуванні продукції; прийнятті управлінських рішень щодо доцільності 
витрат на розробку, проектування і серій [1]. 

Оцінка конкурентоспроможності товару проводиться за наступними 
етапами: 

1) визначення мети оцінки конкурентоспроможності продукції; 
2) аналіз ринку, запитів споживачів, аналіз аналогічної продукції 

конкурентів; 
3) вибір базового товару для порівняння (товар-еталон, або, найчастіше, 

аналогічний найбільш конкурентоспроможний товар на ринку); 
4) вибір методу оцінки конкурентоспроможності товару; 
5) складання переліку параметрів, що підлягають оцінюванню та 

визначення їх вагомості (для деяких методів оцінки конкурентоспроможності); 
6) оцінка конкурентоспроможності за обраним методом; 
7) висновки щодо рівня конкурентоспроможності товару;  
8) розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності товару і 

оцінка витрат на їх реалізацію або / і прийняття рішення щодо виводу товару на 
новий ринок. 
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Оцінка конкурентоспроможності продукції на основі «рейтингу товару» — 
показника, який характеризує міру переваги певного виробу над іншими. Рейтинг 
товару визначається як множення відносних показників якості: 

∏
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де тР  — рейтинг товару; 
iq  — відносний показник якості товару.  

Відносний показник якості товару є одиничним показником 
конкурентоспроможності продукції. У випадку, якщо чим більше значення 
певного параметру продукції, тим він більш привабливий для споживача, 

Оцінка конкурентоспроможності продукції на основі відповідності 
споживчим перевагам враховує різну значимість характеристик товару для 
споживача: 
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де ia  — вагомість i  параметричного індексу. 
Вагомість параметричного індексу продукції показує його пріоритетність 

серед інших характеристик. Більш значущі параметри товару для споживача 
отримують найвищі значення вагомості. Разом всі значення вагомості дають 
одиницю (100 %). Вагомість кожного параметру визначається за допомогою 
експертної оцінки, які основані на результатах маркетингових досліджень. 

Оцінка конкурентоспроможності продукції на основі інтегрального 
показника конкурентоспроможності робиться на основі показників якості 
товару та ринкових характеристик з урахуванням їх вагомості для споживача та 
ціни споживання. Товар є більш привабливим для споживача при отриманні 
максимального корисного ефекту при менших витратах [3].  

Для оцінки конкурентоспроможності яблучного соку ТМ Sandora по 
відношеню до аналогічного товару – соку ТМ Садочок був обраний метод 
обчислення інтегрального показника конкурентоспроможності.  

Були визначені показники для оцінки, обчислені коефіцієнти вагомості за 
формулою: 

,
S

S
a n

i
i

i
i

∑
=

=

1  

де n – кількість показників, яким 
визначений ранг. 

Sі – сумарний ранг і-показника. 

 
Після проведення 5-ти балової оцінки дослідного (Sandora) та базового 

(Садочок) зразків та розрахунку комплексних індексів груп параметрів (табл. 1) 
розраховано інтегральний показник конкурентоспроможності за формулою: 

          Pя + Pр                      Pяб + Pрб   
Iк  =  -------------  : ----------------- 
              Pц                                     Pцб 

Таблиця 1 – Комплексні індекси груп параметрів соків 
Параметри Коефіцієнт Оцінка Індекс Оцінка Індекс 
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конкурентоспромо

жності 
вагомості 

аі 
дослідного 
товару, в 
балах (gі) 
«Сандора» 

дослідног
о товару 
Pя Pр Pц 

базового 
зразка, в балах  

(gі б) 
«Садочок» 

базового 
товару  

Pяб Pр б Pцб 

1 2 3 4 5 6 
1 Якість      
Зовнішній вигляд 0,19 5 0,95 4 0,76 

Колір 0,17 5 0,85 4 0,68 

Смак та запах 0,22 4 0,88 4 0,88 

Упаковка 0,14 5 0,70 4 0,56 

Маркування 0,11 4 0,44 5 0,55 

Комплексний індекс групи 
параметрів Pя та Pяб 

 Pя 
3,82 

 Pяб 
3,43 

2 Ринкові 
характеристики 

     

Ринкова новизна 0,03 3 0,09 3 0,09 
Рекламна 
підтримка 

0,06 4 0,24 4 0,24 

Комплексний індекс групи 
параметрів Pр та Pр б 

 Pр  
0,33 

 Pр б 
0,33 

1 Ціна 
споживання 

0,08 48.00 грн. 
4 

 
0,32 

36.00 грн. 
5 

 
0,40 

Комплексний індекс групи 
параметрів 

 Pц 
0,32 

 Pцб 
0,40 

 
Якщо інтегральний показник конкурентоспроможності товару: 
— більше ніж 1: товар конкурентоспроможний по відношенню до базового 

виробу; 
менше 1 — поступається в конкурентоспроможності базовому зразку; 
дорівнює 1 — знаходиться з базовим товаром на одному рівні [2]. 
Досліджуємий зразок соку ТМ Сандора, не зважаючи на більшу ціну, 

конкурентоспроможний в порівнянні з соком ТМ Садочок, тому що інтегральний 
показник складає 1,38, що більше 1,0 

Метод оцінки інтегрального показника конкурентоспроможності є найбільш 
інформативним та дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо підвищення 
конкурентоспроможності товару, виходу з товаром на новий ринок. 
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ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
 

У зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну відносини між 
багатьма країнами суттєво погіршились. Ця тенденція має великий вплив на 
світову економіку, оскільки міжнародні економічні відносини будуються 
переважно на торгівлі. Метою пропонованого дослідження є окреслення зв’язку 
міжнародних економічних відносин з торгівлею. 

Економічні взаємозв'язки світового господарства як єдиної системи 
ґрунтуються на розвитку міжнародних економічних відносин, які є матеріальною 
основою мирного співіснування, спілкування і взаємопереплетення інтересів 
різних держав. Міжнародні економічні відносини відображають господарські 
зв’язки між державами, регіональними об’єднаннями, підприємствами, фірмами, 
установами, юридичними та фізичними особами для виробництва та обміну 
товарів і послуг, матеріальних і фінансових ресурсів. Їх основою є ринкові 
системи й механізми.  

Міжнародна торгівля є однією з форм міжнародних економічних відносин. 
Міжнародна торгівля – це сукупність операцій обміну товарами і послугами між 
країнами, які пов'язані із інтернаціоналізацією господарського життя й 
інтенсифікацією міжнародного поділу праці в умовах дедалі міцнішої 
глобалізації[1]. Вона займає провідне місце в системі всесвітніх економічних 
відносин. Міжнародна торгівля сьогодні все тісніше переплітається з іншими 
сферами відтворювального процесу, виступає відображенням, наслідком та 
стимулом цих взаємозв’язків, а її мотиви зачіпають власне основи організації 
сучасного глобалізованого виробництва. В умовах глобалізації міжнародної 
економіки ступінь соціально-економічного розвитку окремих держав значною 
мірою залежить від зовнішньоекономічного сектора. Збільшуються міжнародні 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=954
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обороти товарів і послуг, прискорюється переміщення грошових коштів і 
фінансових ресурсів [2].  

Зовнішня торговельна діяльність на сучасній стадії трансформувалася у 
важливу галузь економіки кожної держави. Зростає її вплив на всесвітнє 
фінансове зростання. Роль зовнішньої торгівлі в економіці будь-якої держави 
збільшується навіть попри те, що міжнародні торговельні взаємозв'язки 
непостійні. І, як наслідок, в структурі товарообігу та в напрямках 
зовнішньоторговельних потоків регулярно відбуваються зміни. 

Головні позиції в міжнародній торгівлі посідають розвинуті держави. На 
їхню частку припадає 2/3 обсягу експорту і така ж частка імпорту. Відповідно до 
цього, на держави, що розвиваються, і держави з перехідною економікою 
припадає приблизно 1/3 світових експорту та імпорту. Найбільшими 
експортерами світу вважаються Китай, США, Німеччина, Японія, Нідерланди, 
Південна Корея.  

Нині Україна як активний учасник світових господарських відносин формує 
нову модель зовнішньоторговельного співробітництва в контексті її 
євроінтеграційного вибору подальшого розвитку як у товарному, так і 
географічному аспекті. 

Якщо торгівля тісно пов’язана з міжнародними економічними відносинами, 
то, у випадку порушення всього механізму торговельної діяльності, економіка 
змінюється, зазвичай, в гірший бік. Наприклад, у 2020 році з початком пандемії 
міжнародна торгівля була менш функціональною з метою уникнення більшого 
зараження населення різних країн, але з часом ситуація змінилась в кращий бік. 
Або, якщо розглядати період з 24 лютого 2022 року і до сьогодні, можна 
стверджувати, що міжнародні економічні відносини між багатьма країнами 
суттєво погіршились. Більшість європейських та американських виробників були 
вимушені вийти з ринку російської федераціі та республіки білорусь у зв’язку з 
повномасштабним вторгненням в Україну. Простежуємо чітку закономірність: 
зміна політичної ситуації призводить до змін в економічній. 

Отже, міжнародні економічні відносини залежать насамперед від 
політичного становища кожної держави, що ілюструє, зокрема, вплив активних 
бойових дій на території України на економіки усіх країн світу (залучених прямо 
чи опосередковано). Торгівля між країнами регулюється не стільки поняттями 
прибутку чи вигоди, а політичною позицією цих держав відносно до інших 
суб’єктів.  
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ У 

ВИРОБНИЦТВІ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 
 

Хліб - найголовніший продукт у раціоні харчування людини і займає 30…35 
% від загальної кількості продуктів, що споживаються за добу. Тому постійну 
увагу працівники хлібопекарської галузі приділяють покращенню та підвищенню 
його якості. Для вирішення цього питання останнім часом все частіше 
використовують добавки з нетрадиційної рослинної сировини, оскільки вона є 
джерелом біологічно-активних речовин, що позитивно впливають на організм 
людини. 

Серед рослинної сировини інтерес науковців привертає застосування 
червоної конюшини, люцерни та інших трав. Розроблені рецептури 
хлібобулочних виробів із застосуванням порошку з конюшини або її водно-
спиртових розчинів. Також запатентовано спосіб виробництва хліба з додаванням 
люцерни у кількості 3,5…10 %. За цих умов готові вироби збагачувалися 
білковими речовинами і були рекомендовані до споживання з лікувальною метою. 

Відомі технології хліба та борошняних кондитерських виробів (цукрового 
печива) з використанням порошку із лікувальної рослини стахіс. Його введення 
сприяє інтенсифікації процесу бродіння - тривалість приготування тіста 
скорочується на 10…15 %. Готові вироби зі стахісом мають підвищений вміст 
селену і відносяться до продуктів лікувально-профілактичного призначення. 

Цінним представником нетрадиційної рослинної сировини є хеномелес, 
який, завдяки своєму хімічному складу, може бути використаний як підсилювач 
фізико-хімічних та структурно-механічних властивостей дріжджового тіста, смаку 
та аромату готових продуктів, а також біологічного значення. Хеномелес містить 
у своєму складі значний вміст органічних кислот (4…5 %), пектинових речовин 
(1…3 %), аскорбінової кислоти, фенольних речовин. Плоди хеномелесу 
вирізняються приємним ароматом і низьким вмістом цукрів. До рецептури 
хлібобулочних виробів хеномелес можна вносити у вигляді соку, пюре та 
порошку з вичавок. При добавленні цих компонентів у тісто, значно підвищується 
кислотність та збільшується в об’ємі у 2,5 рази. 

До нетрадиційної сировини, яку широко використовують в харчуванні у 
Франції, Бельгії, США, Японії, Китаї, є корінь лопуха. Ця нетрадиційна рослинна 
сировина є джерелом білка, аспарагіну, інуліну, органічних кислот, вітамінів, 
ферментів. Встановлена її протиалергійна та протизапальна дія, здатність 
утворювати інсулін і харчотравні ферменти у підшлунковій залозі, що є підставою 
для застосовування у комплексній терапії при лікуванні цукрового діабету, за 
рахунок зв’язування ендотоксинів та вільних радикалів і виведенню їх із 
організму. Активні речовини кореня лопуха зв’язують токсини і продукти їх 
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обміну, які небажані для організму людини, перетворюють їх у транспортні 
форми, що легко виводяться нирками. 

Науковці встановили позитивну дію подрібненого кореня лопуха на хліб 
пшеничний. У концентрації 8 % рослинна добавка забезпечує: зменшення 
кількості клейковини на 8,8 %, покращення її пружних та еластичних 
властивостей, підвищення “сили” борошна на 9,5 %, інтенсифікує технологічний 
процес приготування хліба, про що свідчить збільшення активної і титрованої 
кислотності. 

Органолептична оцінка якості готових виробів показала, що за показниками 
зовнішнього вигляду, кольору скоринки, стану поверхні і промісу контрольні та 
дослідні зразки мали ідентичні показники якості. 

Великого перспективного розвитку набуває нетрадиційна сировина, така як 
фітодобавки з вмістом поліфенолів, вітамінів, каротиноїду, цистеїну, сполук з 
антиоксидантами. 

До природних джерел фітодобавок відносять плоди шипшини, горобини, 
траву шавлії, звіробою, м’яти, листя кропиви, квітки ромашки, календули, шишки 
хмелю. 

Фітодобавки використовуються у хлібобулочних виробах у різаному 
вигляді, порошку та екстрактів. При додаванні фітодобавок, цей процес дозволяє 
покращити фізичні властивості біоколоїдної системи тіста. Тісто з 
фітоекстрактами в більшій мірі і довше зберігає необхідні фізичні властивості, 
краще утримує структуру при підвищенні деформаційного навантаження. 

Таким чином, хлібобулочні вироби мають неабияку популярність, а їх 
асортимент постійно поповнюється новими виробами. Внесення до рецептури 
хлібобулочних виробів нетрадиційної сировини, дозволить отримати вироби з 
покращеними органолептичними, фізико-хімічними показниками та 
пролонгованими термінами зберігання. 
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ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ ФЕТРОВИХ 
ГОЛОВНИХ УБОРІВ  

 
Головний убір відіграє значну роль у створенні загального образу людини, 

адже виконує не лише утилітарну роль захисту голови, волосся, вух від 
негативної дії навколишнього середовища, а є таким собі «промовистим» 
елементом. В давнину за змістом, формою, кольором, оздобленням головного 
убору можна було визначити не лише соціальний статус, а і сімейний стан, 
походження, професію, політичні уподобання та ін. Головні убори підбиралися 
під подію, час доби, компанію.  

В наш практичний та діловий час при виборі головного убору на перше 
місце виходить зручність; уніфікований головний убір – маленька трикотажна 
шапка, що облягає голову – найбільш популярний виріб як у чоловіків, так у 
жінок. Капелюхи та капелюшки залишились звичними лише на червоних 
доріжках та сценах. Часто це дуже коштовні авторські вироби. Слід відмітити, що 
в Україні працює фабрика фетрових головних уборів, яка виготовляє вироби, що 
зможуть відкреслити індивідуальність за доступною ціною. Адже людина в 
капелюху привертає увагу своєю відмінністю, особливістю та небанальністю. 
Враховуючи необхідність наявності систематизованої аналітичної інформації 
щодо сучасного асортименту фетрових головних уборів та відсутність таких 
досліджень в працях останніх років, актуальність обраної теми не викликає 
сумнівів. 

Мета роботи – товарознавча характеристика асортименту фетрових 
головних уборів. 

Як зрозуміло з самої назви, сировиною для отримання фетрових головних 
уборів є фетр. Фетр (від фр.feutre) являє собою тонку щільну повсть, нетканий 
текстильний матеріал, отриманий способом валяння з вовни [1].  

Єдиний український виробник фетру найвищої якості –ТОВ «Хустська 
фабрика фетрових головних уборів «Хуст-Фільц». Підприємство засновано у 1947 
році. Як і більшість виробничих підприємств, отриманих в спадок від радянського 
союзу, у 90-их роках пережило процедуру банкрутства та відродилося у вигляді 
товариства. Нині Хустська фабрика фетрових головних уборів є найбільшою в 
Європі та однією з дев’яти подібних у світі, що випускає близько пів мільйона 
капелюхів у рік. Технологічний процес на фабриці забезпечують біля 120-ти 
працівників [2].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Для отримання фетру на підприємстві використовують кролячий пух. На 
отримання одного капелюшка необхідно використати сім шкурок кролика, які 
піддають 72 технологічним операціям у чотирьох цехах (підготовчому, 
валяльному, сухої обробки та гранірувальному).  

У цеху первинної обробки шкури обробляють перекисом водню, азотною 
або соляною кислотою для того, щоб волоски зчіплялися між собою. Для 
виготовлення фетру окремі ворсинки змішують, потім очищають, вибирають 
остьові шерстинки і отримують дивовижно м’яку на дотик хутряну масу. 150 
грамів чистого пуху відправляють у спеціальну герметичну шафу, де наносять 
рівним шаром на конусоподібний чесальний агрегат. Пушинки, що обертаються 
навколо металевого конуса, створюють величезний ковпак - основи під капелюх. 
Ця тоненька заготовка, яку перевіряють на світовому конусі, щоб не було дірок, 
після валки та усадки за допомогою преса, гарячої пари та води стає щільним 
фетровим конусом. 

У цеху сухої обробки заготовки фарбують. Ковпак натягують на спеціальні 
форми, під пресом розбивають головку капелюха, проміжний етап – капелін – 
заготовка з широкими полями. А вишуканих форм капеліни набувають у 
спеціальних металевих формах, створених власноруч спеціалістами підприємства 
шляхом термічного формування за 100оС протягом 30-45 секунд [3].  

Завершальний етап виробництва відбуваються у цеху гарнірування, де 
дизайнери вручну прикрашають капелюшки. При цьому використовують стрічки, 
пера, хутро, шнури, шкіру. Готовий виріб важить125 грамів. 

За рахунок капілярності натуральних волокон головний убір має 
гігроскопічні властивості. Це сприяє правильному теплообміну і дозволяє 
“дихати” голові при тривалому, інтенсивному навантаженні [4]. 

Асортимент фабрики включає значну кількість головних уборів, які можна 
класифікувати за такими ознаками: 

- за статево-віковою ознакою - чоловічі, жіночі, дитячі; 
- за сезонністю - зимові, літні, демісезонні;  
- за обробкою- м'які, жорсткі, напівтверді; 
- за формою - строгі, спортивні, «фентезі»; 
- за призначенням - для літнього відпочинку, повсякденні, ошатні, 

спортивні. 
- за видами - капелюхи, кепи, берет,  жокейка,  капор, кашкет. 
До основних видів головних уборів які виготовляє фабрика-це капелюхи, 

кепі, берет,  жокейка,  капор, кашкет, циліндр. 
Капелюхи складаються з головки , полів, підкладки, налобника. Чоловічі та  

жіночі капелюхи випускають самих різноманітних форм. Різновидом капелюхів є 
брилі. Головку брилі зшивають з клинів. Двійчасті поля вистрочують 
паралельними строчками разом з прокладкою і пришивають до головки. Шов 
закривають стрічкою або шнуром, а з внутрішньої сторони пришивають налобник 
з тканини. 

Кепі - м'які головні убори з козирком. Вони включають наступні деталі: 
ковпак, козирок, ремінець з шлейками, налобник, підкладку. Кепі можуть бути 
різних фасонів: суцільні або з клинами.  
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Берет - м'який головний убір круглої або овальної форми, з околишем або 
без нього.  

Жокейка - головний убір з козирком, що щільно облягає верхню частину 
голови. 

Капор - жіночий головний убір, що щільно облягає голову, із зав'язками під 
підборіддям. Капор спереду може мати поля або бути без них.  

Кашкети складаються з донця, чотирьох четвертинок, околиша, козирка, 
ремінця, шлейок, ґудзиків, підкладки і налобника. Околиш може бути рівним по 
всьому периметру або підведеним спереду. Між деталями верху і підкладки 
розташовується жорстку апретовану підкладку. Козирок може бути обтягнутий 
матеріалом верху або виготовлений з спеціального картону ,або з лаковим 
ремінцем. 

Циліндр -  високий капелюх з плоским верхом. Ці головні убори 
замовляють українські театральні колективи, оперні виконавці. Набули 
популярності вони і на Львівщині, там вони стали модними для  весільної 
церемонії [5]. 

Крім того, в асортименті підприємства наявні унікальні вироби 
спеціального призначення: для професійних груп (прикордонників, митників, 
полісменів), релігійні головні убори (для хасидів, священнослужителів), для 
весільних церемоній у національному стилі (циліндри з різними прикрасами), 
літні жіночі головні убори (брили). Нещодавно  на підприємстві почали випускати 
маленькі капелюшки-«крисані» з пером та вишиваною стрічкою, які можна 
придбати в якості сувеніру з Закарпаття. 

Нині підприємство працює на давальницькій сировині, що означає,що 
продукція виробляється в основному для закордонних замовників у Словаччині, 
Польщі, Німеччині та інших країн. В Україні продукцію «Хуст-Фільц» можна 
придбати лише у фірмовому магазині в місті Хуст та місцевих виставках-
ярмарках. Вважаємо, що така ситуація, не є правильною і високоякісна унікальна 
продукція фабрики повинна бути представлена у великих торговельних центрах 
нашої країни, популяризуватися. Адже завжди в житті є момент коли «душа 
бажає» бути у центрі уваги, що може бути гарантовано людині у капелюшку від 
ТОВ «Хустська фабрика фетрових головних уборів «Хуст-Фільц». 

Підсумовуючи вищесказане, необхідно відмітити, що незважаючи на 
загальносуспільну тенденцію до утилітарності та спрощення в відношенні 
зовнішнього вигляду та побуту, фетровий головний убір може бути частиною 
образу у святковому убранні, підкреслити стиль, виділити з натовпу. Класична 
технологія виготовлення із застосуванням якісної сировини та системи 
забезпечення якості забезпечує отримання оригінальної продукції високого класу 
в широкому асортименті різноманітного призначення, яка в першу чергу потребує 
популяризації та сприяння насичення нею українського ринку.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКАТИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ  ТОРГІВЛІ 

 
На сьогоднішній день існує дуже велика кількість торгових підприємств, які 

постійно конкурують один з одним. Запорукою вдалого ведення бізнесу є 
розуміння того, що Ви насправді хочете отримати від нього, для чого це все 
необхідно. Якщо ці запитання вирішено, то необхідно вирішувати й інші. 
Торгівля - дуже складний процес, за ним постійно потрібно спостерігати, тому що 
все в житті змінюється і потрібно бути обізнаним в нових тенденціях, розуміти що 
Ви пропонуєте своїм клієнтам.  

Для цього необхідно орієнтуватися в товарознавстві. Товарознавство являє 
собою комплексну наукову дисципліну, яка має включати в себе систему 
наукових знань, методів та практичних заходів, спрямованих на формування та 
розвиток асортименту і якості товарів з метою максимального задоволення 
потреб. Звідси і виникають актуальні проблеми товарознавства. Це можуть бути: 

- недопрацьовані науково-теоретичні основи формування асортименту і 
управління якістю товарами в ринковій економіці, яка має велике значення 
та вплив;  

- необхідність дотримання міжнародних стандартів; 
- розробка рекомендацій щодо нагляду за товарами; 
- створення необхідних умов для збереження та транспортування товарів. 

https://www.youtube.com/watch?v=U17klcnjm6g
https://ua-reporter.com/news/zakarpatskie-fetroviki-diktuyut-evropeyskuyu-modu-na-shlyapy-foto
https://ua-reporter.com/news/zakarpatskie-fetroviki-diktuyut-evropeyskuyu-modu-na-shlyapy-foto
https://ua-reporter.com/news/zakarpatskie-fetroviki-diktuyut-evropeyskuyu-modu-na-shlyapy-foto
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97
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Добре підібраний асортимент – складова успіху будь-якого торгового 
підприємства. Щоб забезпечити ефективний асортимент необхідно дотримуватися 
всіх факторів впливу на нього, адже лише одна маленька помилка і досягнути 
успіху не вдасться. Одним із найголовніших чинників, що впливає на формування 
асортименту, є споживчий попит. Для успіху на ринку необхідно забезпечити 
конкурентоспроможність товару, законним способом. Товар має бути необхідним 
покупцю і задовольняти максимально його потреби. Щоб дійти до цього, потрібно 
враховувати матеріальну забезпеченість менталітету,  поблизу  місця 
розташування підприємства, зробити аналіз й вияснити, які товари належать до 
найбільш необхідних, організувати рекламне забезпечення для більшого 
розуміння характеристик товарів та для звернення уваги покупців. Але ще 
потрібно налаштувати відносини з іншими підприємствами, які будуть сприяти 
вашому розвитку, забезпечувати необхідними матеріалами, сприяючи високому 
рівню конкурентоспроможності.  Основною метою будь-якого торгового 
підприємства є отримання оптимальної рентабельності. Тому потрібно добре 
продумати вигляд та структуру підприємства, забезпечивши його оптимальний 
розмір, організувати умови поставок товарів, створити складські приміщення, для 
подальшого їх зберігання, ознайомитися та  застосувати маркетингові заходи.  

Формування асортименту є складним і безперервним процесом. Кожне 
підприємство самостійно створює оптимальні рішення, щодо вдалого 
асортименту, враховуючи свої особливості та можливості. Керівник підприємства 
має розуміти, що рентабельність підприємства насамперед залежить від нього і 
від заходів, що були ним виконані.  

Вирішивши попередню проблему виникає нова, тому що все дуже тісно 
пов’язане одне з одним. Потрібно забезпечити якість товару. Це можна зробити, 
розробивши систему управління підприємства за допомогою продукції 
необхідного рівня якості. Розробляється конструкція, комплект технічної 
документації, програма високоефективного використання нової продукції. Ці всі 
дії ґрунтуються на результаті аналізу ринку збуту. Починають більш детально 
ознайомлюватися зі своїми партнерами та методами їх роботи. Завдяки контролю  
усіх напрямків руху товарів  є можливість пропонувати справді якісну продукцію 
або послуги і за такі старання буде винагорода в якості рентабельності 
підприємства. Але не достатньо один раз забезпечити якість товару, вона має 
підтримуватися постійно, тому що підприємство має свій авторитет завдяки 
цьому. Потенційні покупці відбирають для себе фаворитів, яких вони планують 
відвідувати та приносити їм прибуток в заміну на необхідну продукцію. В 
нашому технологічному часі контролювати цей процес доволі легко, 
автоматизувавши базу даних, в яких фіксуються відповідні дії.  

Для підвищення свого статусу на ринку збуту та постійного розвитку 
організація може виготовляти й реалізовувати свою продукцію. Ви повністю 
контролюєте весь процес створення товару, можете легко вносити корективи. 
Проте і тут виникає проблема дотримання міжнародних стандартів. Це 
 нормативні документи, прийняті міжнародною організацією із стандартизації і 
доступний для широкого кола користувачів. Завдяки ним ведеться постійний, 
незалежний  контроль і якщо ви вже наважилися на це, то слід дотримуватися 
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їхніх пунктів. Вони створені не через те, що комусь так захотілося, а тому що була 
потреба в цьому. Для створення чогось потрібно детально все продумувати, 
організувавши великий механізм, який заохочував би нових користувачів або 
колег. Ці стандарти є загальноприйнятими по всьому світі, за їхнім дотриманням 
слідкують відповідні органи і у ваших інтересах їх дотримуватися.  

Ще однією проблемою може бути транспортування товару або їхніх 
складових. На це вливає велика кількість факторів: навколишнє середовище, стан 
в країні, розташування підприємства, сумлінність працівників, вплив конкурентів 
та інше. З власного досвіду можна було помітити, як важко підприємства 
переживали часи, наприклад, пандемії. Утруднювалося або зупинялося 
постачання, скорочувався попит на певні товари, які потім або стали не 
придатними або непотрібними, з’явилися нові правила, яких необхідно було 
дотримуватися, в іншому випадку робота зупинялася, не маючи права працювати 
у звичайному режимі. А ті хто створив відповідні умови та забезпечив всім 
необхідним, мав ще переконати покупців у дотримані цих порядків. Ця подія 
зуміла відсортувати сильних конкурентів на економічному ринку і звести до 
банкрутства слабші організації, що не змогли призвичаїтися до таких умов. Також 
послабилася економіка країни. Необхідно було швидко та ефективно діяти на свій 
страх та ризик. 

Тому, якщо планується створення власного торгового підприємства, слід 
враховувати всі деталі, щоб потім не довелося вирішувати невідомі проблеми, які 
можуть зруйнувати всі зусилля. Та навіть можете не створювати нічого, 
обізнаність в цьому питанні не буде зайвою, ми маємо бути готові до будь якого 
розвитку подій, адже ідеї можуть прийти раптово так само як і проблеми. На 
вакансії звичайного працівника  може працювати людина, яка в майбутньому 
може стати всесвітньо відомою. Вона може зробити важливий внесок у житті 
людей. Але це може відбутися тоді, коли людина справді щось постійно 
дізнається нове і хоче збагачувати свої знання,  використовуючи їх в житті. 
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ЯКІСНИЙ ЧАЙ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
Чай — один з найбільш поширених тонізуючих напоїв на Земній кулі, який 

має приємні смакові властивості, втамовує спрагу, сприятливо впливає на 
діяльність   багатьох органів людини, володіє здатністю знижувати температуру 
тіла на 1-20C, нормалізує обмін речовин.  

Високоякісний чай отримують із ніжних та однорідних флешей, які 
складаються з нерозвиненої бруньки і з двох-трьох листків та квітки або без неї, 
які збирають через кожні  три тижні, починаючи з кінця квітня по кінець жовтня. 

За країнами походження чай розрізняють :  індійський, цейлонський, 
кенійський, аргентинський, турецький та ін.  

Формування споживних властивостей чаю починається з підбору виду 
чайної рослини, агротехніки її вирощування, часу збирання чайного листя, віку 
листків флеші, якості зібраних флешей і швидкості їх доставки на переробні 
підприємства, які розташовують в місцях вирощування. 

 Молоді пагони чайного куща містять 15-30% дубильних речовин (танін, 
катехін), 0,02% ефірної олії, 2-4% алкалоїду кофеїну, 16-25% білкових речовин,  
4-7% неорганічних речовин, а також вітаміни А, В1, В2, РР, Р і С.  

 Кофеїн активізує діяльність центральної нервової системи людини, 
м'язових тканин, серця і нирок; посилює обмін речовин, кровообіг; сприяє 
загальному координованому підвищенню функції головного мозку, забезпечуючи 
стан бадьорості та розумової активності; адсорбує шкідливі речовини (важкі 
метали, радіонукліди) та не накопичується в організмі.  

Танін виявляє бактерицидну дію; зміцнюють стінки кровоносних 
капілярів;  

Аромат чаю зумовлений складною сумішшю летких речовин, яку 
називають чайною ефірною олією. Кращі аромати властиві червоним чаям. 

Мінеральні речовини представлені окислами калію (50%), фосфору, 
кальцію і магнію. Вищі сорти чаю містять більше калію і фосфору, а нижчі - 
натрію і кальцію.  

Чорний чай є одним із найвідомішим серед усіх чаїв. Він є повністю 
окисненим, на відміну від зеленого або білого чаю і відрізняється за смаком. 
Чорний чай можна вживати холодним, гарячим, з цукром або без нього. Споживач 
сам може обрати, яким буде його чай, бо у кожної людини свій смак. 

Чорний чай було винайдено в Китаї у XVII столітті, коли китайці почали 
зброджувати чайне листя, щоб продовжити їх термін зберігання. Листя 
окислювалося й темніло під час ферментації, і його стали називати чорним (за 
кольором листя) або червоним (за кольором настою) чаєм. 
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Для приготування чорного чаю використовується листя куща Camellia Sinensis 
Assamica, який зростає в деяких регіонах Індії, Шрі-Ланки, Африки. Традиційно 
процес окиснення чайного листа при виробництві чорного чаю триває 2-4 тижні. 
Окиснення та скручування проходять у приміщеннях, захищених від сонця та зі 
штучно зволоженим повітрям. Листя для чорного чаю скручують, як правило, у 
палички (листовий чай) або подрібнюють (різаний чай). Цей чай може зберігати 
свій аромат кілька років, тому близько 90% чаю, що продається в світі, є чорним. 

Сучасне виробництво чорного байхового чаю – складається з таких 
технологічних операцій: зав'ялювання чайних листків, скручування, ферментація, 
сушення, сортування.  

Зав'ялювання сприяє видаленню з листків близько 10-13% вологи, 
внаслідок чого вони стають більш еластичними і добре скручуються. Крім того, в 
листі частково руйнується хлорофіл, змінюються дубильні речовини, білки і 
амінокислоти, ароматичні речовини. Правильно проведене зав'ялювання суттєво 
впливає на якість готового чаю.  

Скручування здійснюють для руйнування клітин,  вилучення клітинного 
соку для активізації окислювальних процесів і надання продукту відповідного 
зовнішнього вигляду. Під час скручування зменшується вміст хлорофілу, вітаміну 
С і лимонної кислоти, але підвищується кількість яблучної та янтарної кислот, 
утворюються складні ефіри. Скручування здійснюють на спеціальних машинах - 
ролерах, в основному трикратне, причому щоразу відокремлюють великі, грубі і 
недостатньо скручені листки, які піддають подальшому обробленню.  

За рахунок окислювальних ферментів чайний лист втрачає зелений колір і 
запах зелені, набуваючи коричневого забарвлення та приємного аромату 
ферментованого чаю.  

Під час ферментації накопичуються ароматичні сполуки, кофеїн із 
зв'язаної з дубильними речовинами форми переходить у вільний стан. 

Сушіння чаю здійснюють для збереження цінних якостей, сформованих 
під час ферментації, для надання йому стійкості при зберіганні.  Під час сушіння 
втрачається частина летких ароматичних речовин, вітаміну С, кофеїну, цукрів. 
Коричневий ферментований лист набуває чорного кольору за рахунок 
поступового окислення дубильних речовин і темнозабарвлених меланоїдинів. 
Сушіння здійснюють за температури 90-95°С, а потім за температури 80-90°С 
відбувається досушування до кінцевої вологості 3-4%.  

На світовий ринок надходить чай таких різновидів і типів: байхові чаї 
(чорний, зелений, жовтий, білий і червоний); пресовані - таблетовані (чорний і 
зелений), плиткові (чорний і зелений), цегляний (зелений); гранульовані (чорний і 
зелений), екстраговані чаї - у вигляді концентрованих рідких і сухих екстрактів, 
швидкорозчинних (чорний і зелений). Для кожного типу характерні відповідна 
технологія приготування і біохімічні процеси.  

Назва "байховий" походить від китайського "бай-хоа", що означає "біла 
вія". В Коломбо продають тільки цейлонські чаї трьох категорій: High growns 
(високогірський), Medium growns (середньої висоти), Low growns (рівнинний).  

За класифікацією, що склалася за кордоном і прийнята у торговельній 
практиці нашої країни, байхові чаї поділяють на листові (orthodox) і гранульовані 
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(СТС). Листові  бувають двох різновидів: цільні, або великолистові (ОР, ОРА, 
FOP.GFOP, TGFOP) і ламані, або різані - broken - (ВОР і FBOP). 

Чорні байхові чаї  поділяють на листові (крупні), ламані (середні), дрібні 
(висівки, крихти), квіткові. Переважно ламані сорти містять велику частку більш 
молодих пагонів, тоді як листові складаються з більш зрілих і жорстких листків.  

Виробництво зеленого байхового чаю – відрізняється  тим, що передбачає 
збереження вихідних властивостей свіжого чайного листа, його складу. Для цього 
використовують такі операції: пропарювання, підсушування, скручування, зелене 
сортування, сушення, сухе сортування.  

Зелений байховий чай має напій світло-зеленого кольору із золотистим 
відтінком, вираженою терпкістю, з тонким ароматом, в якому поєднано запах 
свіжовисушеного сіна, зів'ялого суничного листя і пелюсток троянд або 
цитрусових.  Він характеризується вищою Р- і С-вітамінною активністю. За родом 
листа зелений байховий чай буває таких видів: Л-1, Л-2, Л-3, Д-2, Д-3, висівки і 
крихти. За якістю зелений байховий чай на фабриках первинної переробки Грузії  
поділять на сорти: букет Грузії, вищий, 1-й, 2-й і 3-й.   

Жовтий чай – отримують зав'ялюванням або навіть висушуванням 
сировини в тіні чи на сонці, залежно від чого чай ділять на тіньовий і сонячний.  

Червоний чай (оолонг) – виробляють у Китаї. Він поєднує деякі 
властивості чорного та зеленого чаїв і вирізняється забарвленням розпареного 
листя - червоне по краях і зеленувате в центрі. Для такого забарвлення 
здійснюють часткову ферментацію. 

Білий чай – випускають тільки в Китаї у невеликій кількості для 
високопоставлених осіб, і він дуже дорогий.  

Синій чай – готують у Лаосі. Це специфічний різновид зеленого чаю.  
Гранульований чай — це скручені в машинах чаїнки. Декофенізований чай 

– до складу входить мінімальна кількість кофеїну. 
Байхові чаї – отримують на чаєрозважувальних фабриках купажуванням 

(змішуванням) фабричних сортів різного походження та якості згідно із 
затвердженими рецептурами.  

Рецептури чаїв складають спеціалісти з дегустаційної оцінки чаю - 
тітестери. За якісними показниками чай чорний байховий ділять на такі сорти: 
Букет, вищий, 1-й, 2-й, 3-й. Ці сорти відрізняються між собою ароматом і смаком, 
якістю настою, тобто яскравістю, прозорістю, кольором розвареного листа, 
зовнішнім виглядом (збиранням).  

З фізико-хімічних показників визначають вологість чаю (до 8% байховий і 
до 9,5% плитковий), масову частку дрібних чаїнок, загальної золи, у тому числі 
водорозчинної, металодомішок.  

Чай може бути різним, але найголовніше - це його висока якість та безпека 
для вживання. Не допускаються такі дефекти, як цвіль, захлість, сторонні 
присмаки та запахи. 

Пакування чаю чорного байхового фасованого для разової заварки 
складається з внутрішнього пакетика з пористого паперу,  До пакетика може бути 
прикріплена віскозна або бавовняна нитка або з іншого матеріалу, дозволеного до 
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використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я 
України, яка другим кінцем закріплена до етикетки з паперу 

Фасують чай чорний і зелений байховий у м'яку або напівжорстку 
упаковку масою нетто 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 і 250 г, у художньо оформлені 
металеві, скляні, дерев'яні та інші чайниці і коробки масою нетто від 0,05 до 1,5 
кг, а також у пакетики для разового заварювання масою нетто 2, 2,5 і 3 г.  

Дуже цінні марки чаїв випускають у герметичній металевій і полімерній 
тарі, яка забезпечує збереження аромату та свіжості.  

Для  проведення сенсорного аналізу та балової оцінки було обрано 3-и 
зразки чорного чаю вищого сорту торговельних марок  Lovare,  Мономах та 
Hillway Royal Ceylon з неподрібненого, цілого листа. 

За результатами дослідження найбільшу кількість балів – 29 набрав зразок 
чорного чаю ТМ Lovare, оскільки він найбільше відповідає вимогам стандарту 
ДСТУ 7174  Чай чорний байховий фасований, а саме: зовнішній вигляд чаю 
однорідний гарно скручений, має ніжний аромат з характерною терпкістю, настій 
яскравий прозорий достатньо насичений, колір розвареного листя коричнево-
червоний, однорідний; зовнішній вигляд чаю однорідний гарно скручений. 

Найменшу кількість балів - 27 набрав зразок чорного чаю ТМ Hillway 
Royal Ceylon, оскільки у порівнянні з іншими зразками він має недостатньо 
виражений  аромат з терпким смаком,  настій чаю достатньо прозорий, яскравий 
та насичений, зовнішній вигляд чайного листя не дуже рівний, але скручений. 

Зразок чорного чаю ТМ Мономах має ніжний аромат із середньою 
терпкістю, настій достатньо прозорий, яскравий, колір розвареного листя 
коричнево-червоний, однорідний, тому набрав 28 балів. 

Про високу якість зразків свідчить відсутність ароматизаторів. 
Висновки: Результати досліджень показали, що присутні на ринку України 

чаї володіють високими споживними властивостями та високою якістю.   
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ВПЛИВ ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА  НА ВИРОБНИЦТВО НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 
 

Комплекс галузей виробництва непродовольчих товарів досить складний за 
структурою та видами діяльності. До його складу входять виробництво 
текстильних товарів, одягу та взуття, радіоелектронної апаратури, товарів 
побутової хімії, електропобутових товарів, посудо-господарчих товарів, товарів 
культурно-побутового призначення тощо. 

Збільшення виробництва непродовольчих товарів є важливим чинником 
розвитку всієї економіки країни. 

Виробництво непродовольчих товарів здійснюється з врахуванням факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища, а саме: 

1. Фактори впливу внутрішнього середовища 
- технічний рівень підприємства;  
- рівень кваліфікації та оплати працівників;  
- технології виробництва продукції;  
- наявність оборотних коштів підприємства;  
- наявність складських та торгових приміщень. 
2. Фактори впливу зовнішнього середовища: 
- Фактори прямого впливу (споживачі, постачальники, конкуренти, 

інфраструктура) 
- Фактори непрямого впливу (цінова політика, митна політика, система 

оподаткування, ємність ринку, законодавство та діяльність органів влади). 
Одним із факторів внутрішнього середовища, що нерозривно пов’язаний з 

кількістю виготовленої продукції та виконаних робіт за певний період часу, є 
технічний рівень підприємств промисловості, що займаються виготовленням 
непродовольчих товарів. Він характеризується парком основного технологічного 
обладнання підприємства.  

Наступний важливий внутрішній фактор - це рівень кваліфікації трудових 
ресурсів у виробничому процесі, за допомогою якої можливо досягти випуску 
достатніх обсягів якісних виробів, але щоб зацікавити працівників, треба 
збільшити витрати на оплату праці та соціальні відрахування, , в свою чергу це 
призведе до подорожчання готової продукції. 

Значну роль у виробництві товарів відіграє технологія виробництва 
продукції, з її допомогою підприємство може впливати як на витрати, пов’язані з 
закупівлею і транспортуванням сировини і матеріалів, так і на час виробничого 
циклу, якість продукції, що в умовах конкурентної боротьби є дуже важливим 
чинником.  
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Не менш важливими внутрішніми факторами діяльності підприємств, що 
спеціалізуються на виробництві непродовольчих товарів є:  

– потужність складських та торгівельних приміщень, а особливо 
орендованих, оскільки плата за оренду постійно зростає, тому орендодавці 
закладають величину інфляції в вартість договору, а орендарі, у свою чергу, 
закладають ці суми в ціну товару, тому ті покупці, які хочуть купувати якісні речі, 
мають бути готові платити за них достатньо велику ціну;  

– наявність оборотних коштів, які інвестовані підприємством у майбутні 
операції. Для того, щоб підприємство зберігало поточні обсяги виробництва та 
могло успішно конкурувати на ринку, необхідно, щоб величина оборотних коштів 
та швидкість їх обертання були максимальними.  

Під час формування витрат на виробництво продукції слід враховувати 
особливості застосовуваної сировини та ціни на неї, які постійно зростають. 

Невід’ємною частиною розвитку виробництва на підприємствах є 
інноваційна діяльність, яка включає роботи з проектування і конструювання 
нових моделей виробів. Це складний комплексний процес, який об’єднує рішення 
художніх, технічних і соціальних завдань. На сьогодні підприємства виробляють 
ту продукцію, яка необхідна споживачам, і отримують прибуток за рахунок 
максимального задоволення їх потреб. Але деякі підприємства відмовляються від 
інвестицій, не через відсутність фінансування, а через невпевненість в тому, що 
продукція знайде попит. Адже попит споживачів – це категорія досить мінлива, 
яку можна і потрібно не лише вивчати, а й цілеспрямовано формувати. 

 Враховуючи той факт, що в Україні хоча й повільно, а все ж відбувається 
становлення «середнього класу», можна дійти висновку, що для захоплення чи не 
єдиної можливої для вітчизняних виробників ніші на власному внутрішньому 
споживчому ринку сьогодні підприємствам вкрай необхідне опанування сучасних 
методів менеджменту та маркетингу та відповідність асортименту продукції 
запитам споживачів. 

Серед факторів зовнішнього середовища, які впливають на виробництво 
товарів, виділяють співпрацю з постачальниками сировини.  

Одним з ключових зовнішніх факторів можна назвати створення умов з 
боку держави для підтримки торгівлі непродовольчими товарами вітчизняних 
виробників. 
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КРАФТОВІ СИРИ ЗАКАРПАТТЯ  
 
Молоко і молочні продукти відзначаються високою засвоюваністю і 

калорійністю. Вони містять усі необхідні для життя людини, росту і розвитку її 
організму поживні речовини (білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни) і 
належать до найбільш повноцінних продуктів харчування. Висока поживна якість 
молока визначається як вмістом у ньому різноманітних життєвонеобхідних 
речовин, сприятливим, раціональним з біологічного погляду їх співвідношенням, 
так і специфічним складом та якостями окремих компонентів молока. Всі 
речовини молока містяться в легкозасвоюваній формі. Молоко та молочні 
продукти мають велике значення для організації здорового та якісного 
харчування населення [1]. Сир – харчовий продукт, що виготовляється з молока 
різних тварин шляхом зброджування його сичуговим ферментом або молочно-
кислими бактеріями і відокремленні сироватки з подальшою обробкою згустку. 
Його хімічний склад включає весь спектр корисних елементів молока в 
концентрованій кількості, в середньому: білки (25%), жири (30%), вітаміни та 
мінеральні речовини. 

Через зростання моди на екологічність та здорове харчування в останні роки 
крафтові продукти в Україні набувають все більшої популярності, тому 
спостерігаємо значний розвиток ринку крафтової продукції як такої що несе в собі 
корисні властивості.  

В цій ніші сиру належить особливе місце, адже майже всі сири які 
виготовляють в Закарпатті можна назвати крафтовими. Так, гуцульську бриндзу 6 
липня 2022 року внесли до національного переліку нематеріальної культурної 
спадщини України [2] та пропонують занести до переліку елементів 
нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО [3]. 

Крафтовий сир – це сир зроблений повністю вручну. Слово крафт вказує на 
його особливість та унікальність. На відміну від промислових виробництв, де 
головною метою виготовлення є кількість продукту та якнайдовше зберігання на 
полицях торгових підприємств, у крафтових сироварень в пріоритеті є якість та 
оригінальність продукції. Якість визначають за смаком, запахом, післясмаком, а 
також зовнішнім виглядом [4]. 

У світі поширені дві назви сирів, які виробляються вручну невеликими 
партіями — крафтовий сир (kraft cheese) і артизанський (artisan cheese). Craft 
перекладається з англійської як ремесло, artisan — ремісник. Обидва терміни 
правильні й означають одне і те ж саме — сир ручної роботи. Тільки в Європі 
більш поширений термін «артизанський сир», а в Америці — «крафтовий». 
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Такі сири зазвичай виробляються в невеликій кількості на сироварнях або 
на домашніх господарствах. Для сиру використовують коров’яче, козяче та овече 
молоко. Найважливішим аспектом виготовлення крафтового сиру є те що він 
повинен бути зроблений з молока тварини яка була на вільному випасі. Сироварні 
використовують локальне молоко, тобто купують в людей. Його обов’язково 
перевіряють на якість. Майстри в цій сфері можуть експериментувати з рецептами 
та реалізовувати свій творчий потенціал. До сиру можуть додавати різні прянощі, 
горіхи, вино, ягоди та т.і. [5] 

Крафтовий сир це особливий продукт. Навіть якщо його буде готувати один 
і той самий майстер за одним й тим самим рецептом в результаті може вийти 
щось різне. Через те що в різних регіонах клімат та рослинність відрізняються 
відповідно смак молока та сиру буде різним. Ще один чинник, який впливає на 
смак – пора року, взимку молоко набагато жирніше ніж влітку. Крафтовий сир – 
це можливість відчути смак життя в конкретній місцевості. Час витримки займає 
не менш важливе місце, змінює смакові характеристики сиру, дозволяючи 
вживати його окремо або як інгредієнт різних страв.  

При виготовленні сиру використовують класичну схему з певними 
особливостями, що сприяють отриманню унікального продукту з властивими 
лише йому характеристиками. 

Загальний принцип виготовлення сиру складається з 4 етапів. 
Етап перший. Пастеризація - молоко нагрівається до температури 65-95 ° С, 

а потім витримується протягом 30 хвилин (для окремих сирів – без пастеризації).  
Етап другий. Утворення та розрізання згустку – при змішуванні із 

закваскою молоко перетворюється на сироватку, яку нагрівають та розрізають 
(отримують зерна різного розміру, які в подальшому визначають консистенцію та 
малюнок сиру). 

Етап третій. Виготовлення сирної маси - в отриману суміш можуть додавати 
сіль, трави, горіхи, гриби, ягоди, прянощі та інші компоненти, а потім пресують.  

Етап четвертий. Дозрівання в розсолі або без – процес дозрівання 
відбувається у темному приміщенні, після чого сир миють, чистять та регулярно 
перевертають. Все це також залежить від особливості рецептури кожного сиру. 

В Закарпатті існує низка виробників, продукцію можна назвати крафтовою. 
Розглянемо їх асортимент. 

 «Селиська сироварня», ФОП Пригара П.Й. (Хустський район, с.Нижнє 
Селище) – швейцарсько-український проект. 2002 року до Нижнього Селища 
приїхала група волонтерів із Франції, Швейцарії та Австрії. Це були члени 
кооперативу Лонго Май, головною метою якого є створення проектів, що 
приносять користь як бізнесменам, так і місцевому населенню. Так з’явилася 
сироварня. На Селіській сироварні працюють 6 місцевих сироварів, 2 з яких 
пройшли стажування у Швейцарії. Сироварня виробляє три види сирів: 
напівтверді «Селіський» і «Нарцис Карпат», а також м’який «Хуст». Молоко до 
сироварні збирають з навколишніх сіл. Щодня переробляється тонна молока.  

ТОВ «Закарпатське руно» (Воловецький район, с.Нижні ворота) розводить 
овець і варить сири. Першим сиром, який зварили на фермі, була бринза. 
Готували за традиційними закарпатськими рецептами. Із твердих сирів в 
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асортименті «Закарпатського руна» є овечий сир, сир «Коза-Корова» з козячого та 
коров’ячого молока, а також «Гірський». Позаяк тварини є у вільному випасі, то і 
смак кожної партії сиру може відрізнятися — все залежить від харчування тварин. 

 «ОСГ Бараново» (Хустський район. с.Іза) - автевтична закарпатська 
сироварня з власною екофермою. Сир роблять з овечого та коров’ячого молока. 
Спеціалізується на виробництві різних видів сиру з овечого та коров’ячого молока 
за найкращими традиціями закарпатського сироробства. Підприємство пропонує 
15 видів продукції, до числа яких входять бринза, вурда, м’які та тверді сири, 
масло, кефір.  

«Перечинська мануфактура» (м.Перечин) – сироварня, з низкою 
оригінальної продукції, наприклад з виноградним вином, незвичними прянощами, 
чорнилом каракатиці та інше. Молоко на переробку отримують тільки з 
фермерських господарств Закарпаття. Низка продукції з тривалою витримкою, є 
вироби незвичного зовнішнього вигляду. 

Значний інтерес також викликає Монастирська сироварня (Мукачівсткий 
район, с.Ракошино). Ідея створити сироварню при Свято-Покровському 
чоловічому монастирі у селі Ракошино неподалік Мукачева належить його 
настоятелю архімандриту Митрофану, на честь якого названий сорт 
оригінального твердого солодкого сиру «Шимон». Ракошинські ченці 
виготовляють 14 видів сирів з молока мешканців власної ферми – корів, овець та 
кіз. В основі асортименту – натуральні закарпатські бринза, будз, вурда, 
виготовлені за традиційною технологією, а також справжні італійські сири – 
моцарелла, скаморца, муккіна та рікотта. Також в монастирській сироварні 
пишаються аналогом відомої фети – «Грецьким сиром» з овечого молока та 
ексклюзивним «Біблійським» сиром із додаванням привезеного з Єрусалиму 
ісопу. Неабияким попитом користується й козиний сир «Монастирський», який 
виробляється лише восени [6].  

Слід відмітити,  що це не вичерпний перелік невеликих виробників сирів в 
Закарпатський області, що називають себе крафтовими. Разом з тим, така значна 
кількість продукції потребує ретельного аналізування та класифікації, адже 
інколи сири з оригінальними назвами насправді є аналогами класичних, або 
навпаки існують випадки неправомірного найменування місцевої продукції 
назвами класичної контрольованої за походженням продукції.  

Отже, крафтові сири Закарпаття є чудовою альтернативою закордонним 
виробам і за належної підтримки виробництва державою та популяризації 
продукту можуть стати родзинкою харчової промисловості України. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТОВАРОЗНАВСТВА І 

ВИРОБНИЦТВА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ В УМОВАХ 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
Кінець ХХ і початок ХХІ століть стали часом стрімкого розвитку високих 

технологій у багатьох галузях, а зокрема - у виробництві різного роду товарів [2]. 
В умовах всебічного прогресу, наука товарознавства зазнала змін, що направлені 
на задоволення потреб сучасних споживачів. Кожен суб’єкт торговельного 
ланцюга так чи інакше пов'язаний з технологічним розвитком і його впливом на 
нові тенденції ринку [1]. 

Виробництво непродовольчих товарів безпосередньо залежить від 
наукового, технологічного та соціального розвитку суспільства. На цьому його 
етапі відбуваються процеси, притаманні технологічній революції. Її вплив 
виходить далеко за стіни заводів і фабрик, бо освоєння нових технологій 
виробництва - це не лише технічна або економічна проблема. Це є проблемою 
соціальною, позаяк саме розвиток сучасних технологій визначає долю людства на 
перспективу [1].  

Епоха діджиталізації та нанотехнологій змушує товарознавство рухатися 
вперед і перетворюватися з академічної науки на прикладну [1]. Пріоритетним 
завданням сучасних виробників стає забезпечення якості виготовлених товарів та 
їх безпеки для споживачів. З цією важливою метою, підприємства мають весь час 
підтримувати технічний стан свого обладнання на вищому рівні, а також 
переходити від застарілих технологій до більш сучасних. Зазвичай, таке 
вдосконалення стає доволі затратним для виробника, що зрештою впливає на 
вартість виготовлених товарів, але гарантує їхню якість. [3]  
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Сучасний світ більше неможливо уявити без мережі Internet. Безмежність 
інформації знаходиться у вільному доступі для будь-якої людини. Але всі ми 
знаємо, що для користування “Всесвітньою павутиною”, перш за все необхідні 
певні пристрої, а саме: персональні комп’ютери, смартфони та ін. Ці гаджети є 
високотехнологічними товарами, виробництво яких стало можливим завдяки 
науково-технічній революції.  

На ринках високотехнологічної продукції переважають найбільш 
розвинуті держави - США, Китай, Німеччина, Великобританія та Франція. Вони 
володіють більшістю потужностей з виробництва комп’ютерного та медичного 
обладнання, інформаційних та біо- технологій. До цих країн найближчим часом 
можуть приєднатися Південна Корея, Малайзія, Японія та Сінгапур, які високими 
темпами нарощують свій розвиток новітніх технологій. Україна на цьому ринку 
пропонує світові переважно сировину або, так звані, проміжні товари. Власного 
виробництва високотехнологічних товарів такого напрямку  наша держава не має 
[2].    

Головними чинниками, що гальмує розвиток високотехнологічного 
сектора економіки, залишаються питання фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямків науки і 
техніки.  

Але, слід зазначити, що за останні роки у нашій країні реалізовано  
конкурентні технології в окремих галузях виробництва. Так у використанні  
принципово нових моделей літаків серії АН, які вважаються 
найперспективнішими моделями XXI ст. Також  до досягнення належить проект 
програми ракетно-космічного комплексу морського базування «Морський старт» і 
«Глобал старт» (з 22 базових технологій ракетно-космічної галузі Україна володіє 
17). 

Для України існує можливий шлях стабільного росту - всебічний розвиток 
високотехнологічної та конкурентоздатної промисловості, зокрема,  космічні 
технології, що зможуть стати одним із основних джерел збільшення доходної 
частини державного бюджету. 

Інноваційна модель розвитку України, посилення значимості держави на 
високорентабельних світових ринках високотехнологічної продукції  -  завдання 
національного масштабу, якому не має альтернативи [2].    

 Доповнюючи вищесказане, неможливо не згадати про згубний вплив на 
оточуюче середовище від виробництва різних непродовольчих товарів. Під час 
виготовлення пластмасових та синтетичних  виробів, побутових матеріалів тощо, 
в атмосферу Землі можуть виділятися токсичні речовини. Але в умовах 
технологічного розвитку з цією проблемою навчилися боротися. Удосконалюючи 
виробниче обладнання, на заводах і фабриках встановлюють сучасні очисні 
споруди та фільтри, що зменшують шкідливі викиди в повітря, воду і грунт [3].  

Сучасний етап розвитку науки товарознавства характеризується 
інтеграцією наукових знань різних галузей. Кожного року товарознавцями з 
усього світу розробляються нові стандарти, що забезпечують якість продукції, її 
безпеку для споживачів. У цьому процесі беруться до уваги новітні розробки й 
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технології, які починають активно використовуватися у виробництві 
непродовольчих товарів. Завдяки спільній злагодженій роботі інженерів, 
товарознавців та виробників, кожен споживач може бути впевненим, що 
придбаний ним непродовольчий товар не принесе шкоди йому та оточуючому 
середовищу [1].  

В умовах стрімкого технологічного розвитку, товарознавство і 
виробництво непродовольчих товарів постійно змінюється і вдосконалюється, аби 
відповідати вимогам сучасного суспільства [3].   
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ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ  ХАРЧОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 
 

Суспільство  в наш час постійно знаходиться в умовах конкурентної 
боротьби в будь якій галузі торгівлі , виробники продукції хочуть  отримати 
максимальний прибуток за свій товар,попри що. Імовірними шляхами отримання 
прибутку є: покращення  якості продукту, дезінформувати споживачів та 
виготовлення і продаж з недоброякісних або імітаційних товарів. Через це 
забезпечення якості та безпеки харчових товарів є один із факторів підвищення 
здоров'я населення та  надзвичайно актуальним. 

На новітнє  суспільство впливають такі фактори, як неякісні харчові 
продукти, які споживає людина, стан природних екосистем. Усе це завжди веде до 
негативних змін у здоров’ї, самопочутті людини. Сучасні масштаби екологічних 

https://web.tel.onl/dd5565b8-ad4a-4a62-9d36-78092b0a2d21
http://www.rusnauka.com/NIO_2007/Economics/18308.doc.htm
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змін створили реальну загрозу життю та здоров'ю громадян України, її 
національній безпеці. Погіршення стану навколишнього середовища через викиди 
промислових підприємств, транспорту, комунальних господарств призводить до 
забруднення питної води, повітря, ґрунтів. Невигідна  екологічна ситуація, що 
склалася в нашій країні, впливає насамперед на якість продуктів харчування та 
інших товарів народного споживання. 

Із за погіршення світової харчової промисловості  для покращення  якості 
продуктів багато  використовують  харчові добавки, у тому числі й синтетичного 
походження. До харчових добавок належать речовини, які поліпшують зовнішній 
вигляд продуктів  такі як :барвники, освітлювачі, загусники . 

В Україні використання харчових добавок регулюється Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку харчових добавок, 
дозволених для використання у харчових продуктах» іншими санітарними 
правилами і нормами. Узгоджено з законодавством України, вжиток харчових 
добавок повинно здійснюватися лише з дозволу Міністерства 
охорони здоров’я України. В Україні із 480 добавок, які розглядалися, дозволено 
використовувати лише  371 харчову добавку, 105 – не отримали такого вердикту, 
та чотири – заборонені.  
Але те, що вони дозволені законодавством країни,не робить їх безпечними. Є 
консерванти, які надають продукту смак, здешевлюють його, але мають побічні 
ефекти. Приміром, Е-951 тобто аспортан це замінник цукру, здешевлює продукт, 
але має величезну кількість побічних ефектів. А наприклад Е-952 (цикламова 
кислота та її натрієві, калієві та кальцієві олії), заборонено в США та 
Великобританії; Е-954 (сахарин та його натрієві, калієві и кальцієві солі) 
обмежений у США через те, що він уважається канцерогеном. 

Підтвердження на захист споживачів, які купують такий продукт, є 
необізнаність їх у цій галузі і незнання про шкідливий вплив на організм. Через це 
необхідно зробити пояснення на маркуванні крупними літерами (особливо для 
людей похилого віку) про шкідливість конкретного продукту на прилавках. 

Через те що європейська система безпечності харчових продуктів визнана 
однією з найкращих у світі, а європейський покупець є найбільш захищеним, 
прийняття цих змін є важливим кроком для поліпшення якості та безпеки 
харчових продуктів. Водночас харчове законодавство ЄС є прикладом 
осмисленого підходу, що враховує інтереси всіх, хто пов’язаний із ринком 
харчових продуктів. Головною відмінністю нової системи від діючої є чітке 
закріплення відповідальності оператора ринку в межах своєї діяльності за 
недотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів. 

Це дуже важливо, оскільки якість харчового продукту формується 
зусиллями галузей агропромислового комплексу, які займаються виробництвом 
сільськогосподарської продукції, переробкою, зберіганням, реалізацією, 
визначається переважно хімічними,фізичними і біохімічними показниками. 

В той час в сільському господарстві негативно впливають на якість і 
безпечність продукції такі чинники, як: посилення аграрного виробництва; 
зростання техногенного навантаження на природне середовище, що призводить 
до зниження якості сільськогосподарської сировини (її некондиційності), 
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забрудненості шкідливими речовинами харчових продуктів; недостатня і 
застаріла матеріальна технічна база, що не тільки знижує якість 
сільськогосподарської продукції, а й збільшує її втрати; використання в 
тваринництві антибіотиків і гормональних препаратів, виробництво трансгенних 
культур і використання трансгенних кормів, які шкідливо впливають на здоров’я 
людей.  Ще потрібно і вплив  та зміну природних умов (засухи, повені, сезонність 
виробництва) 

Усі ці проблеми під час використання нового підходу можуть 
контролюватися. Це дасть змогу виявити загрозу на ранньому етапі та 
запобігти виробництву небезпечного продукту та, відповідно, потраплянню 
такого продукту до споживача. На законодавчому рівні це закріплено у формі 
вимоги обов’язкового запровадження системи управління безпечністю харчових 
продуктів на принципах ХАССП. 

Тому нові доповнення в наше законодавство по цій темі  є позитивною 
зміною, але тепер необхідно її безболісно запровадити на наших підприємствах. 
Держава на даний момент це може зробити за допомогою стимулювання таких 
підприємств.  

Таким чином надання доступу до різноманітних безпечних і здорових 
харчових продуктів є одним з основних обов’язків нашої держави і важливим для 
охорони і зміцнення її здоров’я нації. Вирішення проблеми безпеки та якості 
харчових продуктів потребує вдосконалення державної політики у сфері якості та 
безпеки продовольства .У процесі інтеграції країни до Європейського 
економічного співтовариства під час формування цієї політики необхідно 
враховувати досвід країн ЄС щодо убезпечення харчових продуктів, знаходити 
можливі заходи для поліпшення своїх продуктів самостійно, адже законодавство 
ЄС не ідеальне і також може потребувати змін та доповнень. 
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ЯКІСТЬ КАРАМЕЛЬНИХ ВИРОБІВ  - ЗДОРОВ’Я СПОЖИВАЧІВ  

ВСІХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ 
 

Східна мудрість проголошує: « Хай думки ваші, мова ваша і життя ваше 
завжди будуть чистими і солодкими». І якщо б красота, чистота і мудрість наших 
людей залежали від кількості з’їдених солодощів, то ми б жили в казковому світі, 
без помилок і злості. 

Саме слово «карамель» з’явилося в ХУІІІ ст. В перекладі з латинської мови 
«карамель» означає «солодощі», виготовлені з меду і цукру. 

Карамель – це кондитерські вироби твердої консистенції, що 
виготовляються з карамельної маси або з карамельної маси і начинки. Карамельна 
маса є склоподібним аморфним продуктом, що виготовляється шляхом 
уварювання сиропу із цукру і патоки до вологості 1-4% і швидкого охолодження 
увареної маси. До складу карамельної маси входять в основному вуглеводи. Після 
варки в неї додають кислоти, барвники і ароматичні речовини. В карамелі з 
окремими начинками містяться також білки, жири і мінеральні речовини. 
Енергетична цінність карамельних виробів – 450-1770 кДж/ 100 г. 

В середньовіччі цукор був досить дорогим продуктом і насолоджуватися 
ним могли виключно багаті люди, тому популярною карамель стає аж у XVIII 
столітті. Однак розповідають, що вже з XIV століття відома технологія 
виготовлення цього смачного цукрового десерту. Неможливо із впевненістю 
сказати де саме народилася карамель, тому багато країн вважають саме себе 
піонерами карамельного виробництва, наприклад, Франція, Великобританія, 
США. Так, в Англії карамель з’явилась тільки у ХУІІІ ст. 

Поняття “карамель” буквально означає цукрова тростина. Подібний 
продукт в давнину отримували із смажених на вогні очеретяних стебел. Зараз це 
солодка тягуча речовина від жовто-оранжевого до темно коричневого кольору. 
Застосовується вона кондитерами в якості декору, начинки, добавки в крем і як 
окремий вид десерту. Карамель є також поживним продуктом, що містить 
сахарозу, мальтозу і глюкозу. За смаковими якостями ласощі можуть бути 
лікерними, шоколадними, ягідними або фруктовими. Виготовляють лікувальні 
карамельки і льодяники з додаванням вітамінів.  

За консистенцією розрізняють карамель тверду або м’яку, і карамельний 
соус. Тверду карамель  застосовують для приготування цукерок і льодяників. Не 
обходяться без цього інгредієнта і при створенні цукерок грильяж або праліне. 
Застигаючи, в готовому стані, льодяникова карамель стає подібною склу.  

Додаючи до цукру інші компоненти, які перешкоджають його 
кристалізації, отримують м’яку карамель. З неї можна отримати різні фігурки, не 
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обпалюючи пальці, коли склад охолоне. В якості таких домішок може виступати 
патока, глюкозний сироп, інвертний цукор або навіть мед. Різнобарвною м’яку 
атласну карамель роблять, використовуючи харчові барвники. Якщо в рецептурі 
присутні вершки, то отримують карамельки-іриски. М’яка карамель – відмінний 
варіант прошарку для торта. Якщо зробити її ще більш текучою, то можна 
приправляти круасани, тости, млинці. А при додаванні желатину отримувати 
дивну карамельну глазур для тортів або еклерів. 

Процес виробництва льодяникової карамелі складається з наступних 
технологічних операцій: утворення карамельного сиропу, його уварювання і 
одержання карамельної маси, охолодження, утворення карамельного батона, 
калібрування карамельного джгута, формування карамелі, охолодження, 
загортання, пакування. 

Процес виробництва карамелі з начинкою включає наступні основні стадії: 
приготування карамельної маси, введення начинки в карамельну масу, 
формування карамелі, охолоджування, захисна обробка поверхні і загортка 
готових виробів. 

В процесі уварювання відбуваються складні фізико-хімічні зміни, 
внаслідок яких підвищуються кольоровість і гігроскопічність карамельної маси. 
Скорочення часу варіння, застосування патоки низько зацукреної і зниженої 
кислотності дозволяють отримати менш гігроскопічну карамельну масу. 

Готова карамельна маса при температурі більше 100°С є в'язкою рідиною, 
при охолодженні стає пластичною, а при температурі нижче 40°С перетворюється 
на тверду, крихку, склоподібну масу. Після вивантаження з варильних апаратів 
рідка карамельна маса швидко піддається охолоджуванню до температури 85-
90°С. При цьому до неї із спеціальних дозаторів безперервно подають барвник, 
кислоту і есенцію. 

Після введення начинки в батон карамельної маси, він поступає на 
формування. Формування карамелі – розділення джгута на окремі карамелі і 
додання ним певної форми – проводиться на ріжучих, штампованих, ротаційних і 
інших машинах. 

Відформовані вироби мають температуру 65-70°С,  вони схильні до 
деформації. Для закріплення форми їх охолоджують до температури 35°С шляхом 
обдування повітрям. Охолоджену карамель направляють на захисну обробку 
поверхні. 

Існують декілька видів обробки поверхні: глянсування – покриття поверхні 
карамелі шаром з жиру, воску, парафіну; обсипання – покриття поверхні карамелі 
цукром-піском або цукровою пудрою в суміші з какао-порошком; глазурування – 
нанесення на поверхню карамелі тонкого шару шоколадної або жирової глазурі; 
дражирування – обробка поверхні виробів сиропом, потім цукровою пудрою і 
глянцем; кондирування – покриття поверхні карамелі тонкою дрібнокристалічною 
цукровою шкірочкою. 

Загортають карамель для надання виробам привабливого товарного 
вигляду, захисту від забруднень і підвищення стійкості під час зберігання. 
Загортку карамелі проводять автоматично в „саше”, в „перекручування”, а також 
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в тюбики або пачки. Карамель загортають в етикетку, етикетку з підгорткою або 
етикетку з фольгою і підгорткою. 

Карамель залежно від рецептури і способу приготування класифікують на: 
льодяникову (складається цілком з карамельної маси); з начинками (складається з 
оболонки, виготовленої з карамельної маси, і начинки), молочну (льодяникову і з 
начинками). 

Залежно від консистенції – на тверду, м'яку та напівтверду. 
Залежно від призначення розрізняють карамель вітамінізовану (з 

додаванням вітамінів), лікувальну (з додаванням лікувальних препаратів, сорбіту, 
порошку морської капусти) і для широкого вживання. 

Залежно від кількості начинок – з однією начинкою, з декількома 
начинками; з начинками, перешарованими карамелевою масою. 

Залежно від способу обробки карамельної маси карамель виробляється: з 
нетягнутою оболонкою; з тягнутою оболонкою; з жилками чи смужками різного 
кольору. 

За зовнішнім оформленням карамель ділять на загорнуту і відкриту. 
Відкрита карамель залежно від способу захисної обробки поверхні розподіляється 
на глянсовану,  дражовану, обсипну, кондировану, глазуровану шоколадною або 
жировою глазур'ю, без захисної обробки. 

Залежно від розмірів і умов реалізації карамель розподіляється на штучну, 
фасовану і вагову. Вагова карамель може бути крупною (до 80 шт/кг), середньою 
(до 200 шт/кг), дрібною (більше 200 шт/кг). 

Карамель загорнута повинна мати художньо оформлену етикетку, що 
щільно облягає виріб, але не прилипає до поверхні, із стійкими барвниками. 

Якість карамелі оцінюють за органолептичними та фізико-хімічними 
показниками відповідно до ДСТУ 3893 Карамель. Загальні технічні умови. 

З органолептичних показників це: поверхня, форма, колір, смак та аромат. 
 З фізико-хімічних найважливішим показником є вологість карамельної 

маси. Вологість карамельної маси допускається не більше 3-4%. При більш 
високому вмісті вологи карамель швидко зволожується в період зберігання. 
Вологість начинок карамелі повинна відповідати затвердженим рецептурам. 

За стандартом обмежується масова частка консервантів, солей важких 
металів, твердих мінеральних домішок. 

Неприпустимі дефекти: відкриті шви і сліди начинки на поверхні карамелі; 
наявність виробів, що злиплися в грудки, деформованих, з тріщинками; 
недостатня кількість начинки; різкий смак і запах, сальний, згірклий, підгорілий 
або інший неприємний присмак; жирове або цукрове посивіння шоколадної 
глазурі. 

Зберігати карамель слід в чистих сухих, добре вентильованих 
приміщеннях, що не мають стороннього запаху, не заражених шкідниками 
хлібних запасів, при температурі 18 ± 3°С і відносної вологості повітря не вище 
75% з дотриманням товарного сусідства. Карамель не повинна піддаватися дії 
прямого сонячного проміння. 

Гарантійні терміни зберігання карамелі диференційовані залежно від її 
складу, виду начинки, захисної обробки поверхні, пакування: льодяникова без 
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добавок, відкрита, упакована в металеві банки, коробки або в пакети з целофану, 
полімерні плівки або загорнута – 9 міс.; карамель з фруктово-ягідними, медовими 
і помадними начинками, загорнута – 9 міс.; карамель з шоколадними начинками і 
глазурована шоколадною і кондитерською глазур'ю, загорнута – 4 міс.; молочна, з 
лікерними, молочними, збивними і масляно-цукровими начинками, загорнута і 
відкрита із захисною обробкою поверхні (окрім лікерних начинок) – 4 міс.  

Для  проведення сенсорного аналізу та балової оцінки було обрано 4-и 
зразки фруктово-ягідної карамелі Бім Бом торговельної марки  ROSHEN: 
Полуниця, Ананас, Груша та Апельсин. 

За результатами дослідження найбільшу кількість балів – 25 набрав зразок 
фруктово-ягідної карамелі Бім Бом Полуниця, оскільки він найбільше відповідає 
вимогам стандарту ДСТУ 3893 Карамель. Загальні технічні умови, а саме: смак і 
запах відповідний полуниці, без сторонніх присмаків і запахів; колір червоний, 
однорідний; поверхня гладка, без пошкоджень; форма кругла, правильна. 

Найменшу кількість балів - 19 набрав зразок фруктово-ягідної карамелі Бім 
Бом Ананас, оскільки у порівнянні з іншими зразками він мав найгірші 
нехарактерні смак і запах,  пошкоджену форму та ламана липку поверхню. 

У фруктово-ягідної карамелі Бім Бом Груша смак і запах, колір відповідні, 
форма кругла, правильна, а поверхня трохи липка – 24 бали.  

У фруктово-ягідної карамелі Бім Бом Апельсин не характерний смак і 
запах;  колір відповідний, а ось форма неправильна – 20 балів.  

Висновки: проведені дослідження показали, що виробнику є над чим 
працювати. Поліпшувати треба споживні властивості та розширяти асортимент 
фруктово-ягідної карамелі за рахунок використання натуральної сировини, 
удосконалювати технологію виробництва, орієнтуватися на європейський ринок, 
розробляти за спеціальною рецептурою карамель для дітей та споживачів із 
різними захворюваннями.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
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ТОВАРІВ 
 

Вступ. На сучасному етапі економічного розвитку України все більш 
набуває актуальністі проблеми товарознавства та технології виробництва 
харчових продуктів та непродовольчих товарів. У зв'язку з повномасштабною 
агресією російської федерації проти України продовольча сфера економіки як і 
багато інших потрохи скорочується. Виробництво вимагає більше ресурсів 
(відключення електроенергії, неможливість імпорту продукції закордон та як 
наслідок скрочення заробітку для розвитку підприємства). Через небезпеку та 
нестабільність ринку відбувається так званий «відтік умів», через що слідує 
погіршення  технологій виробництва харчових продуктів та непродовольчих 
товарів. Окрім того, в умовах воєнного часу спостерігається зменшення 
продуктового різноманіття в торговельних мережах. У свою чергу це впливає на 
відповідно зменшення конкуренції серед виробників та погіршення якості товарів.                                                                                

Мета роботи. Метою роботи є розкриття сучасних проблем товарознавства 
та технологій виробництва харчових продуктів та непродовольчих товарів. 

Матеріали та методи. Способи теоретичного узагальнення, аналізу та 
синтезу інформації, використуючи всі можливі онлайн ресурси та друковані 
джерела відомостей. 

Результати та обговорення. В умовах сьогодення під товарознавством 
розуміють наукову дисципліну, що вивчає всі етапи циклу існування, формування 
асортименту, обігу та споживання продукції. 

 Метою товарознавства є аналізування визначених характеристик продукту. 
Об'єктом аналізу товарознавства є переважно корисні властивості товарів. 

В товарознавстві значна увага приділяється факторам, що визначають якість 
продукції. Товарознавство має свої методи: моніторинг, експериментування, 
аналіз, синтез, порівняння, вимірювання, реєстрування. Застосування того чи 
іншого методу залежить від досягнення конкретної практичної мети 
(ідентифікація інформації про товар, отримання практичних даних про 
характеристики товару), або від необхідності підготовки теоретичної бази в 
певній галузі. Багато використовуваних методів є високотехнологічними. 

Ключовими характеристиками товарів вважаються асортимент, якість, 
кількість і ціна. Саме їх і аналізують на експертизі. Перевірка продукції в 
основному спрямована на перевірку споживчих товарів [1]. 
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У сучасних умовах товарознавча  все ширше використовуються проблеми із 
вирішенням експертизи .  По-перше, завдяки не перевірці продукції збільшується 
ризик масового продажу виробництва та закупівлі бракованої продукції. Друга 
причина полягає в тому, що не завжди  вчасно виявляють їх сильні та слабкі 
сторони. Виявлені недоліки не завжди  своєчасно усувають і через це виникає 
проблема зниження попиту та конкурентоспроможності. Важливість експертизи 
для підприємницьких організацій полягає в тому, що експертиза є ефективним 
засобом підвищення якості вироблених товарів і розширення асортименту. 

Наступна проблема  товарознавство – якість. Тому контроль якості продукції 
підприємства поділяється на три види: закупівлю, експлуатацію та відвантаження 
(приймання), які здійснюються відділом технічного контролю [2]. 

Одним із завдань контролю є виявлення дефектів продукції, що включає 
відповідність кожного окремого виробу вимогам, зазначеним у документації. 
Дефекти продукції можуть бути виявлені під час сенсорного та вимірювального 
контролю, а деякі дефекти – лише під час експлуатації. Однак, незалежно від того, 
наскільки якісним був контроль якості на етапі виробництва чи в точці продажу, 
існує не менш важлива проблема підробка. Об’єктом підробки є саме візуально 
приваблива упаковка, що імітує якісну продукцію, вміст якої найчастіше 
фальсифікується [3]. 

Висновки. Отже, товарознаство в межах української економічної зони 
зіштовхується на низку проблем, що пов’язані не тільки з військовою агресесією 
та війною, але й з виклаками сучасності. Способи вирішення останньої проблеми 
полягають у  використанні на виробництві та збуту різноманітних інновацій, 
покращенні якості та безпеки харчових продуктів та непродовольчих товарів, а 
також впровадженні нових технологій, які не йдуть нарізно з екологічними 
проблемами. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРІЇВ 

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 

Євроінтеграція  - це процес впровадження європейських стандартів в 
українське законодавство. Він має забезпечити стабільну економіку, правову 
державу, чисте довкілля, якість та безпечність харчових продуктів, соціальну 
захищеність громадян, високий рівень життя, стерти поняття «кордони» та  
знищити корупцію. 

Офіційно для всього світу цей процес почався в 2022 році на засіданні Ради 
ЄС на саміті у Версалі. А для українців – в 2014 році, під час Революції Гідності. 

 Європейський зелений курс (ЄЗК) спрямований саме на агросектор держав. 
Нова стратегія передбачає: 

1. Знизити використання пестицидів на 50%. 
2. Знизити використання добрив на 20%. 
3. Скоротити на 50% втрати родючості. 
4. Повернути втрати біорізноманіття. 
5. Збільшити використання площ землі під органічне виробництво на 25%.  
Це не обов'язкові показники, проте несуть рекомендаційний характер для 

країн-членів. 
Агробізнес – це локомотив української економіки, а також продовольча 

безпека світу. І тому, в першу чергу, євроінтеграція доторкнеться саме до цієї 
ланки. В умовах війни аграрії зіткнулися з новими проблемами:  площа посівних 
земель зменшилася на 3,5 млн га, розрив логістичних ланцюгів всередині країни, 
енергетична криза, зниження купівельної спроможності, недостатність ресурсів та 
ін. Проте проблеми, які вже «вкорінені» в агросекторі нікуди не зникли: 
недотримання правил землеробства, деградація ґрунтів, зловживання хімічними 
обробками, безвідповідальне ставлення до землі, дегуміфікація, від'ємний баланс 
поживних речовин та недосконалість і недотримання законів. 

 За кожною проблемою стоять люди. На жаль, менталітет українських 
аграріїв склався таким чином, що в землі вони бачать лише гроші. Прагнення до 
якомога швидшого обороту капіталу зумовлює нашвидку деградацію та 
дегуміфікацію ґрунтів. В свою чергу це призводить до збагачення аграріїв, які 
формують своє політичне лобі, що протистоїть будь-яким спробам щось змінити. 

 Звідси випливає корупція – це правопорушення, в якому все вирішують 
гроші, а не закон. Україна посіла 116-те місце із 180 країн в рейтингу «Індекс 
сприйняття корупції». Щоб подолати її, знадобиться не одне десятиліття.  

  Агросектор ЄС займає не таке велике місце в його економіці, але менталітет 
європейців кардинально протилежний. Для них земля ледь не член сім'ї. Вони 
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турбуються не лише про прибутки, а й про грунт. Спільна сільськогосподарська 
політика ЄС займається охороною грунтів. Фермери отримують дотації лише 
якщо дотримуються широкого переліку екологічних і кліматичних умов, 
нормативів продовольчої системи та підтримки землі в хорошому стані. 

 На жаль, прийняття тих чи інших  законів не означає негайних змін, на  
втілення їх на практиці потрібне не одне десятиліття. Тому говорити, що аграрна 
промисловість країни швидко адаптується до європейських норм – недоречно.  

1. Щоб запобігти «вкоріненим» проблемам в наступних поколіннях потрібно 
починати з шкільної програми. За 9 років навчання  більшість учнів навіть не 
знають, хто такий агроном, не говорячи вже про більш масштабні речі. А через 
необізнаність немає розуміння гостроти проблеми, тому її майже не почуєш в 
масах. 

2. Побороти корупцію. Це вплине на всі сфери життя держави.  
3. Приєднатися до Спільної сільськогосподарської політики ЄС. 
4. Створити незалежні органи перевірки дотримання аграріями правил 

землеробства. 
5. Мотивувати аграріїв до підвищення якості та безпечності продукції. 
6. Залучення інвестицій для розвитку вирощування органічної продукції.  
7. Доступність до знань країн з розвиненим, технологічним та органічним 

агросектором. 
Євроінтеграція відкриє нові можливості для українського агросектору, 

підвищить якість та безпечність продукції та найголовніше – навчить бачити в 
землі не лише гроші.  
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ДЕТЕРМІНАНТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В 

УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Як наслідок випробувань, що випали на долю українського народу 
внаслідок повномасштабного вторгнення росії, особливо гостро постало перед 
державою питання підтримки економіки.  

Війна згуртувала українське суспільство навколо фундаментальних 
європейських цінностей та ідеалів – демократії, верховенства права, поваги до 
прав і свобод людини, настільки міцно, що майже весь світ визнав Президента 
України та весь український народ нацією з великої літери. Сьогодні бути 
українцем це бути взірцем боротьби за незалежність та територіальну цілісність 
України.  

Якщо раніше можна було цілком стверджувати, що у сучасних умовах 
одним із основних пріоритетів інтересів України є створення 
конкурентоспроможної, соціально-орієнтованої, ринкової економіки, яка б 
успішно інтегрувалась у європейський політичний, економічний та правовий 
простір, то на сьогоднішній день, на жаль, така позиція не є коректною та 
правдивою, адже сьогодні всі знають, що основним пріоритетом для України є 
адаптація усіх соціальних інститутів під умови війни, прагнення повернути до 
довоєнного стану усіх показників, створення умов для виживання економіки та 
розробка планів щодо відновлення країни після нашої перемоги [3,4, 6].  

Незважаючи на тяжкий економічний стан, задля забезпечення більш-менш 
стійкого розвитку української економіки залишається необхідною розробка і 
втілення стратегії, яка буде спрямована на повернення рівня міжнародної 
конкурентоспроможності та її подальший ріст [4]. 

Й, безумовно, зважаючи на всі ці обставини, пріоритетом сьогодення стає 
визначення першочергових завдань і пошуку підходів, методів та інструментів які 
мають допомогти підприємствам, представникам українського бізнесу не тільки 
вижити, а й залишатися конкурентоспроможними [3]. 

Сьогодні ми відмічаємо велику конкурентну боротьбу вітчизняних 
підприємств на ринках нашої держави. Кожне підприємство прагне спрямувати 
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свої знання та можливості на освоєння більшої частки ринку та залучити більшу 
кількість потенційних споживачів. Конкуренція створює поняття 
конкурентоспроможності, від рівня якого й залежатиме успіх підприємства та 
освоєння ринку [1]. 

В сучасній конкурентній боротьбі за всієї її гостроти та динамізму виграє 
той, хто аналізує та змагається за свої конкурентні позиції. Щоб вижити у цій 
боротьбі, кожне підприємство має поставити перед собою задачу підвищення 
рівня конкурентоспроможності не лише своєї продукції, а й підприємства в 
цілому. 

Така конкурентна стратегія представляє собою план дії щодо досягнення 
ринкового успіху і, де тільки можливо, досягнення конкурентної переваги над 
конкуруючими фірмами. Стратегічна стабільність підприємства на ринку 
можлива лише при умові його конкурентоспроможності і можливості адаптації до 
мінливих умов сьогодення [2]. 

З метою оцінювання сучасних тенденцій розвитку бізнесу та 
конкурентоспроможності підприємств на ринку праці в умовах воєнного стану, 
Європейською Бізнес Асоціацією було проведено соціологічне дослідження, де 
було з’ясовано такі важливі аспекти, як те, що кожна шоста компанія працює в 
повному обсязі та стільки ж обмежили географію своєї бізнесової діяльності; 
кожна п’ята компанія була змушена закрити свої торговельні точки, відділення, 
офіси тощо; майже кожна третя компанія (29%) нині зупинили свою діяльність, 
при цьому переважна більшість з них (27%) мають намір відновити бізнес-
процеси, як це буде тільки можливо зробити [6]. 

Ми повністю підтримуємо позицію дослідників-науковців та безпосередньо 
підприємців, що основними детермінантами підтримки конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств на сьогодні є наступні:  
• здійснення допомоги в релокації підприємств, які постраждали під час війни 
на безпечні території України (безкоштовно забезпечення переїзду вітчизняних 
компаній на безпечні території та створення умов для відновлення їх роботи; 
забезпечення робочими місцями внутрішньо переміщених осіб (здійснення 
компенсації витрат на заробітну плату роботодавцям, які працевлаштують 
внутрішньо переміщених осіб у розмірі мінімальної заробітної плати);  
• надання можливості кредитування для підприємств вітчизняного бізнесу за 
державною програмою «5–7-9%» (держава дає можливість забезпечення 
обіговими коштами тих підприємств, які цього потребують терміном на 3 роки, а 
також рефінансувати наявну фінансову заборгованість з терміном погашення до 5 
років); 
• формування державних гарантій України на портфельній основі (державні 
гарантії надаються у вигляді фінансування діяльності, яка не заборонена чинним 
законодавством в обсязі до 100 млн. грн. та терміном до 10 років із ставкою не 
вище UIRD +6%);  
• надання фінансових ресурсів на розвиток аграрного бізнесу (держава надає 
компенсації відсоткових ставок за надання кредитів малим і середнім 
підприємствам вітчизняного бізнесу, але за умови, що відповідні виробники 
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обробляють орні землі площею до 10 тис. га та в обсязі не більше 20 млн. грн. 
євро в рік; 
• доповнення переліку дозволених критичних позицій імпорту промислового 
обладнання та необхідних для виробництва компонентів; 
• використання антикризових кредитів і пільг на імпорт потрібного 
обладнання [3, 5]. 

Отже, конкуренція як базовий механізм ринкових відносин примушує 
підприємства змагатися одне з одним і тим самим сприяти досягненню найвищих 
результатів, але в умовах кризи все більше спостерігається  стихійних скорочень. 
На нашу думку найважливішим є те, що сьогодні відбувається адаптація 
законодавства до реалій війни: кроки вжиті парламентом, урядом, НБУ та іншими 
центральними органами влади допомагають підприємствам залишатися 
конкурентоспроможними, тим самим створюючи умови українській економіці, 
попри вибухи, небезпеку та втрати, поступово відновлювати потужність та 
працювати. 
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ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 

Передбачене у законодавстві різноманіття способів та форм здійснення 
торгівлі обумовлює необхідність використання терміна, який би дозволив 
поєднати існуючі способи та форми здійснення торгівлі. Тому в юридичній 
літературі стосовно правового регулювання торговельної діяльності іноді 
використовується термін «організаційно-правові форми здійснення торговельної 
діяльності». Цей термін, як правило, використовують для позначення різних 
правових форм, у яких здійснюється торговельна діяльність. Оскільки вказане 
поняття охоплює коло важливих питань, пов’язаних правовим регулюванням 
організації та здійсненням торговельної діяльності, що можуть бути поєднані за 
спільним предметом правового регулювання, воно буде використано для 
позначення кола важливих питань, пов’язаних із правовими засобами і формами 
організації і здійснення торговельної діяльності.   

Варто відзначити, що нині правовому регулюванню торговельної діяльності 
в Україні приділяється достатня увага. Однак, завдяки різнохарактерності цього 
виду діяльності, розмаїттю її суб'єктів, форм, суб'єктів регулювання є 
недосконалим. З одного боку, наявність значної кількості нормативно-правових 
актів різної юридичної сили, що регламентують торговельну діяльність 
(положення яких інколи навіть суперечать одне одному), з іншого — надмірна 
регламентація простих дій і фрагментарний характер регулювання досить 
складних відносин (особливо запозичених інститутів ринкової економіки). 

Вивчення змісту нормативно-правових актів, якими регламентується порядок 
продажу товарів, свідчить про використання різних термінів під час визначення 
діяльності, пов’язаної з продажем товарів. Як відзначається в літературі, такий 
підхід законодавця обумовлено спробою окреслити сферу дії нормативного акта й 
обмежити його застосування регулюванням окремих відносин, що виникають у 
зв’язку зі здійсненням торгівлі. Однак через відсутність єдиного визначення по-
няття торговельної діяльності його використання в нормативно-правових актах, 
які приймаються у сфері торгівлі, створює певні труднощі під час визначення 
кола відносин, які охоплюються поняттям торговельної діяльності [1].  

У навчальній літературі поняття господарсько-торговельної діяльності 
зосереджується на її суспільно корисному характері, а саме: 

- по-перше, така діяльність полягає у виробництві продукції, виконанні робіт, 
наданні послуг не для власних потреб виробника, а для задоволення потреб інших 
осіб; 
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- по-друге, така діяльність виконується на професійних засадах; 
- по-третє, результати такої діяльності мають реалізовуватися за плату, тобто 

функціонувати як товар; 
- по-четверте, ця діяльність поєднує як приватні інтереси виробника, так і пу-

блічні інтереси (держави, суспільства, значних верств населення тощо). [2, с. 16].  
Слід також відмітити, що специфікою цього виду діяльності є те, що, крім 

суб’єктів господарювання, для яких господарсько-торговельна діяльність є основ-
ним видом діяльності, майже всі суб’єкти господарювання вступають у договірні 
відносини, що опосередковують цей вид діяльності незалежно від основних 
напрямів господарської діяльності конкретного суб’єкта господарювання.  

Регулювання розвитку підприємств торгівлі ми уявляємо як систему заходів 
економічного, правового та організаційного характеру, за допомогою яких органи 
державної влади впливають на суб’єктів торговельної сфери та процеси торгівлі з 
метою забезпечення сталого розвитку. Основними завданнями щодо регулювання 
розвитку підприємств торгівлі є: розробка, прийняття, контроль нормативно-
законодавчих актів, що забезпечують правову основу, захист інтересів та 
розвиток підприємств торгівлі; реалізація державної політики щодо розвитку 
підприємств гуртової та роздрібної торгівлі, а також торговельно-виробничої 
сфери на основі використання ринкових механізмів господарювання; послаблення 
прямих форм втручання і контролю за діяльністю підприємств торгівлі; − 
створення умов для вільної добросовісної конкуренції на споживчому ринку, 
вільного продажу товарів та надання торговельного сервісу; сприяння 
формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, виробництву товарів, 
розширенню їх асортименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту 
покупців; гармонізація поточних і стратегічних напрямів розвитку підприємств 
торгівлі і структурно-інвестиційної та науково-технічної політики; − зняття 
обмежень адміністративного регулювання торговельної діяльності; − підвищення 
темпів зростання товарообороту на основі політики стимулювання розвитку 
споживчого сектору; творення умов для накопичення торговельного капіталу і 
зростання інвестицій у торговельну сферу тощо [3, с. 223; 4, с. 223]. Виходячи з 
аналізу законодавства й наукової літератури, можна зробити такі висновки: 
господарсько-торговельна діяльність - це самостійний вид господарської діяль-
ності, спрямований на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення й 
виробів народного споживання, який здійснюють суб’єкти господарювання, не-
залежно від форм власності, за плату на професійних засадах. 
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ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ РЕКЛАМИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
В умовах сьогодення рекламна діяльність є частиною технологічного 

комплексу маркетингу та одночасно є самостійною комунікаційно-технологічною 
системою, що визначає підсистеми та донесення рекламного повідомлення до 
цільової аудиторії.  

У науковому узагальненні теорії рекламно-комунікаційної діяльності 
поняття «технологія» є одним із нових видів взаємодії. До основних завдань 
рекламних технологій можна віднести розробку креативу, перетворення в нові 
види носіїв реклами, пошуку нового у засобах створення реклами, забезпечення 
ефективного планування, управління кампаніями у цифровому середовищі. 

Новим принципом рекламної діяльності у системі засобів реклами виступає 
обґрунтований перехід до нових технологій, що дозволяють досягти 
маркетингових цілей з мінімальними рекламними витратами або підвищують 
ефективність комунікацій, оптимізують процес планування чи управління 
рекламними проектами. 

Інновації торкнулися і вимірювання якості рекламного креативу. Сьогодні 
ефективність реклами виміряють за допомогою нейродосліджень, а методика 
комплексних неінвазивних нейродосліджень дозволяє визначити, які рекламні 
матеріали брендів працюють, а які – ні. 

Аналіз розвитку та змін засобів реклами дозволяє зробити висновок, що 
найбільшого розвитку набувають технології створення творчої реклами та 
електронні рекламоносії, які потрапляють до цільової аудиторію при мінімальних 
рекламних витратах. 

Поява технологій планування та реалізації кампаній у мережі Інтернет 
змінила методи та ідеологію комплексу робіт із просування. Без активного 
застосування технологій сьогодні неможлива реалізація ефективних медійних 
кампаній в інтернет-середовищі. Розвиток методів просування, можливість 
визначати наявність у користувача інтересу до певної товарної категорії 
дозволяють реалізовувати кампанії двох типів (branding та performance). 
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Branding кампанії – це іміджеві кампанії, де ключовим завданням є 
формування охоплення цільової аудиторії та донесення інформації про бренд, 
продукт, ключові характеристики. 

Performance кампанії зорієнтований на отримання прямого економічного 
ефекту. Метою такої кампаній є отримання вимірюваного результату (заявки, 
цільові дзвінки, зростання продажу). Розвиток пошукових систем та пошукового 
маркетингу забезпечило можливість реалізації таких кампаній. Важливим 
рекламних ходом є відображення сайту, що рекламується, як результат відповіді 
на пошуковий запит у вигляді рекламних форматів контекстної реклами. 

Технології нейромереж на основі аналізу поведінкових характеристик 
людей допомагають створювати оголошення, релевантні перевагам конкретного 
користувача, точково потрапляти в цільову аудиторію та тим самим економити 
рекламні бюджети. 

Нові технології та автоматизація процесу розміщення реклами змінили 
підхід до планування кампаній із використанням аудиторних даних в інтернет-
середовищі. Можна говорити про глобальні зміни, які вже відбулися в методиках 
планування, та комплекс робіт з реалізації кампаній у мережі Інтернет, і які 
чекатимуть інші медіаканали при переході в цифровий формат. 

Електронна та мобільна реклама надає всій рекламній діяльності нового 
виміру: за допомогою мережі Інтернет та мобільного зв'язку компанії отримують 
можливість надавати рекламні оголошення до цільових груп споживачів у режимі 
реального часу та у великих масштабах. Роль реклами в економіці та тенденції у 
рекламних компаніях змінюються із змінами що відбуваються на ринку, у 
суспільстві та у світі загалом. Так, епоха нової економіки потребує і змін реклами. 

Отже, можливості сучасної економіки відкривають необмежені ресурси для 
підприємництва, що дозволяє охоплювати велику аудиторію. Бар'єри, створювані 
географічними відстанями, стають дедалі меншими. Ринки швидко 
глобалізуються, як і фірми, які ними конкурують. Значна частка продажів 
компаній походить від місця розташування їх штаб-квартир. Географічна 
близькість дедалі менше стає умовою співпраці. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

Конституцією України (ст. 42) визначено право кожного на здійснення 
підприємницької діяльності, що не заборонено чинним законодавством. 
Підприємницька діяльність здійснюється на умовах конкуренції, яка знаходиться 
під захистом держави. Крім захисту інтересів підприємців, держава забезпечує 
захист прав споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та 
усіх видів послуг і робіт. 

Проблема правового забезпечення електронної комерції виходить далеко за 
межі однієї країни, тому світове співтовариство зосереджує увагу на уніфікації та 
гармонізації законодавства на регіональному та міжнародному рівнях, сприяючи 
розробці єдиних принципів і положень. Такий підхід необхідно вважати 
правильним, оскільки фактично інтернет не належить до суспільних відносин. 
Технічно інтернет є сукупністю комп’ютерів, об’єднаних мережею, які 
використовуються для зберігання та передачі інформації. Проте правові 
відносини можуть виникати під час використання мережі Інтернет. 

Нормативно-правовим актом, що визначає організаційно-правові засади 
діяльності у сфері електронної комерції в Україні, встановлює порядок вчинення 
електронних правочинів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних 
систем, визначає права і обов’язки учасників відносин у сфері електронної 
комерції, є Закон України «Про електронну комерцію» № 675-VIII від 03.09.2015. 
Незважаючи на високу оцінку зазначеного нормативного акту серед 
представників онлайн бізнесу, він не зміг охопити усі аспекти електронної 
комерції, які потребували регламентації до його прийняття, і має бути доповнений 
іншими нормативно-правовими актами, необхідними для розвитку та успішного 
функціонування електронної комерції в Україні [1]. 

У зв’язку зі специфічним характером інституту електронної комерції 
важливим є визначення суспільних відносин, які належать до цієї сфери. Так, 
електронна комерція включає три групи суспільних відносин: 1) відносини, 
пов’язані з укладанням угод в сфері господарювання з використанням мережі 
електрозв’язку; 2) відносини, пов’язані з використанням і обміном електронними 
документами; 3) відносини, пов’язані з використанням електронних підписів. 

З огляду на специфічний характер суспільних відносин, які входять до сфери 
електронної комерції, на практиці виникає низка проблемних моментів. Серед 
основних можна виділити такі: проблема індивідуалізації суб’єктів; складнощі у 
підтвердженні отримання акцепту, переданого з використанням інформаційних 
мереж; проблема визначення законодавства, яке застосовується у зв’язку з 
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транснаціональним характером електронної комерції; відсутність чіткої 
міжнародної уніфікації положень у сфері електронної комерції; специфічний 
характер правовідносин; швидкий розвиток інформаційних технологій, що 
ускладнює оперативне правове реагування і внесення відповідних змін до 
законодавства [2, с. 782]. 

Серед позитивних нововведень Закону «Про електронну комерцію» слід 
виділити такі: узаконено принципи електронної комерції; наведено тлумачення 
основних термінів; введено положення про учасників електронної комерції та 
визначено їх правовий статус; на покупця продукції через інтернет 
розповсюджено правовий режим Закону України «Про захист прав споживачів»; 
викладено права та обов’язки сторін; наведено вимоги щодо інформації про 
об’єкти торгівлі; детально регламентовано процедуру укладення електронних 
правочинів; введено положення про захист персональних даних. 

Україна, підписавши Угоду про асоціацію із ЄС, визначилася з моделлю 
інституційного регулювання у сфері електронної торгівлі, обравши європейський 
варіант. Нині держава має вжити заходів щодо легалізації електронної торгівлі та 
її перетворення на один із «локомотивів» економіки [3, с. 81]. 

Необхідно звернути увагу і на деякі проблемні питання. Так, Законом «Про 
електронну комерцію» передбачено, що договори, укладені в електронній формі, 
прирівнюються до договорів, укладених у письмовій формі. Електронний договір 
підписують за допомогою електронного підпису, електронного цифрового 
підпису, електронного підпису одноразовим ідентифікатором або аналогом 
власноручного підпису. Проте процедуру цього підписання в законі не прописано, 
що допомогло б уникнути ризиків визнання такого договору недійсним. 
Відсутність належного нормативного регулювання порядку використання 
електронного підпису чи електронного цифрового підпису несе ризики для сторін. 
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ОСНОВНІ ТРЕНДИ ПРОСУВАННЯ БІЗНЕСУ В Е-COMMERCE В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Український бізнес в e-commerce вже не перший рік працює в екстремальних 

умовах. Після ударів COVID через невеликий перепочинок ми зіткнулися з 
ризиками та постійними ударами воєнного часу. Для багатьох сегментів аудиторії 
важливими є екологічність, патріотична позиція бізнесу та інші фактори. [2] 

Світові маркетологи увійшли в 2022 рік на історичному відскоку ринку 
реклами та з поглядом у майбутнє, рекламуючи електромобілі, криптовалюти та 
широкі можливості метавсесвіту. Значна частина цього оптимізму застигла 
наприкінці лютого з вторгненням Росії в Україну, гуманітарною кризою, яка 
посилила чинний тиск на інфляцію та ланцюжок постачання і зробила святкові 
повідомлення складнішими. [1] 

Ще минулого року найбільші технологічні платформи стали змінювати свої 
підходи до реклами. Компанія Apple дозволила власникам iOS-гаджетів 
відмовитися від стеження з боку розробників мобільних програм. А Google 
оголосила, що планує відмовитись від third-party-cookies – сторонніх cookies-
файлів, які часто використовувалися для передачі даних про відвідувачів сайту. 
На додачу до цього регулятори виступили за обмеження рекламного 
спостереження, зокрема, Євросоюз проголосував за заборону таргетингу за 
окремими чутливими категоріями. Все це ускладнює використання цифрових 
оголошень для рекламодавців, які знатимуть свою аудиторію набагато менше, ніж 
раніше. Відповідно, реклама може стати менш ефективною, а отже й дорожчою. 
[1] 

Просування   бізнесу в e-commerce, в реаліях сьогодення є основним  
способом підвищення конкурентоспроможності бізнесу в Україні. Основним 
напрямком є просування сайтів інтернет-магазинів. 

Просування сайтів інтернет-магазинів — не просто послуга, а довгий і 
багатогранний процес, який включає в себе комплексне просування бізнесу 
клієнта. Все починається з аналізу ринку, конкурентів проєкту та формування 
комерційної пропозиції, а потім стартує компекс злагоджених робіт з оптимізації 
інтернет-магазину та виведенню його у топ пошукових систем — збирання 
семантичного ядра на основі технічного аудиту, написання текстів та розкрутка у 
соцмережах. 

Оптимізація сайту на етапі розробки — це злагоджена робота програмістів і 
маркетологів. Вона спрямована на попередження помилок просування в 
майбутньому та залучення органічного трафіку на початку роботи. [3] 

Цей підхід дозволяє виключити втрату трафіку, значно заощадити ресурси на 
виправлення помилок після створення інтернет-магазину та одразу запустити в 
роботу готовий та оптимізований продукт. 
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Контекстна реклама інтернет-магазину включає вид реклами з оплатою за 
клік по оголошенню — текстовому, графічному або в форматі відео. Ці 
оголошення можна розміщувати у пошуковій видачі та на сайтах-партнерах 
Google. Це чудовий інструмент для швидкого залучення нових клієнтів та 
просування спеціальних пропозицій. 

Медійна реклама є одним із видів контекстної реклами. Розміщення банерів з 
рекламою інтернет-магазину на сайтах-партнерах Google. Ідеально підходить для 
інтернет-магазинів, тому що впливає не тільки на продажі, а ще й на брендинг. 

Інструмент чудово працює на впізнаваність продукту, вартість кліку 
порівняно невисока, а гнучкі налаштування таргетингу дозволяють показувати 
рекламу лише цільовим клієнтам. 

Ремаркетинг і ретаргетинг – це технології ремаркетингу та ретаргетингу 
дозволяють показувати оголошення та залучати аудиторію, яка вже була на сайті 
або взаємодіяла з рекламними матеріалами (наприклад, переглядала відеоролик на 
YouTube). 

В рамках email-маркетингу можна налаштовувати поштові розсилки, пуш-
сповіщення та розсилки у месенджерах. Це чудовий спосіб нагадати про себе, 
спонукати користувача до повторної покупки та реактивувати неактивних 
клієнтів. 

Дірект-маркетинг — потужний інструмент, який дозволяє повертати 
користувачів та збільшувати кількість повторних продажів. 

Реклама товарів на маркетплейсах і майданчиках для порівняння цін 
дозволяє звертатися до аудиторії, яка вже готова до покупки та знаходиться на 
стадії вибору, порівнює пропозиції та постачальників.Оголошення 
налаштовуються на основі вашого каталогу товарів та показуються у відповідних 
розділах майданчиків. [3] 

Загальні принципи роботи бізнесу в e-commerce для 2022 – 2023 можна 
згрупувати за такими напрямками: [2] 

• ретельно продумувати витрати; 
• покращувати сервіс; 
• оптимізувати все можливе; 
• відстежувати KPI; 
• рухатися  на Захід. 
Отже, підводячи підсумки можна використати дослідження компанії 

Promodo, що оприлюднила результати опитування топ-менеджерів 25 найбільших 
вітчизняних інтернет-магазинів щодо їх пріоритетів у онлайн-просуванні: [4] 

1. Ефективність просування важко вимірювати Інтернет-маркетинг досі є 
викликом для більшості компаній. Близько 32% респондентів скаржаться на 
труднощі, пов’язані з оцінкою його ефективності, ще 24% зазначають відсутність 
або недосконалість стратегії, 16% відзначили відсутність кваліфікованих кадрів. 
При цьому найменшою проблемою є дефіцит бюджету – брак коштів на онлайн-
просування відчувають лише 8%.  

2. SEO та контекст досі найпопулярніші інструменти В топі найбільш 
використовуваних інструментів інтернет-маркетингу – пошукова оптимізація та 
контекстна реклама. Найменш затребуваним виявився мобільний маркетинг, 
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незважаючи на те, що кількість мобільних пристроїв зросла на 44% за минулий 
рік і продовжує рости.  

3. Органіка та контекстна реклама окупаються краще. Популярність 
контекстної реклами та SEO легко пояснити тим, що вони найкраще 
виправдовують інвестовані кошти. Якщо не враховувати прямі візити на сайт, 
контекстна реклама й органічний трафік окупаються найбільше. При цьому 
соцмережі та поштові розсилки “пасуть задніх” – вони мають чи не найменший 
ROI з-поміж всіх інших каналів.  

4. Соцмережі – не для грошей, а для душі. На думку респондентів, соцмережі 
та медійна реклама є найменш прибутковими. Близько третини (34%) опитаних 
топ-менеджерів незадоволені SMM, але це лише на 8% менше тих, кого 
влаштовують результати. Задоволеність респондентів, які не очікують продажів 
через соцмережі, вище. В цілому, більшість компаній, що взяли участь в 
опитуванні (80%), ведуть свої акаунти в соцмережах з метою поліпшити імідж 
бренду та підвищити лояльність аудиторії, і лише 16% – заради підвищення 
продажів. 

 5. Тотальна діджіталізація E-commerce-ринок активно пристосовується до 
пришвидшеного росту популярності мобільних пристроїв. Близько 36% 
респондентів мають мобільний e-commerce-додаток, ще 28% планують його 
випустити, а у 4% він вже знаходиться на стадії розробки. Крім мобільних 
додатків активного вжитку також зазнають чат-боти. Близько половини (48%) з 
опитаних компаній використовують їх для зв’язку із своєю аудиторією, або 
принаймні планують це робити. [4] 

Наведені тренди просування бізнесу e-commerce в дозволять підвищувати 
його  конкурентоспроможність в сучасних умовах та у перспективі. 
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ЦИФРОВА ВАЛЮТА В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ СТАТУС 

 
  Сучасне суспільство знаходиться в умовах стрімкого розвитку 
інформаційних та телекомунікаційних технологій та активно використовує їх у 
повсякденному житті. Взаємопов’язані системи телекомунікацій, комп’ютерні 
мережі та засоби передачі інформації спрощують та пришвидшують взаємозв’язок 
між суб’єктами економіки. Інформація, інформаційні технології та економіка 
взаємопов’язуються у термінах «інформаційна економіка» та «цифрова 
економіка», головним простором існування якої є інтернет, що обумовлює 
поширення цифрової валюти. 

Цифрову трансформацію грошової системи варто розглядати як один з 
різновидів еволюційної трансформації, рушійними чинниками якої, насамперед, є 
технологічний прогрес, який своєю чергою, глибинно та системно змінює 
суспільство, у тому числі впливаючи на його споживчі потреби та уподобання. 

Власне законодавче підґрунтя для вітчизняної електронної валюти 
(віртуальної валюти) вже є. Це чинний Закон України «Про платіжні послуги» від 
30 червня 2021 року № 1591-IX. Цей Закон визначає поняття та загальний порядок 
виконання платіжних операцій в Україні, встановлює виключний перелік 
платіжних послуг та порядок їх надання, категорії надавачів платіжних послуг та 
умови авторизації їх діяльності, визначає загальні засади функціонування 
платіжних систем в Україні, загальні засади випуску та використання в Україні 
електронних грошей та цифрових грошей Національного банку України, 
установлює права, обов'язки та відповідальність учасників платіжного ринку 
України, визначає загальний порядок здійснення нагляду за діяльністю надавачів 
платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, порядок здійснення 
оверсайта платіжної інфраструктури[1]. 

Проведене дослідження особливостей та переваг електронних грошей 
дозволило виокремити чотири риси, які роблять електронні гроші уразливими до 
використання у сфері легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та 
фінансування тероризму:  електронні гроші забезпечують прискорене, практично 
миттєве переміщення грошових коштів у значних обсягах;  системи електронних 
грошей не передбачають особистого контакту системи з клієнтом;  електронні 
гроші з самого початку орієнтовані на використання в мережі Інтернет, тому їх 
використання може приймати міжнародний характер;  системи електронних 
грошей можуть розташовуватися в країнах зі слабкою нормативно-правовою 
базою в сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансування 
тероризму[2. С. 215]. 
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В Україні, згідно з законом «Про віртуальні активи» № 2074-IX від 
17.02.2022, криптовалюти розглядаються як віртуальні активи – нематеріальні 
блага, що є об’єктом цивільних прав, мають вартість та виражені сукупністю 
даних в електронній формі. Вони можуть бути як забезпеченими, так і 
незабезпеченими. Перші з них посвідчують матеріальне благо, а другі – ні. З 
віртуальними активами дозволені операції зі зберігання, обміну, переказу, 
купівлі-продажу, однак вони не є засобом платежу на території України та не 
можуть бути предметом обміну на майно (товари), роботи (послуги). Законом 
передбачено, що в Україні: легально працюватимуть іноземні та українські 
криптобіржі; банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній; українці 
зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах у суді. Особливості 
оподаткування цих активів будуть визначені після внесення відповідних змін до 
Податкового кодексу України, а до того податки із криптовалюти мають 
стягуватися за загальними правилами[3]. 

Наразі, Національний банк України вивчає можливість впровадження на 
ринку інноваційний, дешевий та захуищенний інструмент, для здійснення 
роздрібних платежів на невелику суми фізичними особами. Це сприятиме 
підвещенню рівня фінансової інклюзії, щменшенню частки готівки в обігу та 
зручності використання платежів для фізичних осіб. Сьогодні на ринку існує 
бузліч засобів та інструментів платежів, такі як: готівка, платіжні доручення, 
платіжні картки та електронні гроші. Цифрова валюта центрального банку може 
мати значні переваги перед ними: простота використання; безпечність, 
гарантована Національним банком України; та швидкість розрахунків.Але, 
питання про популяризацію цифрової валюти центрального банку є від-критим.  
Це  буде  найважче  завдання:  зробити  продукт  масовим,  зробити  так, щоб 
споживачі хотіли їм користуватись[4, с. 78].  

Отже, поява нових грошей центральних банків у вигляді цифрові валюти 
центральних  банків  змінять  побудову  фінансової  системи.  Оцінити  потенціал 
цифрових валют на даному етапі складно, тому як вони недостатньо вивчені. 
Можливі вигоди можна оцінити кількісно: у нового виду грошей є потенціал 
посилити  трансмісійний  механізм  грошово-кредитної  політики,  однак  ця  їхня 
здатність залежить від конкретного дизайну роздрібних цифрових валют 
центральних банків.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТИСТИКИ РИНКОВОЇ КОН’ЮНКТУРИ 
 
Характеристика статистики ринкової кон’юнктури полягає у вивченні 

кон’юнктури ринку, що формує оцінку стану ринку на визначений момент або за 
якийсь період, виявити основні його закономірності та тенденції, показати 
перспективи його подальшого розвитку. Основне при цьому – визначити характер 
і ступінь збалансованості ринку, насамперед співвідношення попиту та 
пропозиції. Загалом суть дії ринкового механізму переважно виявляється у 
прагненні попиту і пропозиції до рівноваги. Однак цей процес має стохастичний, 
імовірнісний характер і відбувається під впливом множини суперечливих 
чинників. Це обумовлює постійні коливання та відхилення від основної тенденції 
розвитку ринку [1]. 

Стратегічні цілі кон’юнктурного аналізу, що випливають із загальної 
концепції статистики ринку, потребують виявлення закономірності й 
моделювання чинників ринкового механізму. Це необхідно для забезпечення 
передбачуваності розвитку ринку й обґрунтування застосування соціально-
економічних важелів регулювання ринкових процесів. Оперативно-функціональні 
завдання оцінки й аналізу сформованої ситуації зорієнтовані на задоволення 
потреб маркетингового менеджменту[1]. 

Із поєднання цих стратегічних і оперативних цілей випливають напрями і 
завдання статистики ринкової кон’юнктури: кількісна та якісна оцінка стану 
ринку, типології ринкової ситуації , характеристика й аналіз масштабів ринкових 
операцій і ступеня ділової активності, оцінка й аналіз динамічної стійкості, 
сезонності, циклічності та характеристика регіональних особливостей ринку, 
оцінка й аналіз ділової активності, ступеня монополізації та інтенсивності 
конкуренції, оцінка комерційного (ринкового) ризику. Основним джерелом 
інформації не лише кількісного, а й якісного характеру про динаміку розвитку 
підприємств, очікувані ними зміни основних показників діяльності є 
спостереження за діловою активністю підприємств, або кон’юнктурні 
обстеження. З метою вивчення галузевих особливостей ринкової кон’юнктури 
використовують результати вибіркових обстежень фермерських господарств, 
підприємств торгівлі, фізичних осіб підприємців, які здійснюють пасажирські та 
вантажні перевезення, інші джерела інформації, у тому числі адміністративні дані 
[1]. 

У країнах Заходу склалася ціла система статистичних даних, що 
характеризують рух загальногосподарської та товарної кон’юнктури. Усі 
показники, що використовуються для вивчення кон’юнктури, можна 
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систематизувати за групами: виробництво, внутрішній товарообіг у країнах, 
показники зовнішньої торгівлі та кредитно-грошової сфери [2]. 

Встановленню тенденції розвитку ринку передує визначення ланцюгових і 
базисних показників динаміки, середніх показників ряду динаміки (рівня ряду, 
середнього абсолютного приросту, середніх темпів зростання та приросту, 
абсолютного значення одного відсотка приросту). Тенденція розвитку ринку 
може бути визначена на основі низки методів. Насамперед для цього можна 
застосувати графічний метод. При цьому на графіку в динаміці можуть 
наноситись або рівні ряду, або показники темпів зростання. Цілком очевидно, що 
графіки не дозволяють достатньо повно оцінити зміни та охарактеризувати 
тенденцію, оскільки зміна явищ характеризується значними перепадами [3, с.15]. 

Проте найбільша надійність одержаних результатів досягається шляхом 
побудови трендових моделей на основі аналітичного вирівнювання. Саме 
аналітичне вирівнювання дозволяє надалі екстраполювати встановлену тенденцію 
на перспективу і здійснювати відповідний прогноз. Найбільше поширення при 
аналітичному вирівнюванні мають наступні функції: пряма, гіпербола, степенева, 
експоненціальна [3, с.17]. 

У процесі дослідження кон’юнктури використовують такі форми інформації 
як текстова, таблична і графічна, а також статистичні динамічні ряди [4, с.14]. З 
метою організації і обробки текстової інформації застосовується спеціальне 
програмне забезпечення у вигляді гіпертекстових програмних систем, 
призначенням яких є створення, ведення і використання баз даних текстових 
документів.  

Цікавою особливістю всіх показників кон’юнктури є їх зміна в міру переходу 
ринкового господарства з однієї фази циклу в іншу. Таким чином, вивчивши 
зміни показників кон’юнктури протягом циклу, на цій підставі можна судити не 
тільки про ринкові зсуви, але і робити висновки про вірогідні подальші зміни [3, 
с.19]. 

Отже, статистика ринкової кон’юнктури є незамінною опорою в розумінні 
макроекономічної ситуації та прийнятті рішень, посилаючись на власне розуміння 
ситуації, яке набувається використовуючи методи оцінки ринкової кон’юнктури. 
Не потрібно самостійно проводити розрахунки, створювати графіки в ручну на 
папері – це все завдяки інформаційним технологіям, які дозволяють 
автоматизувати безліч процесів та акумулювати більше методів оцінки 
кон’юктури ринку. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ: МОЖЛИВОСТІ 

ТА ТЕХНОЛОГІЇ 
 
Інформація являє собою знання про людей, предмети, події та процеси 

незалежно від форми їх уявлення. Інформація може бути цінністю окремих осіб 
чи організацій. 

На даний момент інформація в Інтернеті є потужною зброєю для багатьох 
користувачів шахраїв. Іноді цей вид шахрайства призводить до великих та 
фінансових втрат. Ось чому захист інформації в мережах – це не розкіш, а 
потреба. 

Інформаційна безпека наголошує на важливості інформації в сучасному 
суспільстві – розуміння того, що інформація – це цінний ресурс, щось більше, ніж 
окремі елементи даних. 

Інформаційною безпекою називають заходи щодо захисту інформації від 
неавторизованого доступу, руйнування, модифікації, розкриття та затримок у 
доступі. Інформаційна безпека включає заходи щодо захисту процесів створення 
даних, їх введення, обробки та виведення. 

Сам термін «інформаційна безпека» може мати різні значення. У доктрині 
інформаційної безпеки термін «інформаційна безпека» у його широкому значенні 
визначає, що інформаційна безпека – це стан ступеня захисту національних 
інтересів в інформаційній сфері, що визначається сукупністю збалансованих 
інтересів особи, суспільства та держави [1]. 

Інформаційну безпеку також можна розуміти, як захист інформації та 
інфраструктури, від випадкових або навмисних впливів природного або штучного 
характеру, які можуть завдати сильної шкоди суб'єктам інформаційних відносин, 
а саме – власникам та користувачам інформації [2]. 

Метою інформаційної безпеки є убезпечити цінності системи, захистити та 
гарантувати точність та цілісність інформації, та мінімізувати руйнування, які 
можуть мати місце, якщо інформація буде модифікована чи зруйнована. 
Інформаційна безпека вимагає врахування всіх подій, у ході яких інформація 
створюється, модифікується, до неї забезпечується доступ або вона поширюється. 

Деякі технології захисту системи та забезпечення обліку всіх подій можуть 
бути вбудовані в сам комп'ютер. Інші можуть бути вбудовані у програми. 
Прийняття рішення щодо вибору рівня складності технологій для захисту системи 
потребує встановлення програм та подальшого визначення належного рівня 
безпеки. 

Програмні засоби дозволяють здійснювати аутентифікацію користувачів на 
ПК, шифрувати інформацію. Існують апаратні рішення, які здійснюють 
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автоматичне шифрування інформації на зовнішні носії після процедури 
автентифікації. Програмно-апаратний комплекс пристроїв підвищує безпеку, але 
також потребує автентифікації. 

Аутентифікація – процедура перевірки справжності що входить у систему 
об'єкта, результатом зазвичай є авторизація, тобто. надання суб'єкту певних прав 
доступу до ресурсів системи. 

Процедура аутентифікації має бути максимально захищена, так як витік 
даних для аутентифікації є дуже критичним для безпеки. 

Існує досить багато методів аутентифікації: за допомогою PIN-коду або 
пароля; за допомогою одноразових паролів; біометрична, яка поділяється на 
велику кількість різних методів; аутентифікації (відбиток пальця, геометрія 
обличчя, геометрія руки, райдужна оболонка ока, голос, малюнок повік, почерк 
тощо); за допомогою смарт-картки, USB ключа; з цифрового сертифіката. 

Ефективне забезпечення захисту інформації можливе лише на основі 
комплексного використання всіх відомих методів та підходів до вирішення цієї 
проблеми. 
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ВЕБ-САЙТ ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ 
 
Сьогодні Інтернет є не лише засобом комунікації, що об'єднує людей у 

всьому світі, а й важливим інструментом для розвитку бізнесу. 
Веб-сайт компанії відкриває для неї нові можливості щодо створення, 

побудови та управління взаємовідносинами з клієнтами. Розробка веб-сайту може 
бути використана для зацікавлення потенційних клієнтів через послідовні фази 
процесу купівлі та формування з категорії потенційних клієнтів до категорії 
реальних клієнтів. У практиці маркетингової діяльності корпоративні веб-сайти 
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стали важливими засобами масової інформації, що дозволяють компаніям 
пов'язати їх із цільовими споживачами. 

Зворотний зв'язок з клієнтами не лише допомагає позбутись недоліків, а й 
дає ідеї для розвитку. Логічно сформований зворотній зв'язок із клієнтами 
дозволяє виявити те, що керівник компанії міг ніколи не помітити сам. Однак 
нерідко зібрана інформація залишається лише на папері або в головах працівників 
і не впливає на діяльність компанії [1]. 

Корпоративний веб-сайт є основним способом ведення бізнесу для 
компаній, які здійснюють свою діяльність в мережі Інтернет. В більшості це 
стосується компаній, що реалізують цифрові товари або послуги. Веб-сайти 
існують у всіх видах, формах та розмірах і однією з основних відмінностей, за 
якими вони можуть бути класифіковані, є рівень їхньої функціональності [2]. 

На думку А. Д. Кондратьєва, веб-сайт може бути використаний як виключно 
з рекламною, так і з іміджевою метою. Створення сайту та його подальша 
популяризація дозволяють зробити наступний маркетинговий хід – розширити 
торгову мережу компанії у вигляді розвитку інтернет-торгівлі [3, c. 122-135]. Веб-
сайт може бути використаний для досягнення різних маркетингових цілей, але 
дуже часто він орієнтований обмежено: або тільки на продукт компанії з його 
демонстрацією, повною інформацією про продукт, його властивості та вартість, 
або тільки на вирішення корпоративних цілей, коли він спрямований на надання 
інформації про мету компанії, фінансову діяльність, можливості 
працевлаштування тощо. 

Інтернет-сайт дозволяє компаніям проводити низку маркетингових 
досліджень (опитування клієнтів, дослідження сприйняття товарів тощо) та деякі 
експериментальні заходи (обмежене тестування нових продуктів та послуг). Сайт 
компанії формує капітал бренду для компаній, які здійснюють онлайн-бізнес. 
Зрештою характеристики сайту, такі як функціональність (простота процесу 
покупки, швидкий доступ до інформації, простота навігації та швидкість 
завантаження) та дизайн, побічно впливають на ланцюжок ефектів «знання 
бренду – довіра до бренду – лояльність до бренду» [4, c. 65]. 

Веб-сайт компанії може реалізовувати функції всього комплексу 
маркетингових комунікацій, будучи не лише рекламним майданчиком, формуючи 
позитивний імідж компанії, дозволяючи вибудовувати взаємовигідні обмінні 
процеси з цільовими споживачами, бути інструментом будівництва бренду. У 
цілому нині перелічені маркетингові завдання, виконувані сайтом, об'єднуються, з 
погляду, у такі групи: здійснення та підвищення рівня продажів, формування та 
підтримка іміджу, надання різноманітної інформації, формування каналу 
зворотного зв'язку із споживачем. 

Комерційна компанія як у споживчому, так і у виробничому секторі може 
реалізувати на своєму сайті відразу кілька комунікативних інструментів: 
описувати свою продукцію та стратегію розвитку, здійснювати продажі в 
Інтернеті, надавати допомогу своїм клієнтам при виборі товарів та послуг, 
надавати інформацію про місцезнаходження найближчого продавця та інше. 
Таким чином, вплив веб-сайту на цільові аудиторії не слід недооцінювати. 



162 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 
Характеристики сайту, що мають першочергове значення для реалізації цілей 
формування іміджу та збільшення обсягу продажу можуть значно відрізнятися. 

Для організацій веб-сайти забезпечують контрольований комунікативний 
канал, через який може здійснюватися спілкування з різними видами цільових 
аудиторій та засобами масової інформації. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА В 

УМАВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Сьогодні, коли Україна фактично рік знаходиться в умовах війни, особливо 
гостро постає питання конкурентоспроможності та інтернаціоналізації 
українського бізнесу. Адже, на даний момент, вкрай важливою для економіки 
України є проблема виживання бізнесу, можливість продовжувати свою 
діяльність в умовах воєнного стану та підтримувати економіку держави.  

Від початку повномасштабного вторгнення країни агресора на наші 
території було пошкоджено або зруйновано більше 120 підприємств та заводів, 
також урядовці повідомили, що 30 % підприємств взагалі припинили свою 
діяльність, а 45 % частково налагоджують робочий процес. Такі результати мають 
колосальні наслідки для економіки країни. 

З початком війни багато підприємств змушені були евакуюватися до 
Західної України, задля збереження своєї діяльності. Від початку березня таких 
компаній налічувалося понад 200, пізніше ця кількість зросла до 500 одиниць. 
Задля збереження бізнесу, було розроблено державну програму, яка дозволяє 
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функціонувати підприємствам на Заході країни та допомагає перемістити 
виробничі потужності у безпечні місця [2]. 

Отже, враховуючи вищесказане, ми вважаємо, що в таких умовах перебігу 
сучасних тенденцій розвитку світового господарства конкурентоспроможність 
країни є багатовимірним показником стану і перспектив розвитку господарської 
системи, визначає характер її участі в міжнародному розподілі праці, виступає 
гарантом економічної безпеки та, загалом, відображує спроможність країни в 
умовах вільної конкуренції виробляти товари і послуги, що задовольняють 
вимогам світового ринку, а реалізація яких збільшує добробут населення [2, 4].  

Сучасна ринкова економіка України функціонує в умовах жорсткого 
загострення конкурентної боротьби, яка з кожним днем набуває більш глобальних 
масштабів. За таких умов можливості стабільного економічного зростання 
економіки України, так й окремого її товаровиробника залежать від ефективного 
вирішення питання щодо підвищення рівня конкурентоспроможності кожного із 
суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим особливу актуальність та значущість 
набуває задача повноцінного й ефективного входження України в світову 
економіку, підвищення рівня конкурентоспроможності країни в цілому, її 
господарюючих суб'єктів зокрема [3, 5]. 

Проблема формування висококонкурентної національної економіки є на 
сьогодні ключовою, оскільки більшість вітчизняних суб’єктів господарювання є 
неконкурентоспроможними на світових ринках, що підтверджується результатами 
рейтингів провідних міжнародних організацій, згідно з якими Україна посідає 
одне із останніх місць серед досліджуваних країн [1, 5, 6]. 

З початком війни багато українських підприємств вимушені були 
евакуюватися до Західної України. Від початку березня таких компаній 
налічувалося понад 200, пізніше ця кількість зросла до 500 одиниць. Задля 
збереження бізнесу, було розроблено державну програму, яка дозволяє 
функціонувати підприємствам на Заході країни та допомагає перемістити 
виробничі потужності у безпечні місця [6]. 

Український бізнес уже потроху відходить від шоку, який зазнав на початку 
вторгнення агресора і помалу відновлює свою діяльність на звільнених та 
відносно безпечних територіях, але все ж виникає питання: як зберегти 
конкурентоспроможність в умовах воєнного стану? Відповідь на це запитання 
досить проста – необхідно прикладати максимум зусиль для відновлення та 
стабілізації вітчизняної економіки. Не варто повністю розраховувати на допомогу 
західних партнерів, а розуміти, що все залежить від нас самих. Настав час, коли 
необхідно створити чітку громадську позицію, розірвати будь які зв’язки з 
країною агресором та підіймати конкурентоспроможність вітчизняного 
виробника. 

Конкурентоспроможність – це ринкова категорія, яка характеризує 
здатність підприємства вести боротьбу за надійні позиції на внутрішньому та 
зовнішніх ринках задля реалізації власної стратегії та забезпечення стійкого 
розвитку . 

Конкурентоспроможність підприємства можна виявити тільки серед групи 
підприємств, які належать до однієї галузі, тобто конкурентоспроможність є 
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поняттям відносним. Одне й те ж підприємство в межах вітчизняної галузевої 
групи підприємств може бути конкурентоспроможним, а на світовому ринку або 
його сегменті - ні. 

Звернувшись до аналітичних звітів науковців та практиків, ми звертаємо 
увагу на наступне: 

У Верховній Раді вже прийнято у першому читанні законопроект №7232 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
суб’єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з державою-
агресором». Даний законопроект зобов’язує підприємців, які досі працюють з 
російським ринком, сплачувати податки на 50% вищі, аніж загально прийняті. 
Список таких компаній можна переглянути на сайті української ІТ-компанії You 
Control [4]. 

Наступним кроком для підтримки українського бізнесу стане полегшення 
податкового навантаження, та перегляд митної сфери. Дерегуляція – є 
найпростішим інструментом для держави, адже не потребує фінансових ресурсів. 
Таким чином, спрощення адміністративного та податкового тиску на бізнес в 
цілому, дозволить мати більше ресурсів в обігу і дасть можливість швидко 
реагувати на зовнішні зміни та швидко розраховуватися зі своїми зобов’язаннями 
[5]. 

Активну підтримку українським підприємцям надають закордонні 
партнери, створюючи різни програми. Так, програма – «EU4Business: 
конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» за участі європейських 
країн підтримує понад 300 одиниць малого та середнього бізнесу України, які 
найбільше постраждали від збройної агресії росії. Відколи програма набрала 
чинності, допомогу отримали маже 8000 підприємств та створено понад 20000 
робочих місць [3]. 

Як оптимістично зазначає Василь Хмельницький, засновник холдингової 
компаній UFuture і фонду K.FUND: «Велика конкурентна перевага України – 
працьовиті люди. Коли війна закінчиться, в нас дуже великі можливості для 
виробництва і переробки. Головне – це наші таланти: люди, які щось придумують 
і впроваджують. Ми маємо створити тут умови, щоб ті, хто виїхав, повернулися в 
Україну, де вони зароблять кошти. Якщо ми не створимо умови, в яких люди 
зможуть заробляти, не зменшимо податки, не зробимо безпечне середовище, то 
більшість сюди не повернеться...» [1]. 

Отже, в сучасних кризових ринкових умовах посилення конкуренції, 
надмірного рівня ризику та невизначеності внутрішніх ринків, вітчизняним 
підприємствам необхідно застосовувати не статичні, а стратегічні системи 
управління конкурентоспроможністю, які, за повинні мати державну підтримку. 
Це дозволить: покращити адаптацію менеджменту, підвищити якість управління 
конкурентоспроможністю, підвищити надійності системи управління при впливі 
неконтрольованих факторів пов’язаних з війною, використовувати інваріантності 
системи до різних типів підприємств та покращити мобільність й гнучкість 
системи управління конкурентоспроможністю. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ З КЛІЄНТАМИ 
 

Спілкування з клієнтами — основа будь-якого бізнесу. Найважливіша 
людина, яка коли-небудь зверталася до компанії, — це клієнт. Ми напряму 
залежимо від нього, тож його залучення та утримання — це головна мета нашої 
роботи. 

Крім правильного вибору каналів комунікації, важливо знати, що і як 
говорити клієнтові. 

Канали комунікації у спілкуванні з клієнтами: 
• email, 
• месенджери, 
• SMS, 

https://biz.ligazakon.net/news/213969_analz-rozvitku-ekonomki-ukrani-v-umovakh-vonnogo-stanu
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https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/38530/2/FMZKPNES_2022_Vasyliuk_J-Competitiveness_in_conditions_166-167.pdf
https://www.it.ua/
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020/ua.pdf
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• web та mobile push, 
• відеодзвінки та ін. 

Це дозволяє охопити всі групи клієнтів, оскільки люди старшого покоління 
сприймають нові канали вибірково, тоді як молодь вільно володіє інноваційними 
технологіями і не люблять, коли в їхній особистий простір втручаються 
дзвінками. 

Правила живого спілкування з клієнтами: 
1. Терпіння. Уміння спілкуватися з клієнтами передбачає, що менеджер 

здатен впоратися з потоком клієнтського негативу. Мета кожного продавця — 
укласти угоду, а для цього у покупця має бути бажання. 

2. Вирішення проблеми. Для залучення клієнтів важливо ставити 
правильні завдання: не отримати одноразовий прибуток, а розібратися, що саме 
потрібно клієнтові, і запропонувати максимально відповідне рішення. 

3. Увага. Важливо не тільки слухати і чути, що каже клієнт, але й уміти 
розпізнати загальні враження користувача від товару/послуги. 

4. Раціональне використання часу. Взаємодія з клієнтами має бути 
швидкою та якісною. Без зайвих слів переходьте до вирішення проблеми. 
Вибирайте точні та прозорі формулювання, щоб у замовника не залишилося 
двозначного враження або невирішених питань. 

5. Непередбачені ситуації. Коли ви зіткнулися з проблемою, для якої у 
вас немає скрипту діалогу, краще мати поруч алгоритм спілкування з клієнтом у 
складних ситуаціях і знати, до кого і як можна звернутися, якщо ви не можете 
вирішити проблему. 

6. Позитивний настрій. Прибирайте негативні формулювання: все, що з 
"не", замініть ствердженням. 

Деякі агресивні слова краще взагалі прибрати: 
1. "проблема" — успішні компанії не мають проблем, у них є завдання, 

які треба вирішувати; 
2. "ви повинні", "вам доведеться" — ніхто нікому нічого не винен. 

Замініть ці формулювання проханнями, дайте людині вибір. 
3. "дорого", "дешево" — багато інтернет-магазинів досі використовують 

ці слова в умовах сортування товарів. Вони є недоречними і виглядають ще більш 
дивно, якщо компанія продає дорогі продукти. Краще підходить формулювання 
"ціна за збільшенням/зниженням". 

Швидкість комунікації Важлива складова сучасної онлайн-комунікації — це 
висока швидкість відповіді. Ніхто не любить чекати, а тим паче витрачати час на 
безглузді запитання. Наприклад, можна розробити повноцінні й зрозумілі форми 
для оформлення замовлення, щоб менеджерові не доводилося уточнювати адресу 
та ПІБ одержувача. А щоб клієнт не переймався щодо свого замовлення, 
використовуйте розсилку з автоматичним запуском. Так, коли користувач 
оформив замовлення, йому відправляються повідомлення зі статусом: узято до 
обробки — зібрано — відправлено — доставлено. 

Основні правила клієнтоорієнтованого підходу: 
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1. Цінуйте час вашого клієнта. Пишіть електронні листи змістовно і 
лаконічно. 

2. Не додавайте більше ніж три посилання до одного електронного листа 
і завжди давайте цим посиланням назви. 

3. Ніколи не ігноруйте питання клієнта, навіть якщо ви не знаєте, що 
відповісти. Краще бути чесним і визнати це, ніж надавати хибну інформацію. 

4. Підлаштовуйтеся під стиль спілкування клієнтів: якщо вони 
використовують конкретні терміни, смайли, або щось інше, помічайте це та 
використовуйте під час комунікації. 

5. Структуруйте електронні листи. Визначте ключові моменти, які 
роблять зміст зрозумілим з першого погляду. 

6. Завжди будьте чесними зі своїми клієнтами. Якщо у проєкті є щось не 
дуже важливе, а його уникнення  заощадить гроші, обов’язково обговоріть це з 
клієнтом. 

7. Не має значення, скільки місяців ви успішно працювали разом, якщо 
виявляється обман з вашої сторони. Клієнти такого не пробачають. 

8. Допоможіть клієнтам зрозуміти, що їм потрібно. Не допитуйте їх — 
просто пропонуйте. 

9. Кількість позитивних відгуків на Clutch не врятує, якщо ви невдало 
провели перший дзвінок з клієнтом. 

Як правильно закінчити розмову з клієнтом. Коли відчуйте, що вам потрібно 
завершити розмову з клієнтом, постарайтеся зробити цей процес більш плавним: 

• Узагальніть те, що ви обговорювали, і домовтеся про наступні кроки. 
Це допоможе клієнту відчути, що його час було витрачено з користю. 

• Обов'язково подякуйте клієнту за витрачений час і висловте бажання 
продовжити спільну роботу в майбутньому, показавши вашу готовність 
допомогти йому знову. 

• Залишіть контактну інформацію на випадок, якщо у клієнта 
виникнуть додаткові питання чи проблеми. 

Чемний, професійний та позитивний тон наприкінці розмови з клієнтом 
залишить позитивне враження від взаємодії. Навіть не дуже приємну розмову 
важливо закінчити на позитивній ноті. 

Однією з ключових навичок, необхідних для комунікації з клієнтом, є вміння 
слухати та доносити інформацію. Клієнт звертається до вас зі своєю проблемою, 
яка має певний контекст та витоки. Ви повинні вислухати людину й задати 
необхідні питання, щоб потім озвучити варіанти вирішення проблеми. 
Усвідомлена емпатія є засобом проведення успішних переговорів — людина має 
відчути, що звернулася до потрібної їй компанії чи спеціаліста. Саме за таких 
умов вона зможе повністю відкритися та надати необхідну інформацію. Дружній 
діалог з навідними запитаннями допоможе зрозуміти потреби клієнта та підкаже 
шляхи їх задоволення.  

Найкраща комунікація — це зрозуміла комунікація. Щоб маркетинг і PR 
приносили результати, контент має бути зрозумілий для звичайної людини, яка не 
розуміється на певних термінах та не має відповідного фаху. Пишіть цікаві та 
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корисні статті, публікуйте живі фото та власні роздуми. Це зближує з клієнтом та 
породжує ті самі цінності, на яких базується комунікація. 

Висновки: Дуже валиво вміти правильно спілкуватися з клієнтами. Саме 
турбота про споживачів є головним завданням такого спілкування, щоб вони 
приносили прибуток. Необхідно: дати людині вибір каналу зв'язку з компанією, 
відстежувати якість сервісу, заощаджувати час клієнта і допомогти із пошуком 
цікавих пропозицій. 
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В2С – ЯК НАЙПОШИРЕНІШИЙ МЕТОД В Е-COMMERCE З 

МІНІМАЛЬНОЮ КІЛЬКІСТЮ ПОСЕРЕДНИКІВ, ВІД ВИРОБНИКА ДО 
СПОЖИВАЧІВ 

 
Електронна комерція у всіх на слуху, і з кожним роком інтерес до неї стає 

дедалі більшим. Але це й не дивно, адже продавати, купувати та рекламувати в 
інтернеті набагато зручніше, простіше та найчастіше дешевше, ніж в офлайні. 
Головне – зрозуміти, як усе це працює, що потрібно робити, щоб бути успішним у 
своїй ніші e-Commerce [2]. 

B2C (business – to – consumer, бизнес – для – споживачів) – найпопулярніша 
форма електронної комерції, орієнтована на пряму співпрацю підприємств та їх 
клієнтів (споживачів). Серед переваг даної схеми торгівлі також можна 
відзначити відстутність кордонів (географічне розташування покупця, завдяки 
розгалуженій транспортній системі, не має суттєвого значення) та значне 
зниження кінцевої ціни продукції завдяки відсутності великої кількості 
посередників. Схема B2C яскраво ілюструється моделлю функціонування доволі 
поширених зараз Інтернет-магазинів. 

Способів реалізації комерційних відносин безліч. Ми сконцентруємося на 
найголовніших: 

https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/komunikaciyi-z-klientom-instrukciya-z-vikoristannya.html
https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/komunikaciyi-z-klientom-instrukciya-z-vikoristannya.html
https://esputnik.com/uk/blog/yak-pravilno-spilkuvatisya-z-kliyentami
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1. Інтернет-магазини – мабуть, один із головних видів e-Commerce у світі. 
В останні роки в Мережі можна купувати і продавати практично будь-що. 

2. Сервіси/майданчики оголошень — всілякі сайти типу OLX, «Авіто» та 
ін. 

3. Сайти зі знижками та промокодами - дуже популярний напрямок. Такі 
майданчики стають справжніми агрегаторами бонусів різних компаній. 

4. Інтернет-аукціони — eBay та його аналоги. Даний формат 
купівлі/продажу є досить цікавим як для покупця, так і для продавця. 

5. Системи онлайн-платежів - сервіси, за допомогою яких можна легко 
здійснювати всілякі платежі. Наприклад, оплачувати комунальні послуги, штрафи 
та ін. [1] 

Такі методи реалізації комерційних відносин характерні для основних ніш в e-
Commerce. А у менш популярних сегментах їх ще більше. 

Інтернет-комерція має кілька дуже вагомих переваг для кожної із сторін: 
1. Переваги e-Commerce для клієнта : можливість переглядати та 

купувати товари у будь-який час доби та день тижня, доставка за адресою або до 
найближчого відділення транспортної служби, детальна інформація про 
товар/послуги/сервіс. Можна легко порівнювати пропозиції від різних компаній, 
знаходити найвигідніші, економити час та гроші. 

2. Плюси e-Commerce для організацій : суттєве розширення географії 
комерційної діяльності, підвищення ефективності бізнес-процесів та реальна 
економія грошей. Наприклад, інтернет-магазину не потрібно орендувати велику 
площу для торгівлі, наймати продавців-консультантів тощо.  

Мабуть, головний мінус електронної комерції на даний момент – це величезна 
конкуренція у популярних нішах. Особливо явно вона простежується у сфері 
продажів різної побутової, комп'ютерної, аудіо- та відеотехніки, смартфонів та 
іншої електроніки. Щоб перерахувати головних гравців цієї ніші e-Commerce в 
Україні, не вистачить пальців двох рук: "Розетка", "Ельдорадо", "Фокстрот", 
"Алло", "Цитрус", Comfy, Stylus, MOYO, Brain, TTT, Avic, City.com, ITBox та 
багато інших. І це лише найбільші майданчики. 

Якщо додати до цього ще й практично ідентичні ціни на популярні товари, 
стане очевидно, що конкуренція жорстка. Адже треба якось виділитись, залучити 
клієнтів [3]. 

У варіанті В2С в електронній комерції найбільш доцільною стратегією  для 
конкурентоспроможності буде: 

1. Агресивна: 
1.1 розширення виробництва і продажів; 
1.2 цінова війна з конкурентами; 
1.3 освоєння нових секторів ринку; 
1.4 просування брендів. 
2. Конкурентна: 
2.1 пошук фінансових ресурсів; 
2.2 розвиток збутових мереж. 
3. Консервативна: 
3.1 зниження собівартості при підвищенні якості товару; 
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3.2 скорочення виробництва і вихід на більш перспективні ринки. 
4. Захисна: 
4.1 особлива увага механізмам запобігання загроз; [1] 
В ринкових умовах становлення і розвитку економічних відносин, перед 

кожним підприємством постає проблема оцінки своєї конкурентоспроможності. 
Аби тільки посилити конкурентну позицію кожне підприємство прагне 
використати найбільш ефективний метод оцінювання та запропонувати ефективні 
напрями її підвищення. Сьогодні для успішного функціонування промислового 
підприємства на ринку оцінка його конкурентоспроможності є об'єктивною 
необхідністю. Як процес виявлення сильних і слабких місць підприємства вона 
дає можливість максимального удосконалення його діяльності та виявлення його 
прихованих потенційних можливостей. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ОМНІКАНАЛЬНОСТІ В РІТЕЙЛ  
 
Електронна комерція в Інтернеті – e-commerce – це бізнес-модель, що 

дозволяє компаніям та приватним особам купувати та продавати товари через 
мережу. Сфера електронної комерції в Інтернеті отримала розвиток останні кілька 
років, коли споживачі почали розуміти, що мережа є безпечним середовищем для 
покупок. Е-комерція у всьому світі, в тому числі інтернет-комерція в Україні, 
може замінити звичайні магазини, хоча деякі компанії вважають за краще 
підтримувати й те, й інше. Сьогодні електронна торгівля дозволяє купити все, що 
завгодно. Це збільшує обіг грошей в Інтернеті. Онлайн-комерція допомагає 
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компаніям нарощувати продажі шляхом менш витратного та ефективнішого 
каналу збуту. 

Існують такі основні моделі електронної комерції: 
• B2B, бізнес - бізнес, business to business. Зазвичай B2B 

використовують для продажу запчастин, сировини та комплектуючих. B2B має 
дві субмоделі. Перша – B2B2B, коли між двома компаніями є компанія-
посередник. Друга — B2B2C, коли посередник також є, але продає товари 
безпосередньо споживачам. 

• B2C, бізнес - споживач, business to consumer. Це модель, за якої 
компанія продає товари кінцевому споживачеві. Вона займає більшу частину 
продажів через Інтернет. 

• C2B, споживач - бізнесу, consumer to business. Це інверсія традиційної 
бізнес-моделі, коли споживач робить свої послуги доступними для компаній. 
Хороший приклад C2B – платформа для фрилансерів. 

• C2C, споживач - споживач, consumer to consumer. Модель включає 
відносини між покупцями, поширені на форумах та торгових майданчиках.  

• В2А, бізнес - адміністрація, business-to-abministration. Включає ділову 
взаємодію комерційної структури з державною організацією, починаючи від 
місцевої влади й закінчуючи міжнародною організацією.  

• С2А, споживач – адміністрація, consumer-to-abministration. Модель 
включає організацію взаємодії державної структури та споживачів, особливо в 
соціальній та податковій сфері. Цей напрям найменш розвинений, проте має 
досить високий потенціал. [1] 

E-commerce забезпечує бізнесу такі переваги: 
• Зручність споживача щодо цілодобового придбання товарів. 
• Широкий асортимент товарів. 
• Гнучкий робочий графік для бізнесмена 
• Автономія щодо організації та управління 
• Низька інвестиційна вартість. 
• Масштабовані продажі - людина може здійснювати кілька покупок в один і 
той же час. 

Сфера електронної комерції в Інтернеті також має такі недоліки: 
• Обмежене обслуговування – відсутність «живого» контакту. 
• Відсутність миттєвого задоволення від придбання товару, треба очікувати 
доставку. 
• Неможливість оглянути товар. 
• Проблеми з наявністю та асортиментом запасів 

Проте, певні недоліки у сфері e-commerce не вплинули на показники 
товарного обігу в багатьох країнах. Рекордним став IV квартал і допоміг зробити 
2022 рік найуспішнішим за всю історію цифрової комерції в Сполучених Штатах. 
Згідно з щорічним дослідженням ComScore «Стан цифрової комерції», витрати 
американців на цифрові технології зросли приблизно на 11% до $1,09 трлн у 2022 
році з $904,3 млрд у 2021-му. Найбільшими категоріями цифрових витрат 
споживачів стали харчові продукти (включаючи товари для немовлят і домашніх 
тварин) на $219 млрд, одяг та аксесуари ($175 млрд) і комп’ютери та 
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комплектуючі до них ($117,7 млрд). Разом з тим, найбільше зростання в онлайн-
покупках показати квитки на заходи (75%), цифровий контент (60%) та одяг і 
аксесуари (37%). 

• Частка мобільної комерції в загальному обсязі цифрових витратах за 
цей квартал сягнула історичного максимуму в 38%, або $127,5 млрд. Це означає 
зростання долі витрат через мобільні пристрої на 26% у порівнянні з минулим 
роком протягом кварталу, тоді як витрати на комерцію з десктопних приладів 
зросли на 13,5%. Загальні ж витрати на цифрову комерцію зросли на 18% 
порівняно з аналогічним періодом минулого року. [2] 

Таких показників рітейлерам США вдалося досягнути переважно завдяки 
впровадженню концепцій омніканальних комунікацій. 

Омніканальність у рітейлі – безперервна комунікація з клієнтом за 
допомогою інтеграції розрізнених офлайн та онлайн точок дотику з покупцем у 
єдину систему для здійснення покупки. 

Омніканальність – з погляду email-маркетингу, означає побудову комунікації 
з цільовою аудиторією з використанням різних каналів: email-розсилок, 
браузерних та мобільних push повідомлень, текстових повідомлень та месенджерів, 
наприклад, вайберу. 

Ще зовсім недавно на гребні хвилі був термін мультиканальність, що 
передбачає використання кількох каналів взаємодії з цільовою аудиторією. 
Концепція омніканальності - поняття дещо глибше. Це не просте застосування 
всіх доступних способів спілкування. Вона передбачає комплексне використання 
каналів комунікації таким чином, щоб кожен окремо взятий із них підтримував 
інші. 

Омніканальна модель стала популярною тому, що найбільше відповідає 
сучасному покупцю, який ніде не розлучається зі смартфоном і має можливість у 
будь-який момент вийти в інтернет для вибору товару, порівняння цін, прочитати 
опис та відгуки. 

Переваги та можливості Omniсhannel Marketing: 
• Зручність для передплатників - інформація доноситься до одержувача 

найзручнішим для нього способом. 

• Можливість бути на зв'язку у будь-який час - можна комунікувати у 
листах, СМС та месенджерах. 

• Зниження ризику втрати передплатника - припинення активності 
контакту в одному каналі не означає недоступність в іншому. 

• Гіперперсоналізація - будь-які дії передплатника в режимі реального 
часу фіксуються та збираються у системі. 

• Глибока сегментація - на основі отриманих даних та аналізу 
поведінкових факторів можна глибоко сегментувати базу клієнтів та можна будувати 
різні стратегії взаємодії з кожним сегментом. 

• Збільшення охоплення аудиторії - шанси «достукатися» до тих, хто 
активно використовує хоч один із каналів. 

https://esputnik.com/mnogokanalnost
https://esputnik.com/mobilnye-push-uvedomleniya
https://esputnik.com/blog/segmentaciya-kontaktnoy-bazy-principy-i-postroenie
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• Маса можливостей для автоматизації основних дій із використанням 
всіх наявних даних, які є про клієнта в системі. 

• Визначення життєвого циклу – дає можливість отримати та 
проаналізувати дані про всю історію дій та транзакцій покупця. [3] 

Головна вимога для омніканальної платформи – можливість купити за 
допомогою будь-якого зручного покупцю способу.  

За даними компанії Forrester, що займається дослідженням світового ринку, 
кращий клієнтський досвід призводить до більшого зростання доходів. Тому, 
оскільки світ входить у складний період, спеціалісти міжнародної хмарної 
комунікаційної платформи Infobip радять бізнесам зосередитися на наступних 
п’яти тенденціях, щоб порадувати клієнтів та зберегти конкурентну перевагу в 
цьому році.  

1.Комбіновані технологічні платформи сприятимуть швидкості та 
масштабуванню.  

2. Гіперавтоматизація та інтелектуальні боти забезпечать ефективність.  
3. Гіперперсоналізований клієнтський досвід із використанням. 
4. Гібридний імерсійний досвід з’єднає реальний та онлайн-світи. 
5. Досвід користувачів у інтерфейсі, що імітує розмову. 
Омніканальності важко уникнути. Необхідно орієнтуватися на 

використання повнофункціональних платформ омніканальності. За злиттям всіх 
каналів взаємодії із клієнтом майбутнє, а лідери світового рітейлу створюють 
якісне обслуговування за допомогою омніканальності вже сьогодні. 
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ОСОБЛИВОСТІ Е-СОMMERCE ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ    

 
Обсяг електронної торгівлі в нашій державі постійно зростає, і це 

стосується не лише збільшення продажу товарів через Інтернет, а й поступової 
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дематеріалізації обороту. Відмічається поява великої кількості послуг, які 
надаються та споживаються безпосередньо в Інтернеті: реєстрація доменів, 
продаж хостингу, послуги провайдера тощо. Кількість Інтернет-магазинів з 
кожним днем зростає, що збільшує конкуренцію і спонукає електронну комерцію 
шукати нові методи залучення клієнтів.  

З розвитком інтернет мереж, і, що не менш важливо – різних поштових 
служб, все більше українців віддають перевагу покупкам онлайн. Так, зараз 
через інтернет купує товари кожен третій інтернет-користувач в Україні. Причому 
в дослідженні GfK йдеться, що близько 82% людей здійснили від 5 до 20 покупок 
в мережі за останній рік, а ще 17% – більше 20 покупок [1]. 

Згідно з даними опитування Deloitte в Україні, напередодні війни другий рік 
поспіль спостерігалася важлива тенденція: двократне переважання темпів 
зростання онлайн над офлайн. 22% респондентів зазначили, що почали купувати 
частіше онлайн, і лише 9% купують частіше офлайн. І ця тенденція лише 
посилювалася. Сталося це завдяки наслідкам пандемії, яка привчила багатьох 
людей купувати онлайн [2]. 

Як показало дослідження Soul Partners і Baker Tilly Україна, обсяг ринку e-
commerce в 2020 році зріс на 41% та досягнув $4 млрд, що становило 8,8% від 
загального обсягу роздрібної торгівлі в Україні. Очікувалося, що ця частка за 
підсумками 2021-го буде на рівні 9,2%, або $4,4 млрд. Ринок електронної комерції 
виріс майже втричі з 2016 року і аналітики прогнозували його подвоєння 
протягом наступних п’яти років (рис.1).  

 
            Рис.1. Динаміка ринку електронної комерції 
Акцентуємо увагу, що електронна торгівля стає потужним двигуном 

економічного зростання, необхідною базою для переходу національних економік 
на якісно новий рівень розвитку. Стрімкий розвиток e-commerce зумовлений 
значною кількістю переваг, які отримують споживачі, замовляючи послуги та 
товари через Інтернет, зокрема:  

- швидка доступність магазинів для споживачів;  
- більший асортимент товарів, продукції, які пропонуються споживачам. На 

відміну від реальних магазинів, площі яких обмежені розмірами приміщень, в 
електронних магазинах може продаватися значний перелік товарів, які 
максимально можуть задовольнити попит клієнтів;  

https://www.segodnya.ua/ua/economics/business/pokupki-v-seti-vse-bolshe-ukraincev-perehodit-na-onlayn-shoping-1192466.html


175 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

- зручний спосіб отримання товару, не витрачаючи часу для відвідування 
магазинів, пошуку необхідних моделей та видів товарів;  

- цілодобова доступність споживачів до асортименту товарів, можливість 
здійснення покупок у будь-який час;  

- наявність можливості швидкого порівняння цін між товарами в різних 
магазинах, використання спеціальних сайтів для цього, що значно спрощує 
процес вибору товарів та їх придбання;  

- можливість ознайомитися більш уважно з характеристиками товару, 
оскільки в електронних магазинах можна детальніше наводити опис продукції.  

За даними українського маркетплейса Prom.ua, найбільше в 2021 році 
українці купували в інтернеті одяг, взуття та аксесуари. На платформі компанії 
OLX протягом року здійснено, майже 9,2 млн угод, з них 580 тис. замовлень 
стосувались замовлення не товарів, а послуг [3].  

Також варто зазначити, що найпопулярнішим товаром на торговому 
майданчику в мережі AliExpress серед українських покупців стали гель-лаки для 
манікюру.   

Таким чином, позитивними наслідками впливу e-commerce для діяльності 
суб’єктів підприємницької діяльності є: можливість виходу на міжнародні ринки; 
економія витрат при продажу товарів; розширення асортименту товарів, послуг, 
наявність яких у реальному магазині забезпечити складно; можливість поєднання 
електронної комерції з роботою реальних магазинів; зміна формату 
обслуговування клієнтів, підвищення їх довіри та забезпечення зростання якості 
продукції і послуг. 

Однак розвиток електронної торгівлі в Україні спричинив і появу Інтернет-
шахрайства. Найпоширенішими схемами яких є: 

1) фішинг -  отримання логіна та пароля користувача з метою подальшого 
використання його особистих даних чи платіжних; 

2) поп-апи з привітаннями про виграш у розіграшах, в яких користувачі не 
брали участь; 

3) шахрайство з кредитними картами, де зловмисник може легко зробити 
псевдосайт фінансової організації зі схожими даними і спробувати затягнути в 
свою пастку неуважних користувачів, які будуть залишати особисті дані про себе; 

4) фіктивні інтернет-магазини, коли  шахрай зв’язується з користувачем від 
імені представника магазину і просить перевести частину або всю суму оплати за 
бажаний товар.  

Можна ствердно відмітити, що e-commerce – це ділова активність, яка 
використовує можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення 
внутрішніх і зовнішніх зв’язків компанії з метою створення прибутку.  

У рамках вищезазначеного хочеться зробити висновок, що попри різні 
проблеми, український бізнес отримує рекордні онлайн-продажі всупереч війні,  
віяловим відключенням світла, завжди адаптується та працює не завдяки чомусь, 
а всупереч всьому. 
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ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПРЕВАГ 

ПІДПРИЄМСТВ: ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ  
 

Конкурентоспроможність підприємства є одним із важливих аспектів 
ринкового середовища, який характеризує можливість підприємства 
адаптуватися до умов ринку и посісти провідне місце і втримати його якомога 
довше. На сьогодні, в умовах воєнного стану, ця тема стає особливо 
актуальною. 

Війна в Україні з кожним днем руйнує національну економіку, провокує 
кризу в державі. Компанії опинилися в складних умовах і не кожна може 
вистояти, багато підприємств зруйновано. Це й посилило тиск з боку іноземних 
компаній на вітчизняний ринок. Зокрема проблема стосується галузі дитячого 
харчування, де значна частка ринку поділена між транснаціональними 
корпораціями. Для досягнення успіху, кожна компанія змушена ефективно 
використовувати свій реальний капітал, фінанси чи потенціал працівників і 
аналізувати середовище, в якому вона працює. Все це спонукає компанії бути 
гнучкими та швидко адаптувати конкурентну стратегію до ринкових умов [3]. 

 Під конкурентною стратегією розуміємо прагнення підприємства зайняти 
конкурентоспроможну ринкову позицію в галузі, стратегія спрямована на 
досягнення стабільного та прибуткового положення, яке дозволить підприємству 
протистояти натиску сил, що визначають конкурентну боротьбу. Розроблення та 
вибір конкурентної стратегії включає визначення конкурентних переваг бізнесу, 

https://www.segodnya.ua/ua/ukraine/pokupki-v-internetenazvany-samye-populyarnye-u-ukraincev-tovary-1389792.html
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які допомагають фірмі стати впізнаваною на ринку та захищають її від натиску 
конкурентних сил (не завжди можуть бути очевидними, але обов'язково повинні 
знаходити реальне втілення в продукції компанії, ціні, якості обслуговування, а 
також інших показниках діяльності компанії, та обов’язково сприйматися 
споживачем). Виділяють дві групи конкурентних переваг:  
• зовнішні, які зводяться до вищої «продуктивності», що забезпечує вищу 
прибутковість, стійкість до зниження цін продажу та конкуренції; 
• внутрішні, які досягаються та впроваджуються персоналом організації, 
дозволяють досягти нижчого рівня витрат, ніж конкуренти [1]. 

Без конкуренції ми не уявляємо сучасного світу. ЇЇ досить легко помітити 
просто йдучи містом зі стаканчиком кави в найближчій кав’ярні, дивно, але таку 
ж саму каву можна було купити в іншому закладі. В одному місці може 
знаходитись велика кількість кафе одного типу, але вони намагаються бути 
індивідуальними, не такими, як інші, мати свій «перчик». 

Перш за все конкуренція – економічний процес взаємодії, взаємозв'язку і 
боротьби між підприємствами, що виступають на ринку з метою забезпечення 
кращих можливостей збуту своєї продукції, задоволення потреб покупців і 
одержання найбільшого прибутку. Конкуренція є головною рушійною силою 
ринку, а сама продукція є знаряддям конкурентної боротьби. Але щоб 
забезпечити кращі можливості спочатку потрібно відповідати заведеним нормам, 
а вже потім додавати щось нове [4]. 

Питання дослідження конкурентоспроможності промислових підприємств 
є важливими й актуальними як для економіки країни в цілому, так і для окремих 
виробників. Створюючи щось своє, свій так званий бренд, підприємець завчасно 
має подумати про те, що ж такого особливого буде в його ділі, щоб зацікавити 
відвідувачів.  

У ринкових умовах висока конкурентоздатність суб’єктів господарювання 
є запорукою отримання високого і стабільного прибутку. Висока 
конкурентоспроможність – основна умова розвитку і життєдіяльності 
підприємства. Всі ми навіть не будучи професіоналами знаємо, якщо в закладі 
завжди ажіотаж і буде стабільний прибуток, то можна вважати, що той чи інший 
заклад є досить високим конкурентом для інших.  

Найбільш конкурентоспроможними є ті підприємства, де найкращим чином 
організована робота всіх підрозділів та служб. На ефективність діяльності кожної 
служби впливає багато факторів і ресурсів підприємства. Оцінка ефективності 
роботи кожного підрозділу передбачає оцінку ефективності використання цих 
ресурсів. В основі методу лежить оцінка чотирьох групових показників, що 
використовуються для оцінки конкурентоспроможності підприємства: 
• у першу групу об'єднані показники, що характеризують ефективність 
діяльності підприємства: економічність витрат підприємства, ефективність 
використання основних фондів, досконалість технології виготовлення товару, 
ефективність організація праці на підприємстві; 
• у другу групу об'єднані показники, що відображають ефективність 
управління обіговими засобами: незалежність підприємства від зовнішніх джерел 



178 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 
фінансування, здатність підприємства розплачуватися із своїми боргами, 
можливість стабільного розвитку підприємства в майбутньому; 
• до третьої групи належать показники, котрі дозволяють отримати уявлення 
про ефективність управління збутом та просуванням товару; 
• до четвертої групи входять показники конкурентоспроможності товару та 
його ціна [5]. 

Для досягнення найбільш вигідних результатів в галузі, підприємствам 
необхідно визначити стратегію конкуренції на основі детального аналізу мікро та 
макро маркетингового середовища. Незалежно від вибору стратегії, 
підприємствам необхідно правильно будувати імідж, що полягає в зміцненні 
позицій щодо товарів-замінників, формуванні прихильності покупців до марочних 
товарів та захищати свою продукцію від «нападів конкурентів». Із 
вищенаведеного можна запропонувати наступні заходи для покращення 
конкурентної позиції підприємства:  
• вивчення запитів споживачів;  
• системний конкурентний аналіз;  
• побудова іміджу бренду;  
• удосконалення якості продукції;  
• модернізація обладнання та технологій;  
• донесення до споживача цінності бренду;  
• визначення конкурентних переваг бізнесу та побудова конкурентної 
стратегії.; модернізація обладнання [2]. 

Аналізуючи події, які зараз відбуваються в Україні та у Світі – це глобальні 
та безповоротні процеси, які вже мають наслідки, в тому числі й економічні, яким 
буде майбутнє нашої держави залежить від кожного з нас, адже ринок змінився і 
потребує нових товарів та послуг, яких раніше не було. Сьогодні ми отримуємо 
колосальну підтримку від багатьох людей та організацій і саме це допоможе 
розвиватися українській економіці та підвищувати конкурентоспроможність 
країни в цілому, адже економічний фронт не менш важливий за військовий [6] 

Отже, сьогодні нам всім варто розуміти, що держава на управлінському 
рівні приділяє активну увагу не лише військовому забезпеченню країни, але й 
вітчизняній економіці. Задля збереження та відновлення українського бізнесу 
створює державні програми та залучає закордонних партнерів, результати яких 
ми вже можемо побачити. Свідома та планомірна реалізація цих заходів 
сприятиме задоволенню інтересів населення України шляхом розвитку бізнесу та 
підтримки його конкурентоспроможності як основи для досягнення ефективного 
функціонування підприємства в умовах воєнного стану та післявоєнний розвиток 
країни. 
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СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ – ЯК ФОРМА ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Статистика виконує важливу роль, у реалізації інтересів держави в галузі 

інформації. Завдяки статичним даним можна завжди проаналізувати ситуацію, 
порівняти її з іншими, прийняти рішення, провести наукові дослідження. Вона 
надає очевидні переваги на ринку праці, завдяки статистичним даним завжди 
можна проаналізувати ситуацію, порівняти її з іншими, прийняти рішення та 
провести наукові дослідження. Також, статистика дає інформацію для вирішення 
регіональних завдань задля підприємницької діяльності, а саме рівень цін на 
товари в різних регіонах, обсяги реалізації товарів, умови кредитування та рівень і 
темп інфляції. 

Статистична звітність, являється однією з головних складових статистики. 
Якість, правдивість інформації визначають ефективність використання статистики 
на будь-якому рівні та в будь-якій сфері. Дуже трудомістка робота щодо 
забезпечення необхідних для цих цілей даних є важливим державним завданням, 
виконання якої ставиться в обов’язок державної статистики [3]. 

Статистичній звітності притаманне особливе місце серед інших видів 
звітності підприємства: 

– відповідність поставленій меті – підготовка офіційної державної 
інформації, 

що характеризує масові явища та процеси в економічній, соціальній та 
інших сферах життя країни та її регіонів; 

– наявність статистичної оцінки – планова, організована система збору 
даних про масові явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній та 
інших сферах життя країни та її регіонів; 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3390
https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis02-06.html
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020/ua.pdf
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– наявність єдиної методології для складання звітності, яка ґрунтується на 
результатах наукових дослідженнях, міжнародних рекомендаціях і досвіді 
статистичної методології [1]. 

В даний час статистична звітність залишається переважним видом звітності 
в інформаційній базі Держкомстату України, і її розвиток іде в напрямку 
уніфікації форм статистичного спостереження для підприємств різних галузей. 

У статистиці є два варіанти звітності, один з яких подається у електронному 
вигляді. Електронний документообіг або так звані системи електронного 
документообігу, що полягають в автоматизації процесів руху документів, роблять 
процес формування та подання електронної звітності менш рутинним та 
залишають місце для аналітики. І електронний варіант подачі статистичної 
звітності в цих умовах є найбільш доречним та зручним [2]. 

Тож, статистична звітність підприємства не менш важлива, ніж податкова та 
фінансова. Всім респондентам надається право вибору форми подання звітності – 
на паперовому носії (поштою або безпосереднім наданням в органи державної 
статистики) або ж в електронному вигляді [3]. 

Переваги електронної форми статзвітності очевидні: зручність, мобільність, 
постійна підтримка актуальних форм, своєчасне оновлення. Пропозицій 
програмних сервісів подання електронної статистичної звітності багато, і точно є 
з чого обрати. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ 
 

Держава як організація публічної влади для реалізації своїх завдань і 
функцій повинна мати відповідні фінансові ресурси. Банківська діяльність є 
одним з елементів фінансової діяльності у державі, при цьому складність 
банківської діяльності полягає в тому, що вона охоплює обіг як державних, так і 
приватних фінансів.  
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Суть фінансової діяльності держави в банківській сфері полягає у тому, щоб 
враховуючи закони ринкової економіки, впливати на розвиток кредитно-
фінансових інститутів, сприяти отриманню ними прибутків, а завдяки цьому – 
підтримувати стабільність усієї кредитно-банківської системи та довіру до неї з 
боку населення і, водночас, здійснювати державний вплив через банківську 
систему на економічний розвиток суб`єктів господарювання, впливати на 
зростання обсягу державних фінансів та їх подальший обіг у фінансовій сфері [1, 
с.57].  

У дослідженнях банківської діяльності як елемента фінансової діяльності 
держави зазначається, що «фінансова діяльність держави в банківській сфері 
полягає в тому, щоб, спираючись на закони ринкової економіки, впливати на 
розвиток кредитно-фінансових інститутів, сприяти отриманню ними прибутків, а 
завдяки цьому – підтримувати стабільність усієї кредитно-банківської системи та 
довіру до неї населення» [2, с.49]. Наведене дає підстави стверджувати про те, що 
банківська діяльність має публічну фінансову-правову природу. 

 Однією з найважливіших і найбільш динамічних сфер прояву 
інтернаціональних процесів у сучасному світі є фінансова глобалізація, під якою 
розуміють вільний та ефективний рух капіталів між країнами і регіонами, 
функціонування світового фінансового ринку та формування системи 
наднаціонального регулювання міжнародних фінансів. 

 Глобалізація і зростання нестабільності, що характеризують в останні 
десятиліття розвиток світової економіки, особливо чітко проявляються у 
банківському секторі, найбільш чутливому до зовнішніх чинників.  Основним 
міжнародним фінансовим інститутом, який відіграє ключову роль у розробці та 
впровадженні єдиних стандартів у сфері банківського регулювання та нагляду є 
Базельський комітет із питань банківського нагляду — організація, що об’єднує 
національні наглядові установи, які регулюють банківську діяльність[3, с. 22]. 

Основою правового регулювання банківських відносин є норми Конституції 
України (зокрема, п. 1 ч. 2 ст. 92, ст. 99). Окрему групу актів, що становлять 
правове підґрунтя для сучасної банківської діяльності, є кодекси, зокрема 
Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Податковий кодекс 
України, Бюджетний кодекс України, Закони України та підзаконні нормативно-
правові акти.  
  Таке різногалузеве регулювання відносин у сфері банківської діяльності 
пояснюється тим, що комерційні банки є: суб’єктами господарювання, діяльність 
яких має за мету отримання прибутку; суб’єктами розрахункових відносин, що 
регулюються на договірних засадах; суб’єктами податкових відносин (в якості 
платників податків, податкових агентів); учасниками відносин з управління 
бюджетними коштами (у випадках функціонування в державі банківської чи 
змішаної системи виконання бюджетів). 

 Вагому групу актів, що забезпечують правове і державне регулювання 
банківської діяльності (банківське регулювання), є акти Національного банку 
України (центрального банку держави). Найбільший вплив на процеси 
регулювання відносин у банківській сфері (банківської діяльності) здійснює 
Національний банк України у формі банківського регулювання. Саме даний орган 
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є суб’єктом правового, державного та банківського регулювання. 7. У галузі 
публічно-правового регулювання банківських відносин важливе значення мають 
прийняті на державному рівні програмні документи: стратегії, програми, 
концепції розвитку тощо. Такі документи мають розроблятися Кабінетом 
Міністрів України спільно з Національним банком України, Національною 
комісією державного регулювання ринку фінансових послуг, недержавних 
організацій (наприклад, Асоціацією банків України, Незалежною асоціацією 
банків України тощо). 

Банківська діяльність як різнопланове міжгалузеве явище має ґрунтуватися 
на відповідних принципах, що об’єктивно дасть змогу забезпечити сталість 
нормативно-правового регулювання фінансових, зокрема банківських, відносин. 
Отже, при визначенні правових засад банківської діяльності важливе значення має 
з’ясування правової природи, сутності, особливих ознак, значення, джерел 
принципів, на яких має ґрунтуватися  ця діяльність. 
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РЕАЛІЇ   СЬОГОДЕННЯ  ТА  ЇХ  ВПЛИВ  НА  РОЗВИТОК  Е-COMMERCE  

НА ПРИКЛАДІ  ДІЯЛЬНОСТІ  МЕРЕЖІ  ТЦ  «ЕПІЦЕНТР-К» 
 

Враховуючи сучасні тенденції глобалізації світу, поглиблення 
міжнародного поділу праці, а також налагодження спільного виробництва та 
значного технічного прогресу, доволі великого значення набувають такі поняття, 
як інформаційна економіка та електронна комерція, пов’язані насамперед з 
розвитком Інтернет-технологій.  

Підприємницькі структури швидко оцінили комерційний потенціал 
Інтернету, і електронний бізнес перетворився в один із пріоритетних напрямків 
їхнього розвитку. Можна передбачити, що електронна комерція найближчим 
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часом стане одним з наймогутніших сегментів національних економік багатьох 
країн світу. Український ринок електронної комерції знаходиться в стадії 
розвитку. За останні п’ять років ринок електронної комерції в Україні показував 
щорічне зростання на рівні 50–60 %.  Загальний оборот Інтернет-торгівлі в 
Україні склав понад 500 млн. доларів. Для порівняння в Німеччині оборот ринку 
електронної комерції зараз складає 36 млрд. доларів США. [1]  Розповсюдження 
інформації про свою продукцію та запрошення до співпраці – це перша 
можливість Інтернету, якою скористалась більшість підприємств. Значна кількість 
підприємств не зупинилась на досягнутому, почавши використовувати 
можливості, що дає електронна комерція.  
 Після практично повної зупинки онлайн-торгівлі в перші тижні війни 
ритейлери поступово налагодили логістику, перенесли склади та підлаштувалися 
під зміни попиту. Проте, незважаючи на окремі сплески споживацьких запитів та 
збільшення середнього чеку, повноцінне відновлення сектору почалося тільки з 
літа. А про торгівлю в довоєнних об’ємах можна говорити лише по окремим 
позиціям. 

В останні роки помітне зростання інтернет - продажів стало окремим 
предметом гордощів ритейлерів. Це призводило до умовної “гонки озброєнь” 
роздрібних мереж: робота йшла на усіх можливих напрямках задля підвищення 
реалізації товарів через онлайн - канали. Це лише вершина айсберга онлайн-
торгівлі. Інша справа – обслуговування інтернет-ресурсів, логістика і доставка 
товару. RAU опитала учасників роздрібного ринку України, як змінювалася 
інтернет-торгівля відносно офлайн в останні місяці та який їх об’єм станом на 
серпень. [2] 

Згідно з даними опитування Deloitte в Україні, напередодні війни другий рік 
поспіль спостерігалася важлива тенденція: двократне переважання темпів 
зростання онлайн над офлайн. 22% респондентів зазначили, що почали купувати 
частіше онлайн, і лише 9% купують частіше офлайн. І ця тенденція лише 
посилювалася. Багато в чому завдяки наслідкам пандемії, яка привчила багатьох 
людей купувати онлайн. Як показало дослідження Soul Partners і Baker Tilly 
Україна, обсяг ринку e-commerce в 2020 році зріс на 41% та досягнув $4 млрд, що 
становило 8,8% від загального обсягу роздрібної торгівлі в Україні. Очікувалося, 
що ця частка за підсумками 2021-го буде на рівні 9,2%, або $4,4 млрд. Ринок 
електронної комерції виріс майже втричі з 2016 року, і аналітики прогнозували 
його подвоєння протягом наступних п’яти років.  [2] 

Отже, найбільш далекоглядні фірми використовують Інтернет для 
підвищення ефективності усіх аспектів свого бізнесу. На цьому рівні Інтернет 
стає глобальним діловим середовищем, що об’єднує працівників підприємства, 
його клієнтів, партнерів, постачальників, виробників та учасників купівлі-
продажу. Така модель використання Інтернету розширює поняття електронної 
комерції, і тому її називають більш загальним терміном «електронний бізнес».  

На прикладі діяльності мережі гіпермаркетів «Епіцентр К» розкриємо вплив 
сучасних інтернет – технологій на ринок електронної комерції.  

Мережа торгових центрів Епіцентр починалася як класичний DIY-ритейлер, 
основним асортиментом якого були будівельні матеріали і інструменти. Втім, 
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дуже скоро в компанії зрозуміли, що майбутнє – за розширенням асортиментної 
пропозиції. Зараз Епіцентр позиціонує себе як найбільша в країні мережа 
торгових центрів, в яких представлено понад 550 000 найменувань товарів від 
більш ніж 5500 постачальників.  

У серпні 2019 року компанія створила онлайн-магазин , того ж року купила 
контрольний пакет (80%) акцій холдингу «Вінницька агро-промислова група». [3] 

На початку 2021 року в ТЦ «Епіцентр-К» з'явився новий конкурент — 
шведська «IKEA», що зайшла на український ринок, спочатку відкривши 
інтернет-магазин та збираючись відкрити перший торговельний центр у 
київському Blockbuster Mall. В «Епіцентрі» вирішили до цього «підготуватися», 
розмістивши навпроти ТЦ банер-пародію на гасло «IKEA. Ідеї для вашого дому», 
на ньому було написано «Є ІDЕЯ і є рішення. В Епіцентрі є все!». Компанія 
почала роздавати безкоштовні брендовані маски, через що на відкритті магазину 
«IKEA» були присутні люди в масках із гаслом «Епіцентру». Шведська мережа 
поскаржилася на це адміністрації Blockbuster Mall, після чого роздавати такі 
маски було заборонено.[3] 

У серпні стало відомо, що «Епіцентр-К» стає якірним орендарем третьої 
черги Blockbuster Mall, аби відкрити торговельний центр поруч із першим в 
Україні «IKEA». [3] 

За 18 років мережа «Епіцентр-К» пройшла еволюцію від будівельних 
гіпермаркетів до будівельно-господарських та переросла в найбільшу в Україні 
мережу торговельних центрів. «Епіцентр-К» створив власний унікальний формат, 
який не має аналогів у світі. Відділи у торговельних центрах “Епіцентр-К” 
представлені у форматі shop-in-shop. У 2020 року частина магазинів формату 
shop-in-shop – “Галереї “Деко” та E.PIC - також вийшли за межі мережі 
“Епіцентр”, відкрившись у інших торговельно-розважальних центрах. «Епіцентр» 
створив свою неповторну модель, яку генеральний секретар European DIY Retail 
Association Джон Херберт  назвав «унікальним світовим форматом». Сьогодні у 
мережі «Епіцентр- К» клієнти можуть придбати широкий асортимент товарів, 
відвідати ресторани та розважити дітей.  Європейська бізнес-асоціація називає 
«Епіцентр» «торговим центром майбутнього». Експерти західної Європи 
відзначають креативність, високотехнологічність, зручність та особливу 
атмосферу у торгових залах мережі. Постійний розвиток, переформатування, нові 
магазини, салони та галереї, розширення асортименту товарів та послуг зумовили 
беззаперечне лідерство компанії на ринку роздрібної торгівлі.[4] 

 Загальною місією компанії є забезпечення мешканців України широким 
асортиментом якісних і доступних товарів, заощадження часу клієнта за 
допомогою зручної технології обслуговування та надання повного спектра товарів 
і послуг під одним дахом. Найголовнішим бажанням будівельно-господарських 
гіпермаркетів "Епіцентр- К" - це можливість створити найсприятливіші умови для 
будівництва, ремонту та облаштування оселі кожного мешканця України. Також 
повний соціальний пакет при працевлаштуванні, та кар'єрний зріст усіх 
співробітників. 

У мережі гіпермаркетів ТОВ «Епіцентр-К» можна  знайти всі товари, які 
використовуються для будівництва, ремонту та оздоблення. Товари поділені на 10 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2016
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/IKEA
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розділів, від масштабних будівельних проектів до оздоблення, з понад 
1мільйоном штук.[4] 

У ТЦ «Епіцентр-К» представлені вітчизняні та іноземні товари (Польща, 
Іспанія, Німеччина,  Франція, Китай, Туреччина). Товар доставляється до великих 
мереж супермаркетів власним транспортом та за рахунок співпраці з 5000 
постачальниками продукції. ТОВ «Епіцентр-К» розраховане на будь- які типи 
клієнтів і може задовольнити будь-які потреби замовника. 

Експерти ринку прогнозують, що навіть якщо інфраструктура України вже 
тривалий час занепадає, зростання цього сегменту ринку триватиме. 
Споживачами товарів є як великі будівельні компанії, так і роздрібні покупці. 
Завдяки своїм досягненням, а також прагненню покращити якість послуг та 
збільшити вибір товарів, компанія забезпечила жорстку конкуренцію іншим 
будівельним мережам по всій Україні. Загальний товарообіг мережі "Епіцентр-К" 
у квітні 2022 року зріс на 18% порівняно з березнем, але впав майже на чверть до 
аналогічного періоду минулого року, повідомили в прес-службі  компанії 
агентству "Інтерфакс-Україна".[4] 
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УКРАЇНСЬКИЙ E-COMMERCE В УМОВАХ ВІЙНИ 
 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій і систем відбувається зі 
швидшими темпами, це призводить до серйозних змін у взаємодії суб’єктів 
господарювання. Такі стрімкі темпи розвитку електронних комунікацій та 
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інтернет-реклами призводять до революційних змін у комерції: процес купівлі та 
продажу, що здійснюється за допомогою різних електронних способів 
комунікацій, одержав назву електронної комерції. 

Поряд із традиційними підприємствами, компаніями та фірмами, ринком 
дедалі більше розповсюджуються підприємства, що повʼязують себе з так званим 
поняттям e-commerce. Корпоративна електронна комерція є ефективним 
інструментом розрахунків з клієнтами, розповсюдження ринків збуту продукції, 
товарів і послуг, знаходження нових партнерів і створення якісного бренду. Деякі 
види бізнесу більш сприятливі для впровадження електронної комерції, тому їх 
рівень просування значно вищий порівняно з іншими. Ці галузі включають 
торгівлю нематеріальними товарами та цінними паперами, банківські послуги, 
створення та впровадження програмного забезпечення, надання інформаційних 
послуг, дистанційна освіта й інше. 

Верховна Рада України у вересні 2015 року прийняла Закон «Про 
електронну комерцію» № 675-VIII. Прийнятий Закон визначив організаційно-
правові аспекти діяльності у сфері e-commerce в Україні та встановив порядок 
здійснення електронних правочинів із використанням інформаційно-
телекомунікаційних систем, визначивши права і обов’язки учасників відносин в 
сфері електронної комерції. [1] 

Після прийнятого закону електронна комерція набула широкої популярності 
в Україні. Найбільш вигідними позиціями для просування через онлайн-канали 
мали споживча електроніка й одяг. Зокрема, передбачалося, що доля онлайн-
продажів електроніки має потенціал росту з 23% до майже 46%. Торгівля одягом 
в мережі Інтернет в Україні зростала у середньому на 26% з 2016 року і досягла 
$291 млн у 2020 році. Аналізуючи усі показники, 7% одягу продавалося за 
допомогою електронної комерції, хоча середній чек сягав близько $24-31. Врешті-
решт, Україна взагалі мала найнижчий, порівнюючи з сусідніми країнами, рівень 
витрат однієї особи для e-commerce на рік, він складав $104. У порівнянні з 
країною-сусідом Польщею, цей показник тримався на рівні $541. [2] 

До початку подій 24 лютого електронна комерція продовжувала набирати 
популярності в Україні. За даними 2020 року частка ринку досягла показника 8% 
від роздрібної торгівлі (+45% у річному обчисленні). Порівнюючи зі Східною 
Європою, середній річний приріст у цей час сягав показника 46%. Темпи 
зростання Західної Європи залишалися на рівні 4%. [3] 

Повномасштабне вторгнення практично повністю зупинило онлайн-
торгівлю в перші тижні війни, але ритейлери домоглися поступового відновлення 
логістики та перемістили своє виробництво в більш безпечні регіони, змінили 
розташування складських приміщень і адаптувалися до зміни попиту. У середині 
березня маркетологам вдалось спостерігати помітне збільшення замовлень, адже 
фаза першого шоку відійшла на другий план, почала відновлюватися логістика, 
впала активність переселення. Втім, повноцінне відновлення електронної комерції 
почалося лише влітку, але й про торгівлю в довоєнних обʼємах можна говорити 
тільки по окремим позиціям.   

За даними Google Analytics 24 лютого всі інтернет-магазини в середньому 
втратили 82,7% сеансів. На тому ж тижні було помічено незначне зростання 
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трафіку. В середині березня тенденція змінилася в позитивний бік і почалось 
помітне збільшення сесій. [4] 

Сесії 

 
 
Після 24 лютого помітно зріс попит на мобільні батареї та повербанки, що є 

досить очікуваним, оскільки більшість людей, яким довелось переїхати до інших 
країн чи міст, довгий час перебували в дорозі, а хтось мав обмежений доступу до 
джерел живлення. 

За оцінками фахівців продуктової компанії EVO, яка володіє маркетплейсом 
Prom.ua, частка e-commerce в українському ритейлі за 2022 рік рушила вгору, з 
9% вона виросла до 11–12%. Найбільші показники падіння на електронних 
майданчиках EVO спостерігалися на протязі перших двох тижнів російського 
вторгнення. Варто зазначити, що компанія спирається виключно на особисті 
розрахунки, адже під час воєнного стану Держстат не публікує статистику по 
ритейлу. [5] 

Отже, електронна комерція в Україні є розвиненою та актуальною темою 
для більшості населення. Опираючись на показники відправлень Новою пошти та 
Укрпошти, більша половина відправлень надходить саме з інтернет-магазинів. 
Військові дії на території країни значно вплинули на розвиток e-commerce, але 
українські підприємці гнучкі та змогли за короткий час адаптуватися до зміни 
попиту та ситуації, що пояснює причини швидкого відновлення логістики та 
роботи інтернет-магазинів із власним виробництвом.  

Актуальність e-commerce значна, оскільки багатьох брендів не вистачає в 
офлайн-магазинах. Це дає змогу замовляти улюблений товар через інтернет-
канали та пристосовуватися до українських виробників, що є важливим етапом 
інтеграції українського на міжнародний ринок.   
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МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 
УКРАЇНСЬКИХ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 
Хоча банківська система України вже пройшла досить довгий період становлення 
і вдосконалення, існує ще досить багато проблем в процесах її функціонування, 
що призводить до низького рівня конкурентоспроможності вітчизняних 
комерційних банків не лише серед їх європейських колег, а навіть на 
внутрішньому ринку.  
Попри тісну співпрацю України з низкою іноземних партнерів (Міжнародний 
валютний фонд, Група Світового банку, Європейський банк реконструкції та 
розвитку, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Європейський інвестиційний 
банк)[1], в міжнародних рейтингах, що аналізують показники діяльності банків, 
банківський сектор нашої держави, на жаль, поки що оцінюється як система з 
дуже високим рівнем ризику та нестабільності. При проведенні Всесвітнього 
економічного форуму в Давосі у 2018 році, за показником надійності вітчизняна 
сфера банківських відносин посіла 135 місце.[2] Це свідчить про великий ступінь 
недовіри до банківської системи України на міжнародному фінансовому ринку та, 
відповідно, низький рівень конкурентоспроможності комерційних банків в 
порівнянні з закордонними конкурентами.  
Причиною існування величезних обсягів банківських ризиків у фінансовому 
секторі нашої держави є низка економічних криз, що відбулися в 2008 (Глобальна 
фінансова криза), 2014 році (передумовою стали військовий конфлікт на Сході та 
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анексія Криму Росією) і відбуваються на даний момент внаслідок збройного 
нападу РФ на початку 2022 року.  
В умовах сьогодення банківській системі України притаманні такі недоліки: 

• Зростання частки проблемних активів. Внаслідок інфляційних процесів, 
підвищення рівня безробіття, скорочення кількості суб’єктів 
господарювання, збільшився обсяг неплатоспроможних позичальників. Цей 
фактор спричинив зниження ліквідності багатьох вітчизняних банків. 

• Отримані у вигляді депозитів кошти банкам нема куди вкладати. Більшість 
кредитних програм призупинено, і навіть ті клієнти, що раніше отримували 
регулярні овердрафти та кредити на поповнення капіталу, зараз не 
отримують фінансування. Не надто багато компаній-клієнтів вселяють 
впевненість банкам у тому, що зможуть погасити кредитну заборгованість. 

• Нездатність банків обслуговувати клієнтів під час блек-ауту. За умови 
відсутності електроенергії тривалий час, більшість відділень не зможуть 
обслуговувати клієнтів (випускати нові картки, приймати гроші для 
погашення кредитів, зараховувати кошти на рахунки). Банкомати також не 
зможуть працювати без електроживлення. 

Закономірно, що наявність таких дефектів стала підставою для скорочення 
загального обсягу кредитно-фінансових установ на фінансовому ринку. (рис. 1.) 

Рис. 1. Кількість комерційних банків в Україні з 2022 по 2023 рр.[3] 

Проте, навіть у надважких умовах роботи, більшість комерційних банківських 
організацій намагаються продовжувати свою діяльність у штатному режимі та 
отримувати з цього якнайбільший прибуток. Їх ефективному функціонуванню 
сприяють заходи, яких вживає НБУ для підвищення стабільності фінансового 
сектору нашої держави. Банкам дозволяється застосовувати «кредитні канікули» 
та не враховувати прострочки за кредитами під час оцінки кредитного ризику. 
Також надається право на реструктуризацію кредитів боржникам, що 
постраждали через агресію РФ. До банків не будуть застосовані заходи впливу за 
порушення нормативів достатності капіталу та ліквідності тощо.  
НБУ надалі продовжуватиме запровадження нових вимог до кредитно-фінансових 
установ: 

• вирахування непрофільних активів з капіталу на рівні 75% – з 31 грудня 
2022 року; 
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• запровадження нормативу довгострокової ліквідності NSFR на рівні 100% – 
з 1 квітня 2023 року.[4] 

Якщо економічна ситуація стабілізуватиметься, Центральний банк якомога 
швидше проведе оцінку стійкості банківської системи. Вона включатиме оцінку 
якості активів та стрес-тестування найбільших банків за базовим сценарієм. 
Оцінка стійкості дасть змогу оцінити поточний рівень капіталу банків та 
потенційні потреби в капіталі у перспективі. З огляду на її результати, НБУ 
визначатиме подальші графіки скасування воєнних послаблень та впровадження 
запланованих раніше регуляторних вимог. На думку спеціалістів Нацбанку, саме 
запуск ринку внутрішніх запозичень задля мінімізування ризиків емісійного 
фінансування, покращення державних програм підтримки бізнесу, забезпечення 
виконання зобов’язань у межах моніторингової програми з МВФ суттєво 
покращить вітчизняний банківський сектор.  
Кредитно-фінансовим установам задля збереження фінансової стабільності 
рекомендується неупереджено оцінювати якість портфелю та своєчасно визнавати 
кредитний ризик, приділяти увагу управлінню ризиками ліквідності, забезпечити 
безперервну роботу чергових банківських відділень в умовах блек-ауту тощо.  
Важливим кроком є запровадження проекту «Power Banking». Дана програма 
передбачає створення низки чергових банківських відділень, які працюватимуть 
навіть за тривалої відсутності електропостачання. НБУ, до того ж, наполягає на 
встановленні «банкоматного національного роумінгу», що передбачає  єдині 
розширені ліміти та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками 
карток інших банків у банкоматах. Ці заходи сприятимуть задоволенню попиту 
клієнтів на послуги та збереженню стабільності банківської системи навіть в 
екстрених умовах тривалої відсутності електроенергії. 
Крім того, вагомим внеском у розвиток фінансової галузі стане зближення 
України з Європейським Союзом як на рівні законів, так і на рівні правил та 
звичаїв. Виконання державою норм ЄС у сфері фінансових відносин неодмінно 
призведе до економічного зростання та стабілізації ринку. 
Найважливішим фактором розвитку будь-якої сфери відносин є злагоджена 
кооперація усіх її складових частин. Для забезпечення стійкості банківської 
системи, необхідна тісна співпраця між банками, небанківськими фінансовими 
установами, Центральним банком та органами державної влади. Лише спільними 
їх зусиллями, можливо досягти покращення функціонування українських 
комерційних банків та підвищення рівня їх конкурентоспроможності.  
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В сучасних економічних умовах комерційна діяльність безпосередньо 

пов'язана з торгівлею та має важливе значення для підприємств. 
На сьогоднішній день досвід країн із розвиненою економікою показує, що 

інформаційні технології підвищують ефективність підприємства, сприяють 
розвитку бізнесу та виводять його на більш високий якісний рівень. Можна 
говорити, що використання інформаційних технологій сьогодні є обов'язковою 
умовою розвитку підприємства. 

Інформаційні технології у сфері бізнесу дозволяють як керувати всіма 
видами ресурсів підприємства, так і сприяють ефективному здійсненню 
комерційної діяльності, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності 
самого підприємства.  

Використання інформаційних технологій постає обов'язковою умовою 
розвитку підприємства, адже інформаційні технології підвищують ефективність 
підприємства, виводять його більш високий рівень. Інформаційні технології 
дозволяють повністю задовольнити нематеріальні потреби людства, полегшити 
його працю, а також прискорити процес виробництва. 

У свою чергу, розвиток ринкових відносин створює появу нових видів 
підприємницької діяльності, створення фірм, які зайняті інформаційним бізнесом, 
розробкою обчислювальної техніки, вдосконаленням програмних продуктів та 
розвитком інформаційних систем. 

На сьогоднішній день існує величезна кількість програмних продуктів 
вітчизняних та зарубіжних розробників, що спрямовані на оптимізацію діяльності 
компаній незалежно від того, які послуги чи товари вони пропонують чи 
виробляють. Таким чином, якщо систематизувати інформаційні технології для 
бізнесу, можна виділити такі види: програмне забезпечення для ведення бізнесу, 
довідкові ресурси, електронні торгові майданчики, аукціони, дошки оголошень, 
Інтернет-магазини. 
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Інформаційні технології як інструмент підвищення ефективності основного 
бізнесу необхідно використовувати продумано та виважено. Позитивний ефект 
досягається лише в тому випадку, якщо у керівництва підприємства існує чітке 
бачення стратегій для вирішення поставлених цілей та завдань. Тобто, якщо 
з'являється інструмент, здатний приносити користь бізнесу, необхідно 
передбачити на кілька кроків уперед, як розвиватиметься сам бізнес та які 
залучати інформаційні технології для підтримки успішної реалізації бізнес-
стратегії. Інакше цей досить потужний інструмент, користі бізнесу не принесе, а 
кошти на інформаційні технології будуть витрачені даремно. 

Суть інформаційних технологій полягає у дії всіх елементів за заданим 
алгоритмом. При цьому всі елементи можуть відображати результат таким чином, 
щоб з'явилася можливість використання в подальших процесах. Очікуваний 
результат роботи цієї системи не можна отримати без опори на алгоритм роботи 
інформаційних систем [1]. 

Інформаційні технології у сфері бізнесу набувають все більшого 
поширення, зростає кількість компаній зацікавлених у створенні власних 
інтернет-представництв, сервісів та ресурсів у глобальній мережі. Ніхто не може 
ігнорувати нові технології, які широко поширюються в нашому житті, не кажучи 
вже про ту безпосередню вигоду, яку з них можуть отримувати споживачі вже 
сьогодні.  

Тому, важливо розуміти, що сьогодні розвиток малого бізнесу за допомогою 
Інтернету дуже актуальний. За допомогою різних додатків, сайтів та соціальних 
мереж можна активно та вигідно виставляти на продаж свій товар чи послугу та 
надавати виконання будь-яких робіт. Необхідною та достатньою умовою є 
створення свого облікового запису, а також мати достатню кількість 
передплатників або зробити доступним всім для перегляду своєї сторінки, додати 
опис свого товару, фотографії та залишити свої дані в коментарях або профілі. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ 
 

Завдання розбудови соціальної держави та становлення громадянського 
суспільства в Україні тісно пов'язане з використанням європейського досвіду 
розвитку інституту соціального підприємництва, який може стати новим 
інструментом вдосконалення державної соціальної політики і створення дієвого 
ринку соціальних послуг, соціальної інтеграції в суспільстві. Формування і 
вдосконалення правової бази соціального підприємництва тісно пов'язане з 
накопиченням його практичного досвіду, тому порівняльно-правовий аналіз 
торкається, зокрема, доктринального та законодавчого підходів до цього 
соціально-правового та економічного феномена, витоків і традицій розвитку цієї 
сфери в Україні та країнах ЄС[1, с. 66]. 

Сфери і напрями діяльності соціальних підприємств можуть бути 
найрізноманітніші: виховання і навчання; працевлаштування інвалідів, матерів, 
які мають малолітніх дітей тощо; соціальна допомога; соціальне обслуговування; 
надання тимчасових притулків; інформування населення; житлове будівництво; 
надання послуг у сферах охорони здоров'я, фізичної культури та організації 
активного дозвілля, організації культурно-просвітницької діяльності. Отже, 
відповідно до різних напрямів соціальні підприємства можуть задовольняти різні 
категорії людей, вибудовуючи при цьому різні моделі діяльності (наприклад 
модель продажу платних соціальних послуг або працевлаштування, інтегровані 
моделі) [2, с. 51]. 

Соціальне підприємництво можна  визначити як вид діяльності, 
спрямований на вирішення соціальних проблем. Також можна вважати, що воно 
утворюється безпосередньо на волонтерському русі, та є певним гібридом 
волонтерського руху та класичного підприємництва. Прибутки, що отримує 
соціальне підприємство, спрямовуються на його розвиток та розширення, 
громадські справи чи на вирішення гострих суспільних проблем. Діяльність 
соціального підприємства поширюється на такі галузі, як освіта, охорона 
навколишнього середовища, боротьба з бідністю, захист прав людини тощо. В 
Україні можливі наступні підходи до розуміння практики соціального 
підприємництва: соціальне підприємництво як спосіб соціальної підтримки 
певних груп населення; соціальне підприємництво як механізм сприяння 
економічному розвитку, підтримки підприємництва; соціальне підприємництво як 
альтернативний державному механізм вирішення соціальних проблем; соціальне 
підприємництво як соціально орієнтований бізнес. 
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Узагальнюючи наведені дані, можемо констатувати, що попри вагомі 
перспективи, соціальне підприємництво в Україні поки не отри мало значного 
розвитку, в основі чого лежить дія формальних та неформальних бар'єрів, не 
розвиненість інституційного середовища його функціонування. Найперше, 
відсутність правового оформлення соціальних підприємств, ви& значення цього 
поняття у правовій базі зумовлює нерозуміння його сутності у владних колах, у 
бізнес-середовищі та громадськістю. Правове поле діяльності підприємств, які за 
своїми ознаками можуть бути зараховані до соціальних, в Україні формують 
загальні нормативно-правові акти господарського законодавства (Цивільний 
кодекс України та Господарський кодекс України), Закон України "Про основи 
соціальної захищеності людей з інвалідністю в Україні". Останній передбачає 
застосування податкових пільг для підприємств за умови дотримання ними низки 
критеріїв. Окремо необхідно відзначити Закон України "Про соціальні послуги", 
який визначає умови участі недержавних організацій у постачанні відповідних 
послуг у межах соціального замовлення[3]. 

Саме тому соціальне підприємництво формується та існує як на основі 
бізнес-середовища у відповідності до розвитку соціальної відповідальності 
підприємництва, так і відповідно до вимог соціально-економічного розвитку 
суспільства, виникаючи на основі некомерційної підприємницької діяльності. 
Тому постає необхідність перед соціальними підприємцями дослідження 
ринкового середовища та отримання конкурентоспроможності відповідно до його 
потреб та умов. Це відрізняє їх від некомерційних організацій, які не є суб'єктами 
ринкової конкуренції та існують переважно за рахунок грантів і благодійних 
внесків, що спрямовані без прорахунку їх економічної ефективності та результатів 
діяльності. Крім того, діяльність соціального підприємництва спрямована на 
зменшення впливу ринкового середовища на споживачів вироблених ними благ і 
послуг, як правило, через свою орієнтацію на соціально вразливі верстви 
населення, на ослаблення їх залежності від ринку.  
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Двадцять перше століття – час інформації та період автоматизації у різних 

галузях. Комп’ютер, який використовують практично в усіх сферах життя, став 
символом сьогодення. Кількість українців, які мають постійний доступ до 
інтернету, збільшується з кожним днем і з кожним роком, все більше 
можливостей з’являється через цю мережу. Слід зазначити, що зі зростанням 
кількості інтернет-користувачів в Україні, в останнє десятиріччя почала активно 
поширюватися електронна комерція. 

Закон «Про електронну комерцію», прийнятий 3 вересня 2015 року, 
передбачає введення поняття «електронна комерція», «електронний товар», 
«інтернет-магазин». 

Але слід розуміти, що електронна комерція – це не лише купівля (продаж) 
товарів за допомогою інтернету, це і технологічна взаємодія керівників та 
працівників з людьми, які впливають на розвиток  підприємства у майбутньому, 
тобто електронна комерція – складова частина електронного бізнесу. Таким 
чином, стає очевидним, що електронна комерція, як і сам інтернет, вже стала 
невід’ємною частиною цивілізації. 

До головних переваг електронної комерції належать: швидкий доступ до 
інформації про продукти та послуги, скорочення виробничих витрат, які пов’язані 
з обміном інформацією, скорочення циклу виробництва та продажу, швидкість 
реагування на запити споживачів, швидкість проведення розрахунків, полегшення 
взаємодії між банками та підприємцями, між підприємцями та споживачами. 
Варто зазначити, що електронна комерція сприяє модернізації маркетингу, освіти, 
логістики, аудиту. Доведено, що вигоди від розвитку електронної комерції є 
значно суттєвими, ніж її недоліки. 

Розуміючи всю важливість електронної комерції та швидкі темпи її 
поширення, потрібно виявити та проаналізувати проблеми, які стають на заваді 
розвитку даної сфери в Україні. Це потрібно для того, щоб у подальшому знайти 
шляхи вирішення цих проблем і вивести вітчизняну електронну комерцію на 
міжнародний рівень.  

Питання розвитку електронної комерції в Україні привертає увагу 
науковців, серед яких А. Чухно, А. Сладков, А. Нефьодов, В. Новицький, А. 
Чучковська, В. Желіховський, Н. Меджибовська, О. Чубукова та інші. Віддаючи 
належне доробку згаданих учених, зауважимо, що актуальним є огляд проблем і 
перешкод, які виникають у розвитку електронної комерції в Україні. 

При аналізі стану ринку електронної комерції науковцями було виділено 
такі основні проблеми: 
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1) невисокий рівень життя та низька платоспроможність населення; 
2) слабкий розвиток національної економіки; 
3) низький рівень розвитку і впровадження інформаційно-інтелектуальних 

технологій, комп’ютерної грамотності населення; 
4) значна різниця у рівні інформації великих міст та регіонів країни; 
5) низький рівень безпеки і захисту від шахрайства; 
6) недовіра до електронної комерції серед споживачів;  
7) велика кількість непрофесіоналів серед фірм, зайнятих електронною 

комерцією. 
Розглянемо деякі з цих проблем. 
Проблема невисокого рівня життя та низької платоспроможності є головним 

фактором, який стримує розвиток електронної комерції в Україні, адже люди не 
мають достатньо коштів, щоб активно здійснювати покупки в інтернеті. З цієї 
проблеми випливає інша, пов’язана з тим, що не у всіх людей є кошти на 
придбання персонального комп’ютера та підключення мережі «Інтернет» до свого 
будинку. Тому люди часто не мають доступу до інтернет-магазинів. 

Слабка економіка країни також гальмує процес розвитку на два-три роки, в 
порівнянні з іноземними державами. 

Різниця у рівні інформації великих міст та регіонів країни існувала довго, 
але зараз приблизно 70% людей, які проживають у сільській місцевості, мають 
доступ до інтернету. Також зменшенню цієї проблеми посприяв розвиток 
мобільної індустрії, коли через смартфон можна виконувати те саме, що і через 
комп’ютер. 

Разом зі зростанням об’ємів ринків електронної комерції зростає і кількість 
комп’ютерних злочинців, а тим самим, небезпека шахрайства. Хакери можуть 
зламувати сайти та викрасти інформацію щодо клієнтів. Це можуть бути номери 
банківських карток, номери телефонів або персональні дані. Великі фірми мають 
надійні системи безпеки, які не дозволяють здійснювати злочинну діяльність, 
тому частіше злочинці «атакують» невеликі інтернет-магазини та їхніх клієнтів, 
що сповільнює розвиток електронної комерції в малому бізнесі, адже люди 
бояться користуватися маленькими інтернет-магазинами, що зменшує кількість 
суб’єктів на ринку. 

Стосовно непрофесіоналів, зайнятих електронною комерцією, – йдеться про 
невеликі магазини, які через відсутність досвіду не можуть ефективно проводити 
діяльність, наприклад, погано створена інтернет-сторінка магазину, відправлений 
товар не за правильною адресою або інші помилки – все це формує у клієнта 
негативне враження не тільки про компанію, а й про інтернет-комерцію в цілому.  

На жаль, вчені, які розглядають ці проблеми,  не врахували й той факт, що 
мовою обслуговування споживачів в Україні є державна, що визначено Законом 
України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 
Згідно з Законом України «Про електрону комерцію», суб’єкт електронної 
комерції, що зареєстрований в Україні, під час своєї діяльності та в разі 
поширення комерційного електронного повідомлення, зобов’язаний забезпечити 
надання інформації державною мовою. Використовувати українську мову 
потрібно при обслуговуванні споживачів, оформленні інформації про товари та 
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послуги, цінників, інструкцій, технічних характеристик, маркувань тощо. Але в 
цьому питанні є великі прогалини: часто цей закон порушують суб’єкти 
електронної комерції при оформленні документації, інформації, а задіяні 
працівники недостатньо володіють українською мовою. Тому, на мою думку, ця 
проблема також є перешкодою для розвитку електронної комерції в Україні.  

Попри окреслені вище проблеми, в Україні є всі передумови для ефективної 
роботи ринку електронної комерції.  

Розглянувши проблеми розвитку системи електронної комерції, 
спостерігаємо, що вітчизняна електронна комерція набирає значних обертів. Тому 
з упевненістю можна стверджувати, що розвиток електронної комерції в Україні 
має майбутнє. 

Підсумовуючи, можна сказати, що лише  комплексне вирішення всіх 
проблем може скоротити розрив у темпах зростання ролі електронної комерції у 
світі та в Україні,  при цьому саме держава повинна найбільше займатися 
проблемами цієї галузі.  
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ПРОСУВАННЯ В ТІК-ТОК  

 
TikTok — нова та цiкава соціальна платформа для активних користувачiв. 

Для бізнесу поява нової соцмережі створила ще одну можливiсть пошуку нових 
клiєнтів та просування бренду. Розвиток TikTok вiдбувається неймовiрними 
темпами. Користувачi тут проводять часу бiльше, нiж в будь-якій iншій 
соцмережi. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19
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Ставлення бiзнесу та суспільства до TikTok різне, але незаперечним 
залишається той факт, що всього за два роки ця китайська соціальна мережа 
збiльшила свою вартiсть до $ 50 млрд i зумiла привернути увагу своїми вiдео 
сотнi мільйонiв користувачiв з всього свiту. Тому бiзнесу варто використати шанс 
та вести сторiнку у TikTok, щоб здобути прихильнiсть аудиторiї. Для цього 
необхіднi користувацькi навички та розумiння особливостей методiв просування. 

Варто зауважити, що TikTok – це окремий свiт, який погано корелює з 
популярнiстю людей в iнших соцмережах. Тут все вирiшують рекомендацiї. Чим 
частiше контент в них потрапляє, тим популярнiшим стає аккаунт. До того ж, для 
цього не обов’язково бути популярним блогером з мiльйонною аудиторiєю, 
отримати популярнiсть можна в перший день присутностi в додатку. 

Для активного розвитку акаунту бренду перш за все варто визначитися iз 
загальною концепцiєю i темою каналу. При цьому слiд взяти до уваги iнтереси 
потенційноi аудиторiї. Водночас варто пам’ятати, що нeзалежно від категорiї 
бренду, в TikTok заходять, щоб вiдпочити, а не напружувати мозок. Тому реклама 
повинна бути природною, розважальною i не вiдходити вiд формату соцмережi. В 
роликах доречними будуть цiкава подача, гумор i, звичайно ж, креатив. 

Потрібно не забувати, що TikTok в основному музична платформа, тому без 
вiдповідної музики для вiрусного ролика не обiйтися. Зауважимо, що у додатку є 
велика медiабібліотека, звiдки можна взяти трендовий трек при створеннi ролика 
усерединi платформи.  

Ще одним хорошим способом отримати бiльше переглядiв в соцмережi є 
участь в різноманiтних челенджах. Можна приєднатися до вже iснуючого або 
створити свої завдання для челенджу (наприклад тематичні для свого бренду) i 
кинути виклик користувачам. 

Є кілька способів просування акаунту у мережi TikTok: 
1) найпростiший метод - просування аккаунту безкоштовно. Для цього 

потрiбно подiлитися QR-кодом або вказати посилання на свiй TikTok в профiлі 
Інстаграм, на Ютубi або на iнших майданчиках з уже розкрученими акаунтами. 

2) колаборацiї. Цей формат SMM-просування має хорошi показники 
ефективності, якi можливо наочно вимiряти і оцiнити. До речi, в деяких випадках 
можна домовитися про спiвпрацю по бартеру. Вартiсть спiвпраці залежатиме вiд 
рейтингів блогера i складностi iдеї, яку потрiбно реалiзувати. У будь-якому 
випадку потрiбно попрацювати над технiчним завданням - продумати сюжет, 
обговорити формат і термiни виконання. 

3) хештегом. У TikTok просувати акаунт безкоштовно можна за 
допомогою хештегiв. Вони обов’язково потрібнi, навiть якщо замовляти рекламу 
через додаток. В даному випадку головне завдання вийти в ТОП за 
найпопулярнішим хештегом. Для цього потрiбно проаналiзувати найбiльш цiльові 
та релевантнi тематицi бренду, за якими найчастiше користувачi шукають вiдео. 
Це дозволяє зробити спецiальний сервiс Tokker. Для того, щоб отримати більше 
трафiку, краще обрати кілька великих популярних хештегiв і додати до них пару 
тематичних. 
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4) купiвля реклами. Зауважимо, що мiнімальна вартiсть просування в 
TikTok за допомогою платної реклами – 20 $. Соцiальна мережа пропонує 
реалiзацію кiлькох варiантів рекламних кампанiй: 

a) in-feed ads. Реклама вiдображається в стрiчці користувачiв. До вiдео 
можна прикріпити бейджi і картки для опитувань, накласти вiзуальні ефекти і 
маски, а також iнші iнтерактивні елементи. Цей формат дуже схожий на рекламнi 
пости в стрiчці Інстаграму. 

б) TopView. Рекламу показують користувачам одразу пiсля входу в додаток 
TikTok. Багато експертiв вiдзначають, що цей формат має хороший показник 
переходiв по посиланнях на сайти – близько 15%. 

в) Brand Takeover. Формат аналогiчний до попереднього, але також при 
цьому можна використовувати п’яти-секундні рекламнs відео або банери. 

Для того, щоб зрозуміти, який контент збирає бiльше переглядiв, якi тренди 
варто використовувати, а що не працює, слiд завжди аналiзувати результати 
акаунту.  

Подивитися метрики можна в меню програми в роздiлі «Аналiтика», 
вказавши перiод, за який потрiбна звітність. Щоб подивитися данi про конкретний 
вiдеоролик, потрiбно вiдкрити запис i знову натиснути на опцiю аналiтики, яка 
знаходиться пiд iнструментами i коментарями. Такi результати можна отримати 
лише через добу пiсля публiкації. Аналiтика показує кiлькість вподобань, 
переглядiв, вiдсоток оглядів вiдео до кiнця, джерела отримання трафiку.  

З усiх перерахованих метрик, найбiльш важливим вважається саме вiдсоток 
вiдео переглянутих до кiнця. Просування вважається ефективним, якщо показник 
в межах 84-86%. Ще одна метрика, яку потрiбно проаналiзувати – лайкрейт. Його 
можна розрахувати, подiливши кiлькість вподобань на перегляди. Оптимальний 
показник – 8,5%, у вiрусних роликiв вiн досягає 14-20%. 

Більшість користувачів TikTok охоче спiлкуються в коментарях, тому 
важливо створити гармонiйне середовище спілкування. Для залучення нової 
аудиторії слiд продумати, якi теми найбiльше цiкавлять шанувальникiв, звертати 
увагу та вiдповідати на кожен коментар чи запитання. Вiдкрите спiлкування з 
користувачами може стати важливою та цiкавою частиною контенту. Цiкавим 
рiшенням є тe, що в TikTok є функцiя відеовідповiді на коментарi користувачiв, 
які відображаються в стрiчці нарiвні зi звичайними роликами. 

Важливою перевагою даної соцiальної мережi є те, що у TikTok панує бiльш 
дружна атмосфера, нiж у Instagram або в будь-якiй iншій соціальнiй мережi. 
Важливо не перебiльшувати з серйознiстю i додати частку гумору до кожної 
порцiї контенту. З метою ефективного просування важливо згуртувати людей 
навколо iдеї і цiнностей бренду, наприклад, благодійнiсть, заклики до 
усвiдомленого споживання тощо.  
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ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

Конкурентна перевага означає, що у даного економічного суб'єкта (його 
продукції) є певні унікальні характеристики, які вигідно відрізняють його від 
інших аналогічних на ринку. 

Поняття "конкурентна перевага" на науковому рівні ввів і обґрунтував 
американський економіст Майкл Портер в кінці 1970-х. [4]. Для того, щоб фірма 
могла витримувати конкуренцію на певному ринку, вона повинна мати 
конкурентні переваги, які дадуть їй можливість обійти своїх конкурентів. Фірма 
зможе це зробити, тільки якщо вона здатна забезпечити собі деяку відмінність над 
іншими, яку зможе надалі зберегти. Така відмінність має забезпечити більшу 
цінність для споживачів, або створити порівнювану з конкурентами цінність при 
менших витратах, або ж вирішити обидві задачі відразу”. Так, конкурентну 
перевагу фірми визначають як відмінну рису діяльності фірми, яка забезпечує їй 
перевершення конкурентів на цільовому ринку. Конкурентна перевага переважно 
визначається набором характеристик і властивостей конкретного товару, торгової 
марки або підприємства в цілому, який створює для цього підприємства певну 
перевагу над іншими конкурентами. 

Ринкове середовище дуже динамічне, тому оцінка конкурентних переваг і 
недоліків учасників ринку безперервно змінюється в залежності від поточної 
ситуації і аналізованих груп конкурентів. Рівень конкурентних переваг і недоліків 
може також відрізнятися по секторам ринку і географічно — на місцевому, 
локальному, національному, міжнародному ринку. 

Фактори, що визначають конкурентні переваги компанії, численні і 
різноманітні за джерелами і характером прояву. 

Найбільш поширена класифікація — за джерелами конкурентної переваги: 
• технологічні переваги: сучасне обладнання і технології, які значно 

впливають на продуктивність і якість товарів/послуг; зазвичай це 
патентовані технології, до яких доступ конкурентів обмежений; 
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• ресурсні переваги: їх отримує компанія, що має доступ до більш 
дешевої або більш якісної сировини; 

• управлінські переваги: вони є у фірми, яка змогла отримати найбільш 
висококваліфікованих працівників, досвідчених і компетентних менеджерів; 

• ринкові переваги: початкова велика частка ринку, відпрацьовані 
канали дистрибуції, потужна рекламна кампанія, ефективна система збуту і 
післяпродажного обслуговування і т.д.; 

• адміністративні переваги: ексклюзивний доступ до тих чи інших 
преференцій з боку держави; 

• інноваційні переваги: використання в роботі останніх наукових 
досягнень, наявність в штаті вчених, що працюють за профілем діяльності 
компанії; 

• культурні переваги: знання і вміле використання особливостей 
культури країни, в якій працює компанія. 

Якщо не розглядати ситуації, коли компанія отримує якесь ноу-хау або 
ексклюзивний доступ до ресурсів, щоб збільшити конкурентну перевагу фірми, 
зазвичай потрібно досягти ефекту за рахунок: 

• реструктуризації діяльності шляхом продажу малорентабельних і 
неперспективних бізнес-одиниць; 

• спрощення виробничої системи; 
• злиття і поглинання в стратегічно перспективних галузях; 
• глобалізації господарських операцій. 

Маркетинговий підхід до дослідження конкурентних переваг на практиці 
означає: проведення своєчасних маркетингових досліджень, ведення активної 
інноваційної політики, реалізація всіх напрямів продуктової політики 
(розроблення товарної та цінової стратегій, стратегії розповсюдження та 
просування). На відміну від конкурентоспроможності товару (послуги) 
конкурентоспроможність фірми зазвичай не може бути досягнута за короткий час. 

Головною метою українських підприємств на шляху забезпечення певних 
конкурентних переваг є освоєння нових ринків збуту, підвищення іміджу 
компанії, залучення нових інвесторів, забезпечення орієнтації на розвиток у 
довгостроковій перспективі. Щодо отримання конкурентних переваг, то існують 
три основні підходи: акцентований на споживачах, акцентований на конкурентах 
та традиційний ресурсний підхід. Загалом для забезпечення 
конкурентоспроможності компанії в довгостроковій перспективі компанії 
необхідно сформувати дієву систему управління конкурентними перевагами 
підприємства. 

Для реалізації цієї мети повинні забезпечуватись такі методи:  
• оптимізація розподілу ресурсів компанії в напрямку забезпечення їх 

найвищої ефективності використання та мінімізації непродуктивних витрат; 
• визначення змісту та характеру можливих конкурентних переваг певного 

підприємства (оцінка ступеня конкурентоспроможності, де рівень конкурентної 
переваги оцінюється відповідно до фірми-конкурента);  
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• формування стратегічного планування на підприємстві, що забезпечить 
системне бачення змісту необхідних заходів для формування комплексних 
конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. 
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РОЗВИТОК E-COMMERCE ПЛАТФОРМИ В СУЧАСНОМУ 

СВІТІ 
 

Що до визначення, електронна комерція, або e-commerce – це всі торгові і 
фінансові операції, проведені в інтернеті. Це будь-яка транзакція, здійснена з 
електронного пристрою, підключеного до мережі. Це як торговий центр з 
величезним асортиментом і комфортом: його можна відвідати, не виходячи з дому 
і навіть не встаючи з дивану [1]. 

Вважається, що винахідником електронної комерції став англійський вчений 
Майкл Олдріч, що 1979 року винайшов концепцію інтернет-магазину. Перший 
дистанційний шопінг як явище з’явився у США, а через два роки й у Європі, але 
справжній бум розпочався з розвитком мережі «Інтернет» у 1990-ті роки. Саме 
тоді в США масово з’явилися послуги продажу за допомогою мережі. Першими 
були авіакомпанії, які відкрили онлайн-продаж квитків у 1992 році. Тоді ж 
популярності почали набувати й інтернет-магазини, зокрема сайти з продажу 
книжок. 
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E-commerce в Україні – це поширення, продаж, реклама, просування послуг і 
товарів, тобто будь-які угоди у всесвітній мережі з використанням цифрових 
пристроїв. 

Є 3 найважливіші характеристики сайтів електронної торгівлі: 
 Зручність користування. 

Все має бути зрозумілим, доступним, юзерфрендлі для користувачів. 
 Продуктивність. 

Магазин має працювати швидко, реагувати оперативно – ніхто не любить 
чекати. 
 Безпека. 

Всі важливі дані користувачів мають бути захищені. 
Ці аспекти складають основу прибутковості онлайн-бізнесу, тому процес 

тестування повинен бути зосереджений на них. 
Також є недоліки, мабуть, головний мінус електронної комерції на даний 

момент – це величезна конкуренція у популярних нішах. Можемо назвати ще 
кілька недоліків: 
 невисокий рівень довіри до нових онлайн-майданчиків через велику 

кількість шахраїв; 
 відсутність по-справжньому продуманої та комплексної законодавчої бази 

для роботи інтернет-магазинів; 
 залежність бізнесу від служб доставки; 
 певні проблеми з віддаленими сотрудниками [2]. 

Станом на 2021 рік, згідно з дослідженнями, населення Землі складає 7.83 
млрд людей, у цей час інтернетом користується 59.5% населення, що дає торгівлі 
онлайн фактично необмежений потенціал для розвитку. Протягом останніх років 
популярність електронної комерції стрімко зростає, а світова пандемія змусила 
перейти офлайн бізнес на роботу в інтернеті. Згідно зі статистикою, у 2019 році 
частка інтернет торгівлі у світовому товарообороті роздрібних продажів складала 
14%, у 2020 році вона оцінювалася більше ніж в 17%, а вже у 2021 частка 
інтернет-комерції склала приблизно 19.5%. 

В різних країнах e-commerce розвивається з різними темпами. В цілому, 
тенденцією розвитку онлайн торгівлі охоплено увесь світ, але є основні гравці, що 
закладають тренди та впливають на правила торгівлі для цілих континентів. 

Азійсько-Тихоокеанський регіон вважається найбільшим ринком для 
інтернет комерції. Станом на 2021 рік загальні об’єми продажів товарів онлайн 
досягли 2.992 трильйона доларів Лідером з об’ємів продажів в мережі Інтернет за 
статистикою стає Китай. Згідно з даними eMarketer, на 2021 рік доля Китаю в 
онлайн торгівлі склала 52.1% загальної долі роздрібних продажів в усьому світі. 

Сьогодні електронна комерція у Сполучених Штатах показує стійку динаміку 
розвитку. Згідно з дослідженнями Statista Digital Market, дохід з онлайн торгівлі в 
США з 2017 до 2021 року виріс майже у 2 рази (з 424.9 млрд доларів до 767.7 
млрд). У 2023 р. прогнозується, що цей показник досягне позначки в мільярд 
доларів за рік, а 2025 року, за оцінками експертів, складатиме 1.33 трильйони 
доларів. Рекордний IV квартал допоміг зробити 2022 рік найуспішнішим за всю 
історію цифрової комерції у Сполучених Штатах. Згідно з щорічним 
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дослідженням ComScore «Стан цифрової комерції», витрати американців на 
цифрові технології зросли приблизно на 11% до $1,09 трлн у 2022 році з $904,3 
млрд у 2021-му. Найбільшими категоріями цифрових витрат споживачів стали 
продукти харчування (включаючи товари для немовлят і домашніх тварин) на 
$219 млрд, одяг та аксесуари ($175 млрд) і комп’ютери та комплектуючі до них 
($117,7 млрд). У той же час, найбільше зростання в онлайн-покупках показати 
квитки на заходи (75%), цифровий контент (60%) та одяг і аксесуари (37%) [3]. 

Латинська Америка налічує понад 20 країн, але ринок електронної комерції в 
цьому регіоні розвинений слабко та не рівномірно. Лише 6 країн мають стійкі 
результати ринку та обсяги транзакцій. Безумовно, регіональним лідером інтернет 
торгівлі є Бразилія, в якій за 2021 рік обсяги онлайн торгівлі склали 147.6 млрд 
доларів, на другому місці знаходиться Мексика з 49.6 млрд дол., Колумбія з 18.8 
млрд, Аргентина з 17.1 млрд та Чилі з 16.5 млрд дол. продажів за 2021 рік. 

Порівняно з Азійськими країнами та Америкою, ринок e-commerce в Африці 
лише починає своє зростання та поки відстає за показникам від світових лідерів. 
Так, станом на 2019 рік інтернет-торгівля на Африканському континенті 
відповідно дослідженням Insights, складала до 15 млрд доларів. 

E-commerce у Європі стрімко розвивається та збільшує свою популярність. 
Згідно з даними TradingPlatforms, у 2020 році в Європі налічувалося 480.9 млн 
користувачів онлайн магазинів, що складало приблизно 64% населення. У 
Південній, Північній, Центральній та Східній Європі частка загальноєвропейської 
інтернет-торгівлі складає 16, 6, 8 та 6 відсотків відповідно. У 2021 році обсяги 
онлайн торгівлі склали 823.62 млрд дол., а у 2023 очікуються на рівні 1.014,53 
млрд дол. 

Згідно з дослідженнями Ecommercedb від 2020 року, Україна посідає 66 місце 
у світовому рейтингу за величиною ринку з прибутком 838 мільйонів доларів. 
Станом на початок 2021 року в Україні приблизно 30 млн громадян мають доступ 
до інтернету, що складає 68% від населення [4]. 

Отже загалом, стрімкий розвиток e-commerce відкриває необмежені 
можливості для бізнесу, розширює географію продажів, а впровадження сучасних 
технологій дозволяє краще розуміти потреби клієнтів, збільшити взаємодію з 
ними завдяки різноманітним маркетинговим інструментам. Очікується, що вже 
станом на 2024 рік продажі через інтернет у світі складатимуть 21.8% від 
загальної кількості покупок населення планети та ця цифра стрімко ростиме 
щороку. 
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	відділення підприємництва, торгівлі та оціночної діяльності,
	Перші згадки про виноградну олію наводяться ще з часів стародавніх цивілізацій, коли її, більшою мірою, використовували з лікувальною метою для очищення організму і, як не дивно, в тому числі для лікування очей. Зелена прозора масляниста рідина високо...
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	Бактерицидна дія олії забезпечується наявності фітонцидів і натурального хлорофілу. Олія прискорює регенерацію тканин, ефективно загоює рани та має протизапальну дію.
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