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актуальними і дешеві закладу. Середній сегмент в цьому випадку 

просто «випадає». Ситуація складається таким чином, що розвиток 

середньоцінових ресторанів (кафе, барів і т. д.) – це показник і 

економічного розвитку міста, і цивілізованості суспільства. Звучить 

досить голосно, але, тим не менш, це так [2].  

Нижній ціновий сегмент в ресторанному бізнесі поступається за 

темпами розвитку середнього. Тому є кілька причин: заклад з 

невисоким середнім чеком виграє за рахунок обороту. Для того, щоб 

досягти успіху, необхідно знайти фасадне приміщення з 

пасажиропотоком не менше 1500...2000 осіб на годину, а це досить 

важке завдання. У дешеві заклади, як правило, не приїжджають 

спеціально, спонтанність прийняття рішення про їх відвідуванні складає 

більше 70%. Тому актуальні на даний момент формати дешевих 

закладів (фаст-фуди, кафе, бари) можуть бути успішними тільки в тому 

випадку, якщо правильно підібрано приміщення, і орендна ставка 

дозволяє отримувати прибуток [3].  

Сучасний ресторанний бізнес – це ціле мистецтво, в основі якого 

лежать кулінарні традиції, політика обслуговування, дизайн та 

оформлення інтер'єру – кожен ресторатор завдяки незвичайній ідеї та 

особливостям ведення ресторанного бізнесу намагається виділити свій 

заклад з безлічі подібних. Але ідея і антураж – ще не є запорукою успіху 

в ресторанному бізнесі, адже в основі будь-якого успішного 

підприємства ресторанного бізнесу насправді лежить технологія, і 

здатність її розвивати. 
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ОДЯГУ З ХУТРА 

 

Світовий ринок активно відмовляється від використання 

натурального хутра і замінює його на штучне, яке не поступається ні за 

якістю, ні за естетичними та теплозахисними властивостями. У Великій 

http://kak-bog.ru/restorannyy-biznes
http://kak-bog.ru/restorannyy-biznes
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Британії, Нідерландах і Австрії заборонили хутряну промисловість, 

через жорстоке поводження з тваринами. Наразі від використання 

натурального хутра відмовилися світові бренди «Gucci», «Michael 

Kors», «Jimmy Choo», «Stella McCartney», «Ralph Lauren», «Armani 

Group», «Hugo Boss» та «Calvin Klein». Ритейлер «Net-A-Porter» більше 

не буде продавати вироби з натурального хутра. Відомі українські 

бренди «Andre TAN», «ELENAREVA», «Ksenia Schnaider», 

«PRZHONSKAYA», «Nadya Dzyak», «DZHUS», «Lake Studio» 

зобов’язалися не використовувати натуральне хутро в своїх наступних 

колекціях [1]. 

Аналізуючи списки учасників міжнародних спеціалізованих 

виставок взуття, шкіри та хутра, визначено наступне: одяг з хутра на 

виставці «LEATHER AND SHOES 2017 ’2» представляли три виробника 

«Galleon» (Україна, м. Київ), «LP Furs» (Україна, м. Рівне), «Samange» 

(Україна, м. Харків) [2]; на виставці «LEATHER AND SHOES 2018 ’2» 

одяг з хутра буде представляти лише виробник «Добра Пані» (Україна, 

м. Київ) [3]. 

Узимку 2017-2018 рр. дизайнери пропонували споживачам: пальто з 

оздобленням із хутра (на комірі, манжетах, капюшоні тощо); куртки-

авіатори (зі шкіри на підкладці з овчини або її штучних замінників); 

пальто та півпальто з овчини або її штучного замінника [4]; пальто зі 

стриженого хутра або штучних тканин; моделі декоровані контрастними 

хутряними смужками уздовж лінії швів, вставками з хутра; штани з 

овчини [5].  

У 2017-2018 рр. (осінь-зима) під час виготовлення пальто 

популярною є класична фактура з густої, щільної овчини. Не втрачає 

популярності одяг із шкур тонкорунних овець тосканської породи, 

ягнят. Нерідко в одязі з овчини поєднується кілька видів хутра, фігурно 

вистрижене хутро. Дизайнери пропонують широкий вибір одягу з 

простим кроєм і мінімальною обробкою. Серед колористичних рішень 

одягу з хутра переважають: червоний, гірчичний, синій, сірий, зелений, 

сніжно-білий кольори, відтінки фуксії; найбільш популярними 

залишилися рудий і чорний кольори, коричнева гама у всьому 

різноманітті відтінків. Серед актуальних трендів прийом 

«колорблокинг» – це поєднання смужок шкіри контрастних або схожих 

відтінків. Популярними є підкладка з хутра в тон верху, а також 

комбінація темної шкіри і світлої підкладки [5]. 

Провівши аналіз сумарного обсягу імпорту та експорту одягу з 

хутра, речей для одягу з хутра та інших виробів з натурального хутра за 

період з 01.01.204 по 31.01.2018 р. [6], встановлено, що сальдо 

торговельного балансу є від’ємним, отже Україна більше купує, ніж 

продає, табл. 1. 

Підсумовуючи вищезазначене встановлено, що наразі на ринку 

України переважає одяг з хутра іноземного виробництва, користується 
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попитом одяг з овчини, удосконалення технологій виготовлення 

матеріалів для одягу, зокрема штучного хутра, дозволили дизайнерам 

відмовитися від застосування натурального хутра. 

Таблиця 1 

Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарної позиції УКТЗЕД 

4303 «Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші вироби з натурального 

хутра», тис. дол. США 

Період Вартість імпорту Вартість експорту Сальдо 

01.01-31.12.2014 р. 2245 851 -1394 

01.01-31.12.2015 р. 962 848 -114 

01.01-31.12.2016 р. 757 144 -613 

01.01-31.12.2017 р. 718 115 -603 

01.01-31.01.2018 р. 9 8 -1 
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РЫНОК ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ 

Транспортная отрасль без преувеличения – одна из самых старейших 

в мире. Во все времена была необходимость доставить продукцию от 

места производства к месту переработки и дальше – к конечному 

потребителю. Сейчас транспортная отрасль является одной из самых 

http://artexpo.ua/ua/vystavki/leather-and-shoes-2018-2/analiticheskie-materialy.htm
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