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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

Т. С. Алексеенко, к. э. н., доцент;  

Л. М. Злотникова, к. э. н., доцент 

УО «БТЭУ ПК», г. Гомель 

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ: ПРОБЛЕМЫ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Появление новых теоретических и эмпирических механизмов 

повышения эффективности производства в реформируемой 

постсоветской экономике, встречает различных препятствия: от 

отсутствия методологии до объективной оценки отдачи. Един-

ственной целью экономической практики остается максимиза-

ция отдачи. Государственная политика коммерциализации при-

вела к отождествлению физической и умственной деятельности. 

Маркетинг оказался заложником квазиэффективности. 

Ориентирование на инновационное развитие предъявляет 

особые требования к осуществлению маркетинга, включая но-

вые стратегии, механизмы изучения и управления спросом, пос-

тоянную коррекцию структуры товаров и услуг. Теоретически 

доказано, что инновационные преобразования будут признаны 

таковыми только в случае повышения производительности тру-

да, экономичного использования материальных, финансовых ре-

сурсов и интеллектуальных способностей. В тоже время инно-

вационное развитие в целом, и в маркетинге в особенности, 

представляет собой наиболее рискованную систему отношений. 

Стереотипы в экономической политике позволяют сохранять 

господство ценности материальных благ. Несмотря на то, что 

доведение товара до потребителя, особенно при широком вы-

боре, требует огромных интеллектуальных, материальных и 

прочих затрат, оно остается на второстепенных ролях. Марке-

тинговый мониторинг доходов потребителей, вкусов, предпоч-

тений остаются в статусе теории. В маркетинговых службах Рес-

публики Беларусь отсутствуют специалисты-социологи. В тоже 
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время инновационный маркетинг невозможен сложно действен-

ной системы изучения и управления общественным мнением. 

Бесспорно, что разработка и внедрение инновационных ре-

шений требует значительных временных, человеческих и про-

чих ресурсов. Инновационный маркетинг занимает особое место 

в диверсификации новшеств. Под инновационным маркетингом 

мы понимаем процессы, связанные с внедрением новых товаров, 

новых знаний и реализацией новых комбинаций факторов про-

изводства. 

В контексте экономической теории издержки маркетинга но-

сят трансакционный характер и представляют стабильные дого-

ворные и неформальны отношения между производителем и 

потребителем. В соответствии с теорией Р. Коуза трансакцион-

ные издержки находятся в латентном противоречии с моделью 

идеального рынка. Ценность товара определяется рыночным ус-

пехом, а внерыночная компонента требует все больше умствен-

ных и материальных затрат. Узкая специализация и дифферен-

циация научных предметов препятствует установлению тесных 

научных и практических связей между экономической теорией и 

практическим маркетингом. 

История экономики переполнена примерами использования 

нерыночных механизмов перемещения товаров за пределы на-

циональной экономики. По этой причине инновационное содер-

жание маркетинга должно наполняться дополнительными транс-

акционными издержками на изучение политической конъюнктуры. 

Политические события последних лет наглядно показывают, 

что затраты на продвижение товаров не только за пределы стра-

ны, но и внутри все чаще оборачиваются значительными поте-

рями, сокращаются объемы производства, закрываются пред-

приятия, прекращаются налаженные и эффективные связи. По-

литические требования быстрой переориентации на другого пот-

ребителя формируют систему противоречий между объективны-

ми процессами использования ограниченных ресурсов и риска-

ми новых не окупаемых затрат. Зависимость производственной 

деятельности от политической ситуации между различными 

странами влечет за собой необходимость сбора и эффективного 
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использования информации об изменениях в политических стра-

тегиях. Отсутствие стабильности в государственной политике 

неизбежно сопровождается диверсификацией различных огра-

ничителей в производстве и продвижении товаров. Постоянно 

возрастают риски нарушения или отказа от выполнения дого-

ворных обязательств. Действующая методология формирования 

издержек не предусматривает предполагаемые или потенциаль-

ные издержки на сбор информации вообще и политических из-

менений в частности, подготовку, введение новых переговоров, 

юридическое оформление достигнутых результатов, закрепле-

ние их практическими механизмами воплощения и т. д. 

Инновационный маркетинг – это механизм установления 

прочных связей между макро- и микроэкономикой. Централь-

ным звеном дискуссий о предельных и социальных издержках 

остается выбор человека в условиях ограниченных ресурсов. 

Как осуществляется выбор и как влияет производитель на по-

ведение потребителя – эти и другие проблемы остаются вне 

поля научных и практических решений. По мнению Р. Коуза 

смитовский теоретический максимизатор полезности выбора 

абстрактной экономической теории не имеет ничего общего с 

реально живущим и действующим человеком. 

Знания, которые получают маркетологи, сформированы на 

основе того, что рынок и их профессиональная деятельность 

направлены на установление рыночных цен и облегчения об-

мена, т. е. доведения товара до потребителя. Таким образом за-

ложена фундаментальная основа сокращения издержек, не свя-

занных с собственно производством, ибо есть некий механизм, 

который без маркетинга и дополнительных затрат стимулирует 

рациональную встречу производителя и потребителя. Экономи-

ческий и бухгалтерский анализ издержек представляет собой 

ярчайший пример ненужности дополнительных, или, как обоз-

начил Р. Коуз, трансакционных издержек. Признание необходи-

мости хорошо организованной торговли ни на шаг не прибли-

жает к ответу на вопрос о наличии зависимостей между марке-

тингом и эффективностью обменных процессов в общественном 

производстве. 
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Отдельное место в продвижении инновационного маркетинга 

занимает проблема «социальных издержек» и социально ориен-

тированного бизнеса. В экономической теории отмечено влия-
ние структуры потребителей по доходам на их поведение на 

рынке. Игнорирование социально-экономического статуса пот-
ребителя, сокращение издержек на анализ реальной доходности 

сопровождается провалами в правовом экономическом поле. 
Люди всегда способны в обход нормативно-регламентирующего 

порядка решать проблемы потребления, демонстрируя, таким 
образом, ненужность действующей экономической системы. 

Обмен товарами и услугами в условиях постоянного обновления 
производства, возрастающих рисков, усиления социальной ком-

поненты обменных процессов и нарастающих ограничений эко-
номической свободы требует радикального изменения методо-

логии и практики инновационного маркетинга, объединения 
усилий по ее разработке и продвижению. 
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ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ 
ПРОЦЕСИ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ 

Трансформаційні процеси, що почалися в економіці України 

у 1991 році, поява приватної власності та конкуренції стиму-

лювали кардинальні зміни в усіх сферах суспільного життя. 

Особливо активно конкуренція проявилася у внутрішній торгів-

лі. Роздержавлення підприємств торгівлі призвело до якісних 

змін у структурі роздрібної і оптової торговельної мережі, 

сприяло заміні централізованої адміністративної управлінської 



- © ПУЕТ - 9 

вертикалі на горизонтальні зв’язки між суб’єктами ринку, зміні 

державної форми власності на колективну і приватну. 
Державна внутрішня торгівля, на частку якої за радянських 

часів припадало до 70 % роздрібного товарообороту країни, 
втратила статус основної торговельної системи і перестала ви-
значати пріоритети розвитку торговельної галузі. Суттєвих змін 
зазнала як соціальна, так і функціональна структура торгівлі, 
змінилися умови функціонування торговельних підприємств. 

Характерною особливістю трансформаційних змін в галузі 
внутрішньої торгівлі стали зміни у структурі оптового і роздріб-
ного товарообороту, соціальних формах торгівлі, поява нових 
підприємницьких структур та розвиток торговельних мереж. 
Суттєво зросли масштаби діяльності та роль торгівлі в народ-
ногосподарському комплексі держави. Внутрішня торгівля стала 
одним із найпоширеніших видів економічної діяльності в Ук-
раїні. Вона об’єднує більше 25 % об’єктів Єдиного державного 
реєстру підприємств і організацій України, а в структурі суб’єк-
тів господарювання за видами економічної діяльності на її 
частку припадає більше 50 %, у обсягах реалізованої продукції – 
більше 40 %, у чисельності найманих працівників – більше 
27 %. При цьому суттєвих змін зазнали як оптова торгівля, так і 
особливо – роздрібна. 

Економічний аналіз змін, що відбулися в торгівлі, засвідчує 
суттєве зниження чисельності стаціонарних роздрібних торго-
вельних підприємств та швидкий розвиток мережі підприємств 
дрібнороздрібної торгівлі та ринків. Так, якщо у 1990 році на 
частку дрібнороздрібної торговельної мережі і ринків припадало 
17,3 % усіх підприємств роздрібної торгівлі, то у 2010 р. – 
26,4 %, у 2014 рр. – 24,7 %. 

Суттєвих змін зазнали і обсяги діяльності роздрібної торгівлі. 
Так, в перші роки ринкових трансформацій відзначається знач-
ний спад обсягів роздрібного товарообороту при подальшому 
його зростанні в останні роки. У порівнянні з 2000 роком від-
значається зростання товарообороту 2014 року як у фактичних 
цінах, так і у порівнянних. 

Характерною особливістю розвитку роздрібної торгівлі в 
умовах конкуренції є кардинальна зміна соціальних форм тор-
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гівлі як у чисельності підприємств, так і в структурі роздрібного 
товарообороту. Так, частка державних торговельних підпри-
ємств в загальному обсязі роздрібного товарообороту за 1990–
2014 рр. скоротилась з 70 % до майже 3 %. До 2004 року основ-
на частка товарообороту приходилася на колективну форму 
власності, яка у структурі загального товарообороту займала 
78,8 %. 

Починаючи з 2004 р., приватна форма торгівлі забезпечує 

більше 95 % роздрібного товарообороту підприємств. При цьому 

товарооборот приватної торгівлі зростав вищими темпами, ніж 

оборот підприємств, що належать до державної та комунальної 

форм власності. 

Економічний аналіз трансформаційних процесів у внутріш-

ній торгівлі України показує наявність різнонаправлених тен-

денцій у розвитку чисельності підприємств, структурі і загаль-

них обсягах товарообороту. При постійному скороченні кіль-

кості підприємств торгівлі обсяги товарообороту змінювалися у 

відповідності до загальноекономічних процесів, що відбувалися 

в Україні. 

П. Ю. Балабан, к. е. н., професор; 
 М. П. Балабан, к. е. н., доцент 

 ПУЕТ, м. Полтава 

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: ЕТАПИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ 
РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЦІ РИНКОВОГО ТИПУ 

Посередницькі функції між товаровиробниками та спожива-

чами зазвичай бере на себе оптова торгівля, роль якої з розвит-

ком ринкових відносин і насиченістю ринку різноманітними 

споживчими товарами зростає. Це викликано тим, що великі то-

варні потоки потребують значних зусиль з їх обробки в каналах 

обігу, а тому невеликі за обсягами діяльності підприємства роз-

дрібної торгівлі не мають ресурсів і можливості раціонально 

виконувати ці операції. Роздрібним підприємствам, які макси-

мально наближені до споживачів, економічно вигідніше контак-

тувати з одним або декількома оптовими підприємствами, ніж з 
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чисельними виробниками, що територіально віддалені від них. 

Неспівпадіння часу і місця виробництва товарів з їх реалізацією 

потребує накопичення і зберігання значних обсягів товарних за-

пасів, перегрупування виробничого асортименту в торговий, 

концентрації розпорошених по території країни товарних ресур-

сів, вивчення попиту населення та визначення місткості ринку. 

Ці функції виконують підприємства оптової торгівлі. 

Разом з тим, за нових економічних умов перед оптовою тор-

гівлею виникла ціла низка проблем, до основних із яких слід 

віднести: 

– зниження ролі оптової ланки торгівлі як посередника в 

процесі товарного обміну; 

– порушення взаємозв’язків між виробниками продукції і 

торгівлею; 

– послаблення впливу держави на розвиток торговельної га-

лузі і поява «тіньового сектора», який має цілий ряд конку-

рентних переваг перед «цивілізованою» оптовою торгівлею; 

– зникнення в обігу багатьох асортиментних груп товарів 

вітчизняного виробництва; 

– необґрунтоване збільшення ланковості товароруху; 

– ліквідація традиційної системи та каналів поставок про-

дукції виробничо-технічного призначення. 

Цей етап характеризувався кардинальними змінами у струк-

турі форм власності оптової торгівлі, що спричинило відповідні 

зміни у обсягах і структурі оптового товарообороту. Уже станом 

на 1.01.2001 року лише 5,0 % підприємств належали до держав-

ного сектору економіки, на 1.01.2006 року – 3,0 % [1, с. 23]. Від-

мічається чітка тенденція до зростання обсягів оптового товаро-

обороту: у 2000 році він становив 162,8 млрд грн, у 2010 р. – 

993,7 млрд грн, у 2014 році – 988,0 млрд грн [2, с. 243]. Широ-

кого розповсюдження набуло формування невеликих за обсяга-

ми діяльності оптово-роздрібних структур. При цьому потужна 

складська мережа в результаті такої стратегії була практично 

непотрібна. В результаті частка оптово-складського товарообо-

роту в загальному обороті оптових баз скоротилася до 10–20 %. 

Таким чином, процес ліквідації планово-розподільчої системи, 
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який успішно був проведений в перехідний до ринкової еконо-

міки період, не призвів до створення якісно нової системи оп-

тової торгівлі в Україні. Замість цього відбулося у широких 

масштабах подрібнення структури оптової торгівлі, активізува-

лися процеси стихійного функціонування оптово-посередниць-

кої діяльності, створення та безсистемного розвитку нових форм 

оптових підприємств і оптово-посередницьких структур, що ха-

рактеризувало початок другого етапу у розвитку оптової торгів-

лі України. 

За даними Держстату України середня площа оптових баз у 

2010 р. складала 159,4 м
2
, у 2013 р. – 183,9, у 2014 р. – 174,6 м

2
. 

При цьому оптовий товарооборот в середньому на одне підпри-

ємство у 2010 р. складав 12,68 млн грн, у 2013 р. – 19,7, у 2014 р. – 

20,5 млн гривень. Станом на 1.01.2011 року 62,8 % оптових під-

приємств мали обсяг товарообороту до 1,0 млн грн (0,8 % в за-

гальному обсязі оптового товарообороту), 12,3 % підприємств 

(92,2 % в загальному обсязі оптового товарообороту) – більше 

10,0 млн грн (табл. 1). 

Таблиця 1 – Групування оптових підприємств України за 

обсягом оптового товарообороту у 2010–2014 рр. 

(на кінець року) 

Групи під-

приємств 

за обсягом 

оптового 

товаро-

обороту, 

тис. грн 

Кількість  

підприємств, % 

Структура оптового 

товарообороту, % 

Товаро-

оборот 

на одне 

підпри-

ємство у 

2014 р., 

тис. грн 

Роки Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

до 50,0 37,2 29,1 25,4 19,8 15,1 0 0 0 0 0 4,37 

50,1–500,0 17,3 17,5 18,1 19,0 19,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 236,91 

500,1–

1 000,0 
8,3 9,2 9,3 10,1 11,0 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 727,71 

1 000,1–

10 000,0 
24,9 29,6 31,5 34,3 37,2 7,0 6,3 5,8 5,9 6,3 3636,49 

більше 

10 000,1 
12,3 14,8 15,7 16,8 16,9 92,2 93,1 92,2 93,5 93,1 10952,14 

Розраховано за матеріалами Державної служби статистики України [2–3] 
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За період з 2010 по 2014 роки тенденція збереглася: на 

1.01.2015 року кількість підприємств з обсягом товарообороту 

до 1 млн грн склала у загальній чисельності оптових підпри-

ємств 45,9 % (у структурі оптового товарообороту – 0,6 %), у 

структурі товарообороту найбільшу частку займали підприєм-

ства з обсягом товарообороту більше 1 млн грн (93,1 %). 

За останні чотири роки чисельність оптових баз з обсягом 

товарообороту до 50 тис. грн скоротилася на 22,1 %, при відпо-

відному зростанні чисельності оптових баз з обсягом товарообо-

роту 1–10 млн грн (на 12,3 %) та більше 10,1 млн грн – на 4,6 %, 

що характеризує введення в дію в основному великих за обся-

гом товарообороту оптових підприємств. Разом з тим, макси-

мальна частка у чисельності підприємств оптової торгівлі при-

ходиться на групу 1,1 – 10,0 млн грн (37,2 % у 2014 р.), у това-

рообороті – на групу більше 10 млн грн (93,1 %), що підтвер-

джує тезу про відкриття крупних за обсягом товарообороту оп-

тових підприємств, що можна вважати позитивною тенденцією 

у розвитку оптової торгівлі. Як свідчить практика, подрібнення 

оптових підприємств призвело до порушення міжгалузевих та 

міжгосподарських зв’язків, натуралізації процесів обміну (що 

особливо було характерним для перших років ринкових транс-

формацій), необґрунтованого збільшення ланковості товаропро-

сування та кількості оптових посередницьких структур, обумо-

вило зростання витрат обігу і роздрібних цін, уповільнення обо-

ротності товарів. 
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THE NEW APPROACH TO REVENUE RECOGNITION 

According to IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
1
, 

revenue from sale of goods or rendering of services is recognized to 
the extent to which the entity expects to receive a consideration in 

exchange for the transfer of those goods or services rendered to the 

customers. In contrast to the hitherto prevailing revenue recognition 
approach, which is based on the risks and benefits, the concept of 

control has been grounded in the new standard on revenue. The 
standard defines control as the ability to direct the use of and obtain 

substantially all of the remaining benefits from the asset
2
. An asset is 

considered to be transferred when the control over the asset is 

transferred.  
The new standard on revenue recognition provides a five-step 

model framework for revenue recognition, which includes the 
following: 

1. Identification of the contract(s) with a customer; 
2. Identification of entity’s performance obligations under the 

specific contract; 
3. Determining the transaction price; 
4. Allocation of the transaction price to the performance 

obligations; 
5. Recognition of revenue when (or as) the entity satisfies a 

performance obligation under the contract. 

A notable feature in the new standard is that the revenue can be 

recognized at a specific point in time or over time. Pursuant to 

                                                           
1 The Standard was published on 28 May, 2014 and is expected to become effective 

for periods beginning on or after 1 January, 2018.  
2 IFRS 15, par. 33. 
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paragraph 35 of IFRS 15, an entity transfers control of a good or 

service, and recognizes the revenue over time if one of the following 

requirements is met: 

– The customer simultaneously receives and consumes the 

benefits transferred by the entity. For example, an entity concludes 

an agreement with a customer for rendering of payroll services on a 

monthly basis over a certain period of time. The payroll processing 

obligation is performed over time because the customer 

simultaneously receives and consumes the benefits of the entity’s 

performance in processing each payroll transaction as and when each 

transaction is processed
3
. The entity recognizes revenue over time by 

measuring its progress towards complete satisfaction of that 

performance obligation. 

– As a result of its performance, the entity produces work in 

progress or a finished asset which is controlled by the customer after 

the product has been created or improved. It is possible that a single 

asset is controlled in the course of its creation. For example, 

regarding a contract for development of an IT system in the premises 

of the customer, the customer controls the information system in the 

process of its development or improvement
4
. Therefore, the control 

is transferred over time.  

– The entity’s performance does not create an asset with 

alternative use to the entity and the entity has an enforceable right to 

payment for performance completed to date. For example, an entity 

enters into an agreement with a customer to provide consulting 

services in the form of a report involving the provision of a 

professional opinion
5
. The professional opinion relates to facts and 

circumstances that are specific to the customer. In the event the 

customer were to terminate the agreement due to reasons other than 

                                                           
3 International GAAP 2016, The International Financial Reporting Group of Ernst & 

Young, Volume 2, Chapter 29 Revenue from contracts with customers (IFRS 15), 

List of Examples, Ex. 29.28: Customer simultaneously receives and consumes the 

benefits  (IFRS 15.IE67-IE68), p. 2040. 
4 ibidem, p. 2041. 
5 ibidem, p. 2044. 
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entity’s failure to perform the services as agreed, the entity has to be 

compensated. 

For each obligation performed over time, the entity recognizes 

revenue over time by measuring the progress towards satisfaction of 

its performance obligation to the customer. The purpose of 

measuring the progress towards satisfaction of the performance 

obligation is to present the results of the performance of the 

obligations to the customer.  

When the transfer of control and revenue recognition are not 

performed over time, the entity recognizes the revenue at a distinct 

point in time. The following indicators can be used in determining 

the extent of the transfer of control: 

– The present right to payment for the asset – if a customer is 

obliged to pay for the asset, the customer obtains the opportunity for 

its direct, as well as for its alternative use.  

– The existence of legal title to the asset – the transfer of 

ownership over the asset is an indicator for the transfer of control 

over the asset.  

– The entity has transferred the physical possession of the asset. 

Nevertheless, the physical possession may not coincide with control 

of an asset (for example in some repurchase agreements). 

– The existence of significant risks and rewards of ownership 

over the asset. When evaluating the risks and rewards of ownership 

over an asset, the entity has to exclude any risks that might give rise 

to separate performance obligations. 

– The existence of a clause on the acceptance of an asset. 

The new approach to revenue recognition at a point in time and 

over time is going to be a challenge for the entities when deciding on 

the implementation of IFRS 15.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Последние два десятка лет Украина держит курс на переход к 
рыночной системе хозяйствования. Важным шагом является 
государственное регулирование экономической среды, в част-
ности – предпринимательства, содержанием которого должно 
быть создание благоприятных предпосылок для ведения бизнеса 
и, как следствие, его процветания. Это необходимые условия 
для экономического роста государства в целом. 

Первоочередной необходимостью для создания благоприят-
ных условий развития предпринимательства в государстве яв-
ляется инвестирование, а также параллельно является главной 
проблемой для страны с переходной экономикой. Для достиже-
ния этих целей берутся поступления из ряда источников (нацио-
нального и зарубежных баков, частных инвесторов, междуна-
родных организаций), после чего ключевой вопрос стоит в их 
распределении, что является, скорее всего, решающим момен-
том эффективного использования инвестиций. 

Привлечение инвестиций сразу во все отрасли экономики 
страны в полном объеме практически невозможно, к тому же 
всегда существуют те отрасли, которые необходимо инвестиро-
вать в первую очередь. Кроме того, отрасли в странах с разным 
уровнем экономического развития, в которые, по мнению прави-
тельства страны, нужно инвестировать с помощью привлечения 
частного сектора, существенно различаются. 

Тесный контакт государства с бизнесом необходим для повы-
шения инновационного потенциала. В более подробном смысле, 
необходимо создавать предпосылки для инновационной актив-
ности: защита интеллектуальной собственности и интересов ин-
новационного предпринимательства. 

Также немаловажной миссией государственного регулирова-
ния должно быть создание условий направленных на усиление 
экономической безопасности малых предприятий, особенно в 
условиях финансовых и экономических кризисов. 
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Для этого органы власти выявляют предприятия со слабым 

уровнем ликвидности или экономической стойкости и задей-

ствуют такие механизмы как институт банкротства или санация 

предприятия. 

На мой взгляд, для больших перспектив, целесообразно про-

извести ряд доработок в фискальной политике по отношению к 

малым предприятиям, а именно, снижение налоговых ставок, 

вплоть до создания полной свободы от них и предоставления 

определѐнных трансфертов, тем самым помогая стать на ноги 

бизнесу и перейти на новый уровень, где он уже сможет осу-

ществлять необходимые платежи в госбюджет и вести свою эф-

фективную деятельность. 

Полезным примером могут служить меры экономической 

безопасности в странах Западной Европы, которые обеспечи-

вают «живучесть» национальных экономик в условиях мирового 

криза. 

Опыт стран Европейского Союза показывает, что обеспече-

ние национальной экономической безопасности оказывает ре-

шающее влияние на закрепление за государством четкого места 

в глобальном мире, которое соответствовало бы его геострате-

гическим значению и потенциалу. Именно поэтому, на сегод-

няшний день адаптация опыта стран Евросоюза по обеспечению 

экономической безопасности должна стать одним из приоритет-

ных направлений внешней политики Украины не только с точки 

зрения достижения устойчивости и эффективности националь-

ной экономики, но и с позиции долгосрочной стратегии нацио-

нального развития. 

Основными методами обеспечения безопасного развития эко-

номики в Германии являются действия по поддержанию циви-

лизованного характера рыночных отношений, создание равных 

условий для конкуренции, недопущение монополизации в от-

дельных отраслях и поддержание стабильности национальной 

валюты. 

В широком смысле, под экономической безопасностью во 

Франции понимается предупреждение и предотвращение эконо-

мических угроз путем представления новых схем, адаптации 
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норм и структур международной безопасности и создания сети 

сотрудничества, в частности между государственным и частным 

секторами и между государствами. 

Политика в области обеспечения безопасности в Великобри-

тании тесно увязывается с оборонной политикой: обе они осно-

вываются на оценках национальных интересов и реализуются 

через их защиту. Под «национальными интересами» в сфере 

экономики понимаются народнохозяйственные интересы всего 

общества в целом, имеющие приоритет по отношению к другим 

формам общественных интересов. 

Концепция экономической безопасности рассматривается в 

Испании в значительной мере в контексте экономической безо-

пасности всего Европейского Сообщества. Вместе с тем, создана 

эффективная система обеспечения национальных интересов в 

экономической области. Ее основу составляют: гибкая законо-

дательно-нормативная база; четкое разграничение компетенции 

министерств, ведомств и организаций в реализации норматив-

ных положений, касающихся экономического развития; наличие 

на каждом этапе развития законодательно утвержденной про-

граммы экономических приоритетов, которая в принципе долж-

на была исключить возможность раздачи адресных привилегий; 

наличие специальных государственных служб контроля. 

Анализ опыта таких стран Западной Европы как Нидерлан-

ды, Бельгия, Дания, Люксембург, Швейцария по обеспечению 

экономической безопасности показывает, что их основной стра-

тегической целью по защите национальных экономических ин-

тересов является обеспечение устойчивого экономического рос-

та и модернизации экономики в соответствии с условиями кон-

курентной борьбы на мировом рынке. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Зарождение торговли и торговой деятельности как одного из 
видов предпринимательства связано с появлением товарно-
денежных отношений. Возникновение мирового рынка способ-
ствовало дальнейшему развитию товарно-денежных отношений, 
становлению внутренней торговли, формированию местных то-
варных рынков. 

Экономическое значение торговли, методы ее организации и 
объемы товарооборота зависят от развитости как экономики 
государства, так и мировой экономики в целом. В результате 
усиления роли конкуренции повышаются производительность 
труда, требования к качеству выпускаемых товаров, что требует 
активного внедрения новых прогрессивных технологий как в 
промышленности для производства продукции «нового типа», 
удовлетворяющие возрастающие потребности населения, так и 
торговле для реализации товаров. Организации формируют 
конкурентные преимущества, что дает им возможность сущест-
вовать в условиях рынка. 

Развитие сетевой торговли вытесняет с рынка мелкие и сред-
ние фирмы. Наблюдается захват ключевых позиций на рынке 
потребительских товаров, широко используя для этого новые, 
более эффективные формы и методы деятельности. За послед-
ние годы произошли существенные структурные изменения в 
Республике Беларусь, что проявляется в следующем: 

– акционирование организаций; 
– субъекты хозяйствования получили самостоятельность в 

выборе поставщиков, формировании производственной про-
граммы (ассортимента товаров), использовании форм и систем 
оплаты труда, ценовой политики и т. д.; 
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– получает развитие индивидуальное предпринимательство, 

это способствует развитию конкурентной среды на потребитель-

ском рынке. 

В Республике Беларусь внутренняя торговля и общественное 

питание развиваются динамичными темпами в соответствии с 

изменением потребительского спроса, ростом требований к ка-

честву товаров и культуре обслуживания. В отрасли осущест-

вляется структурная перестройка товародвижения, формиру-

ются торговые сети, происходит развитие специализированных 

и фирменных магазинов, обновление материально-технической 

базы, развитие новых форм и методов продажи товаров, внедре-

ние информационных технологий. При этом развитие внутрен-

ней торговли и общественного питания носит выраженную со-

циальную направленность. 

Розничный товарооборот отражает состояние экономики рес-

публики, эффективность производства и управления процессом 

товародвижения, степень развитости рынка и его конъюнктуру. 

Анализ статистических данных Республики Беларусь пока-

зывает, что темп роста розничного товарооборота в 2015 году 

составил 100,2 %, в то время как в 2014 году значение этого 

показателя составило 106 %, а в 2013 году – 118 %. Доля госу-

дарственной торговли за последние годы сокращается и состав-

ляет 7 %. Аналогичная тенденция характерна и для торговли 

потребительской кооперации. Ее удельный вес в 2015 году сос-

тавил 6,9 %. Наблюдается рост удельного веса иностранной тор-

говли, в 2015 году его значение составило 17,2 %. 

Социальное значение розничной торговли проявляется в 

следующем. С одной стороны, реализация товаров характери-

зует удовлетворение потребности населения в товарах продо-

вольственных и непродовольственных групп, о чем свидетель-

ствует тенденции таких показателей как среднедушевая реализа-

ция, степень охвата покупательных фондов розничным товаро-

оборотом и другие. С другой стороны, товарооборот определяет 

место торговой организации в регионе, что отражено в показа-

теле доля рынка. 
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Соотношение доли продовольственных и непродовольствен-

ных товаров в 2015 году составило 49,8 % и 50,2 % соответ-

ственно. По системе потребительской кооперации темп роста 

РТО за 2011–2015 годы составил 106,5 %, среднегодовой темпо 

роста 101,3 %. 

Основными направлениями развития торговли потребитель-

ской кооперации за 2011–2015 годы следует назвать: 

– совершенствование материально-технической базы (от-

крыто 78 крупных торговых объектов площадью более 500 м
2
, 

428 объектов шаговой доступности; модернизировано 208 мага-

зинов, восстановлено работа раннее закрытых объектов и т. д. 

– формирование торговой сети под брендом «Родны кут», 

– начата работа по стандартизации бизнес-процессов в тор-

говой отрасли. 

Развитие торговли зависит от общей экономической ситуа-

ции в стране: состояния промышленного и сельского хозяйства, 

уровня денежных доходов населения, реализации программ 

социально-экономического развития общества и т. д. 

В общественном воспроизводстве торговля представляет 

собой замыкающее звено в сфере обращения от производителя 

до потребителя, удовлетворяя потребности населения. Выпол-

няя свои функции торговля обеспечивает производству возме-

щение затрат на изготовление товаров и получение прибыли, 

способствует непрерывности процесса воспроизводства. В про-

цессе доведения товаров от производства до потребления тор-

говля изучает спрос населения, составляет заказы промышлен-

ности на производство товаров народного потребления, способ-

ствует укреплению связей между отдельными отраслями эко-

номики. При ее участии осуществляется рыночное согласование 

товарного предложения и потребительского спроса. Торговля 

является источником поступления текущих денежных средств и 

играет важную роль в финансовой стабильности государства и, 

как составная часть единого хозяйственного комплекса страны, 

участвует в создании валового внутреннего продукта и нацио-

нального дохода. 
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Таким образом, большое значение должно придаваться акти-

визации сотрудничества производителя и представителей тор-

говли, оптимизации экономических отношений между структу-
рами торговли и покупателями. В системе товарного обращения 

торговля занимает ключевое положение, выполняя транзитную 
роль от производителя к потребителю, в обеспечении всего на-

селения необходимыми ресурсами, что подтверждает неоспори-
мую значимость совершенствования управления в торговой от-

расли в условиях становления национальной экономики. 

С. П. Гурская, к. э. н., доцент  
 УО «БТЭУ ПК», г. Гомель  

РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
РИТЕЙЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Глобализация мирового рынка товаров и услуг, сопровож-

даемая слияниями и поглощениями в различных секторах эко-

номики, обусловила развитие новых форм организации торго-

вого бизнеса, В последние годы в крупных городах Республики 

Беларусь активизировался процесс внедрения в торговую ин-

фраструктуру сетевого формата. 

Белорусский продовольственный ритейл имеет фундамен-

тальные предпосылки для своего развития: 

 доля продовольственного розничного товарооборота в 
общем розничного товарооборота через все каналы реализации 

стабильна: 48,5 % – в 2012 г., 48,0 5 % – 2013 г. , 49,3 % –2014 г.; 
 высокая доля расходов на продукты питания. Институт 

социологии Национальной академии наук Беларуси совместно с 
международной аналитической компанией Nielsen в начале 

2013 г. провел исследование в рамках изучения мнения насе-
ления о работе имеющихся в их городах продовольственных ма-

газинов. Респондентами выступили жители малых населенных 
пунктов – районных центров. В ходе исследования нашло под-

тверждение распространенное мнение, что именно продоволь-
ственный ритейл для небольших населенных пунктов является 

наиболее актуальным и востребованным сегментом розничной 
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торговли. Так, в ходе опроса выяснилось, что каждая пятая 

семья (21 %) тратит на продукты питания от 70 до 90 % своего 

бюджета. В каждой третьей семье (38,4 %) на продукты питания 
приходится от 50 до 70 % всех потребительских расходов. И 

только 5 % семей тратят на продукты менее 30 % своего бюд-
жета; 

 прогнозируемый рост доходов населения. 

По данным экспертного исследования, для сегмента продук-

товой розницы в республике характерно увеличение доли круп-

ных компаний в общем объеме розничного товарооборота. Кон-

центрация розничного товарооборота объектами сетевой тор-

говли составляет более 30 % (из них 7,6 % – организации потре-

бительской кооперации), что в разы меньше, чем в странах ЕС, и 

говорить о монополизации рынка розничной торговли в Бела-

руси преждевременно. Крупнейшими игроками на розничном 

рынке являются торговые сети: «Евроопт», «Соседи», «Про-

стор», «Рублевский», «Гиппо», «АЛМИ», «Корона», «Виталюр», 

«Белмаркет». Кроме того, на белорусский рынок уже пришли 

такие игроки, как Mart Inn (принадлежит акционерам литовской 

сети Maxima) и Rimi (Латвия), что говорит о его привлекатель-

ности. 

Основные торговые площади по торговле продовольствен-

ными товарами сосредоточены в сегменте небольших магазинов 

и торговых сетей, тогда как сегмент торговых центров только 

начинает развиваться. Обеспеченность торговыми центрами по 

республике составляет 36 на 1 000 жителей (в м
2
) (для сравнения 

в ЕС этот показатель составляет 425, в России – 100). Прогнози-

руется значимый прирост торговых площадей, как в целом, так 

и в особенности в рамках строительства торговых центров. Так-

же по показателю обеспеченности торговыми площадями на ты-

сячу человек Беларусь отстает от ближайших соседей: в среднем 

для ЕС этот показатель составляет 1 500 м
2
 /тыс. чел., в крупных 

городах России – 980 м
2
 /тыс. чел., в Беларуси в среднем –  

528 м
2
 /тыс. чел. (норматив до конца 2015 года 600 м

2
 /тыс. чел). 

Современные форматы торговли еще только начинают раз-

виваться в Беларуси, а учитывая мировой опыт, можно говорить 
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о наличии достаточно большого потенциала для дальнейшего 

активного их развития. Лишь в последнее время более присталь-

ное внимание стало уделяться понятию «формат». 
Количество «магазинов у дома» выросло за последние четы-

ре года в 2,5 раза, такой рост объясняется, в основном, актив-
ным развитием сети «Евроопт». Наличие в стране единствен-
ного города-миллионера (Минск), а также значительного числа 
довольно мелких городов в совокупности с относительно невы-
сокими доходами населения приводят к сравнительно высокой 
популярности формата «магазин у дома». 

Можно предположить увеличение в ближайшие годы доли 
супермаркетов за счет снижения доли «магазинов у дома». Ко-
личество гипермаркетов тоже вырастет, но потенциал их раз-
вития ограничен. Как один из трендов можно отметить развитие 
таких гибридных форматов, как супермаркет-дискаунтер и ги-
пермаркет-дискаунтер, которые особенно актуальны в белорус-
ских условиях довольно низкого уровня доходов. В целом, даже 
для современных сетей характерно довольно хаотичное раз- ви-
тие с точки зрения типов открываемых торговых объектов. 

Лидерами по проникновению в регионы можно считать такой 
формат, как «магазин у дома». В целом, тенденция «ухода в ре-
гионы» характерна практически для всех игроков рынка. Абсо-
лютный лидер по данному показателю ООО «Евроторг», кото-
рый активно открывает магазины в различных городах страны: 
сегодня он присутствует в 42 городах Беларуси. Тиражирование 
в регионы бизнес-моделей остальных игроков идет достаточно 
медленно. 

В целом, для рынка розничной торговли на данном этапе раз-
вития характерны следующие тенденции: 

1. Разрастание сетей и консолидация отрасли: активное 
строительство новых торговых площадей и новых объектов 
(особенно крупных объектов формата гипермаркет и супермар-
кет; приобретение в собственность действующих мелких сетей и 
отдельных объектов). 

2. Уход сетей в регионы: активное открытие региональных 
представительств (в городах с населением от 100 тыс. человек и 
достаточно высоким уровнем доходов). 
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3. Развитие логистической сети: создание торговыми сетями 
собственных логистических центров для оптимизации поставок 
и упрощения работы с производителями. 

4. Привлечение иностранных экспертов: современные сети 
активно привлекают в качестве ТОП-менеджеров иностранных 
экспертов отрасли («Евроопт» и «Соседи» – Литва, «Белмаркет» – 
Голландия). 

5. Активное развитие всех современных форматов: гипер-
маркетов, супермаркетов, «магазин у дома». 
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СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ  
ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

Торгівля є однією з найважливіших сфер економічної діяль-
ності, від якої значно залежить якість життя населення, розвиток 
економіки та її конкурентоспроможність у світі в цілому. Розви-
ток роздрібної торгівлі України є складним динамічним проце-
сом, який відбувається в умовах трансформаційних змін націо-
нальної економіки під впливом низки чинників правового, соці-
ального та економічного характеру. Мінливість цих чинників 
впливає на тенденції розвитку ринкового середовища функціо-
нування торговельних підприємств, вимагаючи адекватних під-
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ходів до управління для забезпечення ефективного використан-
ня їх ресурсного потенціалу. Саме тому, аналіз сучасного стану 
та перспектив розвитку роздрібної торгівлі в Україні є вкрай 
важливим для досягнення стабільних позитивних результатів 
діяльності торговельного підприємства. 

Роздрібна торгівля – це діяльність із продажу товарів безпо-

середньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їхньо-

го власного некомерційного використання незалежно від форми 

розрахунків [1, с. 314]. Роздрібна торгівля забезпечує завер-

шальну стадію процесу товарно-грошового обміну. Зв’язуючи 

обмін у формі купівлі-продажу з особистим споживанням про-

довольства, вона опосередковує процес відтворення, впливає на 

обсяги і структуру товарної пропозиції на ринку продовольчих 

та непродовольчих товарів, стабілізує його, а головне, забезпе-

чує життєво важливі потреби людей продуктами харчування. 

Для того, щоб проаналізувати сучасний стан роздрібної тор-

гівлі України необхідно здійснити оцінку обороту роздрібної 

торгівлі. 

Оборот роздрібної торгівлі – це обсяг товарної маси, що пе-

рейшла зі сфери товарного обігу у сферу особистого споживання. 

Так за даними Державної служби статистики оборот роз-

дрібної торгівлі за 2014 р. становив 901,9 млрд грн, що на 8,9 % 

менше обсягу 2013 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі 

47,4 % припадало на оборот торгової мережі підприємств (юри-

дичних осіб), 30,9 % становив оборот ринків (продаж споживчих 

товарів фізичними особами-підприємцями та громадянами), 

21,7 % – оборот фізичних осіб-підприємців, що мають мережу 

поза ринками.У торговій мережі та на складах підприємств, що 

здійснювали роздрібну торгівлю, товарних запасів на 1 січня 

2015 р. налічувалось на 45,9 млрд грн [4]. 

Згідно даних Державної служби статистики щодо обсягу роз-

дрібного товарообороту за 2015 рік, найбільше обіг роздрібної 

торгівлі знизився в Луганській і Донецькій областях – на 71,5 % 

і 66,4 %, до 7,9 млрд грн і 31,2 млрд грн. відповідно. Найменше 

скорочення роздрібного товарообігу спостерігалося в Київській 

(на 12,5 %, до 52,1 млрд грн) і Кіровоградській (на 12,6 %, до 
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21,7 млрд грн) областях. При цьому роздрібний товарообіг у 

Києві в 2015 році знизився на 14,6 %, до 158,5 млрд грн Нага-

даємо, що у 2014 році роздрібний товарообіг в Україні скоро-

тився на 8,6 % порівняно з 2013 роком – до 903,535 млрд грн [4]. 

Проаналізувавши показники роздрібного товарообороту по 

окремих областях та загалом по Україні, можна зробити висно-

вок, що спостерігається тенденція до скорочення обсягів роз-

дрібного товарообороту як по регіонам так і по країні в цілому 

та відбуваються негативні зміни у товарообороті торгової мере-

жі, частка якої у загальному товарообороті роздрібних торго-

вельних підприємств сягає 97,5 % (–2,5 %). Його обсяг у 2014 р. 

відносно 2013 р. у порівнянних цінах зменшився на 9,8 % і ста-

новив 427,5 млрд грн. Такі негативні показники обумовлені низ-

кою несприятливих чинників економічного, політичного та соці-

ального характеру. Серед економічних чинників можна виокре-

мити високій рівень інфляції, знецінення національної валюти, 

зменшення обсягів промислового виробництва. До політичних 

чинників слід віднести відсутність реформ та чіткої програми 

дій для розвитку та підтримки роздрібних торговельних підпри-

ємств. Серед соціальних чинників на обсяг роздрібного товаро-

обороту негативно впливають низька платоспроможність насе-

лення, зростаюче безробіття (приховане), зменшення частки 

середнього прошарку населення та ін. Тому, виходячи з вище-

зазначеного до головних напрямків підвищення ефективності 

функціонування підприємств роздрібної торгівлі можна віднес-

ти: вдосконалення структури мережі торговельних підприємств і 

впровадження якісно нових систем обслуговування ринкового 

типу; розширення мережі супермаркетів із широким асортимен-

том товарів і максимальними зручностями для покупців; впро-

вадження широкої системи бонусів від виробників і постачаль-

ників, надання маркетингових послуг, реклами;підвищення ролі 

оптової ланки та забезпечення її інтеграції з роздрібною мере-

жею у формуванні товарних ресурсів і централізованого поста-

чання, що знизить витратомісткість обороту та прискорить обо-

ротність товарів; підвищення рівня фінансового менеджменту, 

економічно обґрунтованого планування доходів, витрат і при-
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бутку, ресурсного забезпечення операційної діяльності та реаль-

них інвестицій; підвищення рівня факторного аналізу і конт-

ролю виконання плану економічного та соціального розвитку 

торговельних підприємств, їх фінансового стану; своєчасне ви-

явлення фінансових проблем, проведення антикризових заходів 

і запобігання банкрутства підприємств [2, с. 250]. 

Отже, можна зробити висновок, що роздрібна торгівля є 

насьогодні одною із пріоритетних сфер економічної діяльності, 

від якої на пряму залежить якість життя людини, розвиток еко-

номіки та її конкурентоспроможність у глобалізованому світі. За 

умови стійкого зростання купівельної спроможності населення 

(індексації заробітних плат та пенсій) та зростання економіки 

(ріст ВВП) у найближчі роки можна очікувати розширення роз-

дрібної торгівлі, а відтак і введення в дію нових роздрібних фор-

матів, що зможуть охопити широке коло споживачів та надати 

їм якісні товари за доступними цінами. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ 

Роздрібна торгівля є одним із найбільш перспективних сек-

торів української економіки, що динамічно розвивається та віді-

http://www.ukrstat.gov.ua/
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грає провідну роль у розвитку споживчого ринку та обслуго-

вуванні населення. Внутрішній ринок споживчих товарів є уза-

гальненим індикатором розвитку економіки, оскільки від його 

розмірів і ефективності залежить продуктивність інших секторів 

економіки та забезпечення рівноваги між попитом та пропо-

зицією. Об’єми, структура і ефективність внутрішньої торгівлі є 

визначаючими факторами конкурентоздатності національної 

економіки і забезпечення постійного економічного зростання, а 

також в забезпеченні потреб людини у високоякісних товарах та 

послугах.  

Так, за оцінками експертів, торгівля в Україні починаючи з 

2008 р. вступила у нову фазу розвитку, що характеризується ак-

тивним зростанням частки організованої мережевої торгівлі. 

Вітчизняні торговельні мережі, на відміну від зарубіжних торго-

вельних мереж, що розвивалися під впливом змін попиту спо-

живачів, одразу розпочали активну діяльність з використанням 

напрацьованого світового досвіду. Так за даними Держком-

стату, оборот роздрібної торгівлі України в 2013 р. становив 

884 203,7 млн грн. (приріст порівняно з 2012 роком становив – 

807 491,96 млн грн – 9,5 %). Обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної тор-

гівлі та ресторанного господарства за 2013 р. становив 433 081 млн 

грн, що на 27 967 млн грн. більше, ніж у 2012 р. Протягом ос-

таннього десятиріччя роздрібна торгівля переживала значний 

підйом. Так, за 2005–2013 роки середньорічний темп росту сек-

тора роздрібної торгівлі був на рівні 21 %. У 2013 році внутрішні 

роздрібні продажі на організованому ринку складали 54,2 млрд 

долларів, що близько 1 200 долларів на душу населення. Отже, 

торговельні підприємства активно розвивалися, зростали їх 

обсяги дiяльності, збільшувався асортимент продукції та перелік 

наданих ними послуг. 

Згідно звіту компанії Ernst & Young Global Limited за період 

січень-червень 2014 року загальний оборот роздрібної торгівлі в 

Україні (за виключенням тимчасово окупованої території АРК) 

склав 407,6 млрд грн, що на 0,8 % більше показника за аналогіч-

ний період 2013 року. На думку фахівців ріст забезпечений ви-
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ключно за рахунок збільшенням цін, оскільки, існуюча геополі-

тична ситуація негативно впливає на споживчий попит, а де-

вальвація національної валюти зменшує купівельну спромож-

ність населення. Складна ситуація в Донецькій та Луганській 

областях стала причиною спаду продажів на їх територіях і в 

січні–червні 2014 р. відбувся спад темпів товарообороту роз-

дрібної торгівлі, що склав (–2,5 в. п. і –7,7 в. п.) відповідно. У 

2013 році була проведена значна кількість поглинань та злиття 

торговельних мереж. Так, наприклад, торговельна мережа Varus, 

що активно розвивається, купила 10 магазинів «Spar» в Дніпро-

петровську та 13 «Перекрестка» в Києві, а східноєвропейські 

маркети Real, що належали Metro Group, перекупила інша між-

народна група – Auchan. Пiдсумовуючи викладeнe, можна зро-

бити висновок про загocтрeння кoнкуренiї на ринку торговель-

них пoслуг, що призводить до скорочення частки торговельних 

підприємств, проте їх частка ceрeд суб’єктів економічної діяль-

ності залишається значною.  

Таким чином, в торговельному бiзнесi України активізуються 

процеси створення маштабних за розмiрами й територією 

обслуговування торговельних мереж. 

Про розвиток саме торговельних мереж свідчать дані Дер-

жавної служби статистики України щодо кількості таких основ-

них діючих об’єктів роздрібної торговельної мережі, як супер-

маркети (продовольчі магазини з торговою площею від 400 до 

2 499 м
2
) та гіпермаркети (продовольчі магазини з торговою 

площею від 2 500 м
2
 і більше). Аналіз статистичних даних свід-

чить, що на тлі скорочення загальної кількості магазинів в Ук-

раїні кількість супермаркетів та гіпермаркетів поступово зро-

стає, а їх частка у загальній кількості торговельних підприємств 

у 2013 р. порівняно з 2005 р. майже у 2,5 рази (з 1,73 % у 2005 р. 

до 4,22 % у 2013 р.). На сьогоднішній день вітчизняний торго-

вельний бізнес в основному розвивається за допомогою ство-

рення спеціалізованих торговельних мереж: – будівельні мате-

ріали (мережі «Епіцентр», «Леруа Мерлен», «Олді», «Буді Бум», 

«Нова лінія» та ін.); – продовольчі товари (мережі «АТБ», «Fozzy 

group», «МегаМаркет», «Велика кишеня», «Novus» та ін.); – пар-
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фюмерно-косметичні товари, засоби гігієни та побутова хімія 

(«Космо», «Єва», «Watsons», «ProStor» та ін.); – аудіо-, відео- та 

побутова техніка і електроніка (мережі «Фокстрот», «Технопо-

ліс», «Comfy», «ФоксМарт» та ін.) – взуття (мережі «Монарх», 

«Чобіток», «Інтертоп» та ін.); – одяг (мережі «Спорт Майстер», 

«Bershka Україна», «Argo-trade», «O’STIN» та ін.); – засоби 

мобільного зв’язку (мережі «АЛЛО», «Мобілочка», «Евросеть» 

та ін.); – книжкова торгівля (мережі «Книгарня Є», «Книжковий 

супермаркет», «ЕМПІК» та ін.);  
 У свою чергу найпоширенішими універсальними торговель-

ними мережами є такі, як: «METRO», «Auchan» та ін. Диверси-
фікація торговельного бізнесу в Україні ставить нові завдання 
перед керівниками та менеджерами торговельних мереж. Великі 
вітчизняні та іноземні торговельні мережі поєднують торго-
вельне обслуговування в магазинах різних типів (супермаркети, 
гіпермаркети, дискаунтери та iншi) із наданням різноманітних 
послуг (наприклад, виробництвом товарів під власними торго-
вельними марками та інше).  

Таким чином, поруч із основним видом економічної діяль-
ності – торгівлею, крупні торговельні мережі займаються вироб-
ництвом товарів, а також надають певні види супутніх послуг. 
Ці дані свідчать про необхідність врахування специфіки певного 
бізнес-напрямку та оперативного інформування менеджерів про 
реальну ситуацію за допомогою сучасних інформаційних засо-
бів негайної передачі та обробки великих масивів інформації 
для прийняття певних управлінських рішень та підвищення яко-
сті управління в цілому для ефективного управління торговель-
ними мережами в сучасних умовах.  

Отже роздрібна торговельна мережа є важливою складовою 
соцiально-економічної інфраструктури будь-якого населеного 
пункту. Від її стану та рівня розвитку значною мірою залежить 
успішність виконання торгівлею соціальних (скорочення безро-
біття, працевлаштування населення, передусім молоді, надхо-
дження доходів до місцевих бюджетів та ін.) та економічних 
функцій (своєчасне забезпечення населення якісними товарами, 
здійснення мобільного кругообігу грошових коштів та ін.), а 
отже, і якість життя населення.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАГАЗИНІВ НА АЗК 

Відкриття магазину на АЗС в цілому світі стало бізнес-стан-

дартом. За умови, що торгівля організована правильно, реаліза-

ція супутніх товарів може приносити до 70 % прибутку. За ре-

зультатами міжнародного дослідження, яке проводила компанія 

ACNielsen, ринок магазинів на фірмових АЗС Західної Європи, 

США та ПАР достатньо розвинутий: 61 % мешканців коли-

небудь відвідували такий магазин, 28 % міського населення від-

відують їх регулярно, а в мегаполісах цей показник сягає 40 %.  

Більшість існуючих на Заході роздрібних форматів уже ос-

воєні українськими рітейлерами. Convenience store на АЗС (або 

«заправочний рітейл») – один із небагатьох сегментів, пік роз-

витку якого ще не настав. Але експерти відмічають, що протя-

гом останніх років в Україні спостерігається тенденція збіль-

шення росту кількості АЗС, проекти яких передбачають великі 

торгівельні площі, кафе та ресторани.  

Більшість операторів ринку стали приділяти магазину при 

АЗС більше уваги. Це, зокрема, відображається в реконструк-
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ціях магазинів старих форматів, розширенні пропозицій та сер-

вісу для клієнтів, появі в асортименті нових товарів.  

Також, однією з тенденцій є розширення зони «харчування», 

а саме: фастфуду та кафе. Магазин на автозаправному комплексі 

доповнює традиційну пропозицію палива. Автомобіліст обирає 

ті АЗС, які можуть запропонувати додаткові послуги та сервіс. 

Людина може навіть купити паливо за вищою ціною, але при 

цьому заощадити свій час та отримати високий рівень додат-

кового сервісу. В окремих випадках, міні-маркети на АЗС мо-

жуть конкурувати й з традиційним рітейлом, але тільки в час-

тині імпульсивних покупок або окремих «відсутніх» товарів.  

У водіїв все частіше виникає потреба придбати необхідний 

товар, не відвідуючи традиційний супермаркет, що фактично 

економить час покупців. 

Організація магазинів на АЗС має очевидні переваги: маржа в 

таких магазинах вище, ніж в супермаркетах та інших торговель-

них точках, і залежно від асортименту може сягати 50–70 %. 

Високі ціни компенсуються зручністю для покупця (наприклад, 

цілодобовим режимом роботи). Крім того, багато з асортименту 

магазину при АЗС потрапляє в категорію предметів імпульсних 

покупок, ціна яких не впливає на вибір клієнта.  

Однак, щоб змусити покупців забути про обмежений асорти-

мент і високі ціни, застосовується особливий вид мерчандай-

зингу.  

Правила організації роздрібної торгівлі супутніми товарами в 

магазині на АЗС схожі з правилами в магазинах «біля дому» та в 

інших традиційних рітейл-каналах. Відповідно, для ефективної 

роботи важливі управління асортиментом, дотримання правил 

мерчандайзингу, обмежена товарна матриця, правильна виклад-

ка і відповідний рівень сервісу.  

Організовані магазин і кафе на сучасних АЗС перестали бути 

ознакою будь-якої «преміальності» мережі, і стають, фактично, 

стандартом галузі.  

Для власників мережі АЗС кафе не тільки ефективний спосіб 

залучення клієнтів, але і джерело прибутку, що знижує ризики, 

пов’язані з коливаннями рівня доходів від продажу палива в 
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умовах нестабільного нафтового ринку. Про доцільність орга-

нізації кафе при АЗС також говорить той факт, що даний вид 

бізнесу останнім часом перетворився на один із способів бороть-

би за клієнта, особливо на міських дорогах. Сучасний розвиток 

галузи призвів до того, що АЗС все частіше будують на неве-

ликій відстані один від одного, що посилює конкуренцію між 

автозаправними мережами, та підвищує вибагливість клієнта до 

рівня їх сервісу.  

Ще однією тенденцією розвитку АЗС на автошляхах є 

об’єднання АЗС в єдиний комплекс з брендовим фудкортом, 

міні готелями, СТО, мийками. В міському форматі – збільшення 

площі магазину, асортименту товарів, організація кафе, надання 

додаткових послуг. Так, користуються попитом у покупців на 

АЗС пункти хімчистки, зона Wi-Fi, банківські термінали, пла-

тіжні термінали iBox, точки зарядки мобільних телефонів, під-

качка шин. Всі ці додаткові сервіси збільшують привабливість 

АЗС для споживача, формують конкурентні переваги АЗС і її 

ефективність діяльності.  

Найближчим часом магазини на АЗС в цілому вийдуть на 

більш високий якісний рівень як за різноманітністю асорти-

менту, так і пропонованих в ньому послуг; істотно розшириться 

пропозиція готової їжі в дорозі – будуть розвиватися фастфуди, 

кафе, гриль-бари та інші сервіси. 

Можна також припустити, що конкуренція стане жорсткі-

шою, а пропозиція клієнтам стане все більш персоналізованою. 

Основна конкуренція між продавцями палива в Україні і зараз, і 

на найближчу перспективу буде вестися саме в цих площинах.  

Для того, щоб ефективно функціонувати на означеному рин-

ку, недостатньо мати доступ до палива «з перших рук». Для 

справжнього успіху ключове значення матимуть і якість цього 

палива, і якість сервісу, що надається в мережі АЗС.  

Таким чином, враховуючи усі перелічені особливості ринку 

магазинів на АЗС, що розташовані на автошляхах України, мож-

на стверджувати, що даний сегмент закладів активно розви-

вається в Україні, щороку нарощує обсяги продажів, кількість 

об’єктів, та, відповідно, потребує детальних наукових дослі-
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джень не лише в рамках загального ринку об’єктів роздрібного 

продажу в Україні, але й в контексті самостійного ринку, що має 

свої відмінні особливості. 
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ФОРМАТЫ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Результативность и эффективность работы в торговле, посту-

пательное развитие во многом определяются параметрами, кото-
рые могут быть или заданы изначально, при образовании торго-

вого предприятия, или создаваться в процессе его функциониро-

вания. Важным условием эффективности торговых предприятий 
является соответствие характеристик, им присущих, складываю-

щимся условиям хозяйственной деятельности. Уже длительное 
время в торговле известна, закреплена в соответствующих доку-

ментах и применяется т. н. типизация, позволяющая стандарти-
зировать ряд требований к предприятиям розничной торговли. 

При проведении типизации сначала все торговые предприятия в 
зависимости от ассортимента делят на виды, а уже затем торго-

вые предприятия каждого вида в зависимости от площади и 
применяемых форм обслуживания делятся на типы. 

http://imspm.spb.ru/articles/271658.php
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Изначально типизация преследовала главной своей целью 
связать площади торговых организаций и ассортимент товаров, 
исходя из предположения, что спрос является величиной отно-
сительно постоянной, а качество торгового обслуживания хотя и 
представляется актуальной проблемой, но всѐ-таки вторично. То 
есть, типизация решала и решает задачи строителей, проекти-
ровщиков, пожарных и т. п., и только потом – потребителей. 
Другими словами, интересы потребителя очень опосредованно 
влияют на принципы типизации. 

В настоящее время типизация торговых предприятий высту-
пает в роли инструмента властей местного уровня, обеспечи-
вающего комплексность решения вопросов массовой застройки. 
В связи с тем, что деятельность отечественных торговых орга-
низаций в условиях насыщающегося рынка становится всѐ боль-
ше ориентированной на потребителя, то термин «типизация» в 
традиционном контексте теряет свою актуальность и значи-
мость. Появляется необходимость использования другой дефи-
ниции, учитывающей одновременно и коммерческие интересы 
организации и интересы потребителей (покупателей). И такой 
дефиницией, соблюдающей этот своеобразный баланс, стала ка-
тегория «формат». 

Понятие формата до недавнего времени подразумевало толь-
ко линейные размеры (длина и ширина или высота, выраженные 
в метрических либо топометрических единицах). В другом при-
менении понятие «формат» до последнего времени практически 
не использовалось, и только зарубежные теория и практика про-
демонстрировали и иной смысл данного понятия. В широком 
смысле, формат – это набор и сочетание разных характеристик 
каких-либо явлений. Категория «формат торгового предприя-
тия», имеет конкретный смысл, и включает наиболее существен-
ные характеристики хозяйственной деятельности; стандартизи-
рует и унифицирует отдельные черты, присущи именно торгово-
му предприятию. 

Такая стандартизация важна, так как позволяет: 
 создавать условия эффективного хозяйствования, за счѐт 

применения успешно зарекомендовавших себя ранее приѐмов и 
характеристик; 
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 добиваться соответствия основных черт организаций, об-

разующих каналы товародвижения и, тем самым, повысить эф-

фективность товародвижения; 

 содействовать процессам регулирования размещения тор-

говых предприятий. 

Следует отметить, что большинство характеристик формата 

торговых предприятий было первоначально использовано и при 

типизации. То есть понятие «формат торгового предприятия» не 

отменяет типизации, а, наоборот, базируется на многих еѐ прин-

ципах. Можно сказать, что формат торговой организации – это 

совокупность характеристик, определяющих еѐ место на рынке 

товаров народного потребления, дающих возможность ей эф-

фективно функционировать и развиваться. К характеристикам, 

определяющим формат относятся и ассортимент, и площадь, и 

применяемые формы обслуживания, и списочное количество 

персонала и т. д. Вполне естественно, что у каждой торговой ор-

ганизации величина и сочетание названных характеристик стро-

го индивидуально. Но существуют диапазоны колебания значе-

ний параметров, которые могут рассматриваться как определѐн-

ная предпосылка возможной эффективности. 

Стандартизируемые характеристики торговых организаций 

во многом могут детерминировать те черты, которые трудно или 

почти не поддаются унификации (например, количество персо-

нала при применении разных форм обслуживания и т. п.). 

Форматы с течением времени претерпевают сильные измене-

ния. Необходимо правильно классифицировать такое большое 

разнообразие организационных форм для того, чтобы понять 

структуру рынка. Если обратиться к существующим государ-

ственным стандартам, то можно убедиться в отсутствии опреде-

ления многих современных форматов торговой сферы, а предла-

гаемые госстандартами определения не отличаются конкрет-

ностью и четкостью. В настоящее время в нашей стране наибо-

лее распространенные современные торговые форматы имеют 

различные отличительные характеристики и, по нашему мне-

нию, одной из них можно назвать комплекс услуг розничной 

торговли. Согласно ГОСТ РТ 51773-2001 «Розничная торговля. 
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Классификация предприятий» выделяются следующие типы 

предприятий торговли (термин «формат торговли» отсутствует): 

1) универмаг; 2) универмаг «Детский мир»; 3) гипермаркет; 

4) универсам (супермаркет); 5) гастроном; 6) продукты (мини-

маркет); 7) товары повседневного спроса; 8) промтовары; 9) спе-

циализированные магазины. 
Следует отметить, что в данной классификации отсутствуют 

некоторые современные форматы, такие, как дискаунтер, «мага-

зин у дома», то есть возникает своего рода парадоксальная си-

туация, когда торговый формат сам по себе существует, а ос-
новные характеристики в нормативных актах торговой сферы 

отсутствуют. 
Эффективность любых торговых организаций зависит от эф-

фективности работы других участников каналов товародвиже-
ния, что определяется, в том числе и степенью соответствия 

друг другу их основных характеристик. Категория «формат тор-
говых предприятий» позволяет определять те характеристики, 

которые являются существенными, и при использовании кото-
рых с высокой степенью вероятности повысится итоговая эф-

фективность функционирования конкретного торгового пред-
приятия. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 
КОРПОРАТИВНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ 

У зв’язку з ускладненням функцій роздрібних торговельних 

підприємств в умовах ринкової економіки, виникає необхідність 

об’єднати їх зусилля для вирішення конкретних завдань госпо-

дарювання. Вивчення практики економічно розвинених країн 

може допомогти у виборі форм таких об’єднань. 

Цікавий досвід Німеччини, де основою торговельної мережі, 

як і в багатьох інших західноєвропейських країнах, є приватні та 

незалежні роздрібні торговельні фірми. Значне поширення отри-

мали два види об’єднань: 

1.  кооперативні об’єднання незалежних фірм; 

2.  добровільні ланцюгові об’єднання. 

Добровільні торгові ланцюжки – це коопераційні об’єднання 

підприємств оптової і роздрібної торгівлі однієї галузі з метою 

здійснення сумісної стратегії на ринку. Коопераційні торгові 

ланцюжки починаються з роздрібної торгівлі, а поштовх ство-

рення добровільних торгових ланцюжків дають підприємства 

оптової торгівлі [2]. 

З даним визначенням важко погодитися, оскільки воно ніве-

лює існуючу різницю між вказаними вище двома видами об’єд-

нань, які уособлюють собою асоційовану (кооперативну) та 

корпоративну торгівлю, різниця між якими полягає у різній мірі 

централізації управління, що відіграє вирішальну роль у орга-

нізації ефективної роботи об’єднання. 

Звернемо увагу як розглядають це питання у США – навчаль-

ний курс «Marketing» Е. Н. Берковітц та ін. [3]. 

Для виробників, споживачів і економіки роздрібна торгівля є 

важливим суб’єктом співпраці. Її можуть здійснювати різні фор-

мування, тому щоб легше зрозуміти різницю між роздрібними 

торговцями їх слід класифікувати за наступними ознаками: 

 форма власності (хто є власником формування); 

 рівень обслуговування (перелік та рівень послуг); 
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 асортименті (ширина і глибина). 

У розвинених країнах підприємства роздрібної торгівлі 

відповідно до форми власності, діляться на наступні види: 

1. незалежний роздрібний торговець; 

2. корпоративна мережа (ланцюг); 

3. контрактна система; 

4. роздрібно-спонсорований кооператив; 

5. оптово-спонсорований кооператив; 

6. франчайзинг. 

За виключенням першого різновиду, решта – являють собою 

об’єднання підприємств. 

Друга форма власності, корпоративна мережа, включає в себе 

кілька торгових точок, що знаходяться у спільній власності. 

Якщо ви коли-небудь робили покупки в Дейтон, Хадсон, Мар-

шалл Філд, Мервін, або Target, ви робили покупки на виході 

ланцюга, що належить Dayton Hudson Corporation (США). В 

операції ланцюга, централізація у прийнятті рішень і закупівель 

є поширеним явищем. Мережа магазинів має переваги в роботі з 

виробниками. Великий ланцюг може торгуватися з виробником, 

щоб отримати особливе обслуговування або оптові знижки на 

замовлення. Споживачі також виграють співпрацюючи з ланцю-

гами, тому що є декілька точок з аналогічною послідовною по-

літикою управління товарами. 

Третя форма, – контрактна система, містить незалежні один 

від одного за формою власності підприємства, які об’єднуються, 

щоб діяти як ланцюг. Автори розглядають роздрібно-спонсоро-

вані кооперативи, оптово-спонсоровані кооперативи і франшизи 

як різновиди даної форми. Прикладом роздрібно-спонсорова-

ного кооперативу є Асоціація Бакалійників. Вона складається з 

підприємств, що спеціалізуються на продажі бакалії, які солі-

дарні з декількома іншими незалежними бакалійниками у пи-

танні закупівлі м’яса у одного оптовика. Таким чином, учасники 

можуть скористатися оптовими знижками, зазвичай доступними 

для мереж, а також створити враження великого ланцюга, який 

може розглядатися більш сприятливо деякими споживачами. 

Оптово-спонсоровані кооперативи, такі як Ace Hardware (США) 
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і Альянс незалежних бакалійні (IGA, США) теж намагаються 

досягти подібних переваг [3]. 

Визначення американських спеціалістів ігнорує той факт, що 

пункти продажу можуть знаходитися у власності різних підпри-

ємств, а не об’єднання, а головна відмінна особливість корпо-

ративної торговельної мережі все-таки полягає насамперед у 

стандартизації торговельно-технологічного та комерційного 

процесів. 

За визначенням відомого іспанського спеціаліста у галузі 

підприємництва К. Джарілло, мережі – це довгострокові ціле-

спрямовані угоди між взаємопов’язаними комерційними органі-

заціями, які дозволяють останнім завоювати та зберігати кон-

курентні переваги по відношенню до фірм, що не належать до 

даної мережі. Мережеві угоди характеризуються специфічною 

системою цінностей, особливою формою організаційно-управ-

лінських взаємодій, низкою переваг, які забезпечуються член-

ством у мережі. Специфічну систему цінностей становлять вза-

ємна довіра, яка є необхідною умовою існування і стабільності 

мережі; взаємні зобов’язання (як закріплені контрактами і 

договорами, так і неформальні, що базуються на притаманних 

кожній мережі нормах поведінки); взаємна підтримка; готов-

ність окремих учасників мережі відмовитися від особистого 

зиску в інтересах загального розвитку. Велике значення для 

створення атмосфери довіри є частота і ступінь контактів між 

партнерами. Найважливішою характеристикою є бездоганна ре-

путація, надійність між сторонами співробітництва. Бажання 

підтримувати постійні контакти з партнерами призводить до 

формування у підприємців орієнтирів на підтримку високої 

репутації, недопущення порушення ділової етики. Спільне вико-

ристання інформації є загальним надбанням членів мережі [1]. 

Визначення К. Джарілло підкреслює значущість об’єднань як 

таких, незалежно від виду, його дослідження з інституційної, 

біхевіоралістичної, нормативно-ціннісної та антропологічної 

точок зору абсолютно справедливі. Проте не слід забувати про 

існування системного підходу до вивчення питання, торгівля – 

це форма організації господарських зв’язків між суб’єктами 
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ринку з приводу купівлі-продажу товару, основним місцем її 

здійснення є ринок, де сконцентровані продавці і на який вино-

ситься попит покупців товарів. Нажаль, визначення не містить 

посилання на переваги корпоративних торговельних мереж для 

цільового сегменту – для покупців. 

Можна стверджувати, що дане питання потребує подальшого 

дослідження і висвітлення з точки зору практики роботи корпо-

ративних мереж України. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ  
УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ 

Товарообіг між Україною і Росією на протязі останніх років 

постійно зменшується. Загальні втрати України від взаємного 

ембарго і припинення дії Договору про вільну торгівлю в рам-

ках СНД склали 3–4 млрд доларів. За перше півріччя 2015 р. 

порівняно з аналогічним періодом 2014 р. різко скоротився ім-

порт основних груп товарів з Росії в Україну. Так, імпорт кави 

та чаю в грошовому еквіваленті зменшився на 70,6 % з 49,6 до 

14,6 млн доларів, какао і какао-продуктів на 71,4 %, тютюнових 

виробів на 39,2 %, алкогольних і безалкогольних напоїв на 

83,1 %, цукру і кондитерських виробів з нього на 83,6 % [1]. 

Експорт української продукції до Росії також стрімко змен-

шується щомісяця, продаж товарів до країн Європейського сою-
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зу зростає, але повільніше, ніж прогнозувалось. Так, сьогодні 

експорт до РФ складає 12 % українського експорту, а в ЄС – 

33 %, хоча пару років тому на кожен з регіонів припадала тре-

тина нашого експорту. 
На жаль, Україна не змогла скористатися періодом авто-

номних торгових преференцій від ЄС, який тривав з середини 
2014 р. до 1 січня 2016 р. Обсяг експорту українських товарів до 
країн ЄС за 11 місяців 2015 р. становив 11,7 млрд доларів – на 
26 % менше, ніж за відповідний період 2014 р. Це пояснюється 
кількома причинами. По-перше, не всі підприємства були тех-
нічно готові до випуску продукції за нормами безпеки, що 
пред’являються в країнах ЄС. По-друге, деякі українські товари 
виявилися неконкурентоспроможними за ціною в порівнянні з 
європейськими, в тому числі через дотації, що виділяються єв-
ропейським виробникам. По-третє, безмитні квоти виявилися 
дуже маленькими і були обрані українськими експортерами за 
кілька днів або деякі квоти наші виробники не змогли викорис-
тати в повному обсязі через несприятливу світову кон’юнктуру 
(ціни на цукор в Європі можна було порівняти з українськими) [2]. 

Одже, тільки ринки Євросоюзу не компенсують втрат від 
торгівлі з Російською Федерацією. Хоча б з тих причин, що 
структура експорту до північного сусіда та Європи суттєво від-
різняється. Поки що не має попиту в ЄС на наші труби, продук-
цію машинобудування та чорної металургії. Тому питання роз-
ширення і поглиблення економічного співробітництва України з 
країнами Близького Сходу і Північної Африки є дуже актуальним. 

Наразі Україна експортує до країн Африки лише 10,7 % від 
загального обсягу експорту. У січні-серпні 2015 р. в цьому ре-
гіоні закупили української аграрної продукції на 5,4 млрд дола-
рів [3]. Основні обсяги експорту українського продовольства в 
Африку й Азію припадають на кукурудзу, пшеницю, ячмінь, а 
також соняшникову та соєву олію. Також в багатьох країнах 
Африканського континенту залишилося обладнання, що постав-
лялося туди ще за часів СРСР та яке вимагає модернізації або 
заміни. Серед політико-економічних еліт багатьох африканських 
країн – випускники київських, дніпропетровських, донецьких, 
харківських вишів. 
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Таким чином, Африка є дуже перспективним ринком для 

України та успішний розвиток національної економіки сьогодні 

залежить від здатності мобільно диверсифікувати геоекономічні 
напрямки для забезпечення експортних та інвестиційних потоків. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ТОРГОВОЙ ОТРАСЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ БЕЛАРУСИ 

Потребительская кооперация Беларуси – хозяйственная си-

стема универсального типа, представляет собой крупную много-

отраслевую организацию, располагающую разветвленной сетью 

предприятий торговли, общественного питания, заготовок сель-

скохозяйственной продукции и сырья, выпускающая разнооб-

разные потребительские товары и оказывающая услуги насе-

лению, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность и 

выращивание пушных зверей, имеющая собственные строитель-

ные и транспортные организации, другие предприятия инфра-

структуры, учебные заведения [1]. Вместе с тем, структурооб-

разующей отраслью была и остается торговля.  

Потребительская кооперация Республики Беларусь из всех 

кооперативных организаций бывшего СССР меньше всего утра-

тила свои позиции на ранее занимаемом сегменте, сохранив при 

этом социальную направленность деятельности. Так удельный 

вес потребительской кооперация Российской Федерации в роз-

ничном товарообороте торговли страны составляет менее 1 % 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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[1]. В 2013 году на долю потребительской кооперации Респуб-

лики Беларусь приходилось 9,7 % розничного товарооборота 

торговли торговых организаций республики, в 2014 г.– допуще-

но снижение доли рынка на 0,6 процентов. 

Развитие торговой отрасли осуществляется по нескольким 

направлениям. Это – строительство новых объектов, модерни-

зация и реконструкция уже имеющихся (с оснащением их сов-

ременным технологическим оборудованием и компьютерными 

системами для учета товародвижения), плюс приобретение сов-

ременных автомагазинов – для обслуживания сельского населе-

ния [2].  

Несмотря на то, что Белкоопсоюз – многоотраслевая струк-

тура, ключевым направлением его деятельности была и остается 

торговля и именно она влияет на жизнеспособность всей систе-

мы [2]. В настоящее время отрасль испытывает жесткое давле-

ние конкурентных сил, представленных частными сетевыми 

структурами. Вместе с тем, «даже в условиях активизации пре-

словутых ритейл-структур, с иностранным капиталом и без 

оного розничная торговая сеть потребительской кооперации ос-

тается самой крупной в стране по количеству магазинов» [2]. На 

конец 2014 г. насчитывалось 9 213 объектов розничной торгов-

ли, из них 67,7 % – в сельской местности.  

Безусловно, количественные показатели имеют значение для 

любой системы, но для потребительской кооперации давно ожи-

даемо действие закона перехода количественных показателей в 

новое качество процессов развития. Имеется ввиду прежде всего 

создание классического сетевого объединения розничной тор-

говли с соответствующей логистикой и развитие интернет–тор-

говли. 

На 1.01.2015 г. в системе потребительской кооперации функ-

ционирует 3 интернет-магазина. Освоение этого результативно-

го логистического канала продаж должно проходить более дина-

мично, но не в плане количества, а качества и стратегии охвата 

рынка. В данной области эффективные решения связаны с ком-

петенциями в сфере программирования, современных информа-

ционных технологий, коммерции, технологии и конечно же ло-
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гистики (в том числе – финансовой). Именно эффективная ло-

гистика делает канал электронной торговли столь результатив-

ным и привлекательным для ведущих игроков рынка розничной 

торговли.  

Потребительская кооперации единственная система, которая 

и в условиях рынка продолжает выполнять социальную функ-

цию по торговому обслуживанию жителей малых сельских 

населенных пунктов через стационарную сеть и автомагазины, а 

также организацию закупок излишков сельскохозяйственной и 

дикорастущей продукции у населения. Доля розничного товаро-

оборота организаций потребительской кооперации Беларуси, 

расположенных в сельских населенных пунктах хотя и снижа-

ется, но остается значительной – 36,5 процентов (2014 г.). 

 В структуре розничной торговой сети системы потребитель-

ской кооперации за 2012–2014 годы преобладают стационарные 

объекты (магазины) и только около 8 процентов приходится на 

нестационарные объекты (палатки, киоски) и автомагазины. 

Причем, структура сети за анализируемый период существенно 

не меняется. Но следует отметить, что количество автомага-

зинов за анализируемый период возросло на 112 единиц или на 

18,8 процента. Однако, система не имеет сетевых объединений 

торговли и это ее «слабое» место.  

Динамика развития сектора розничной торговли Белкоопсою-

за в ближайшее время подразумевает: «… открытие до конца 

2015 года 22 крупных торговых объектов площадью более 

500 м
2
; 15 магазинов шаговой доступности; модернизацию и 

реконструкцию 44 объектов. И, наконец, приобретение более 

120 новых автомагазинов» [2]. Такие планы не позволяют делать 

сколь-нибудь объективные выводы о тенденциях развития си-

стемы. Мы считаем, что одной из проблем розничной торговли 

является не стратегический, а «мероприятивный» характер пла-

нирования в системе, который себя не оправдывает в условиях 

жестких стратегий конкурентов системы потребительской ко-

операции. Этому вопросу автор уделял особое внимание в своих 

работах [3, 4, 5]. В этой связи, актуальны слова председателя 

правления Белкоопсоюза Валерия Иванова в выступлении на 
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VI съезде Белорусского профсоюза работников потребитель-

ской, который подчеркнул, «что следующие 5 лет будут време-

нем реформ. – Жить со старым багажом нельзя. В наших силах 

все изменить, конечно, не сразу, постепенно. Направляя силы в 

одно русло, мы сможем получить хороший результат». 
Автор считает, что у системы есть определенный минимум 

времени для того, чтобы кардинально изменять систему управ-
ления торговой отраслью, опираясь на имеющийся прогрессив-
ный опыт и внедрения актуальных компетенций и знаний совре-
менной системы управления в корпоративных системах на ос-
нове глубокого анализа рынка и стратегического подхода к 
развитию отрасли. 
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СЕКЦІЯ 2 ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ ТОРГІВЛІ 

Т. Н. Байбардина, к. э. н., доцент  
 УО «БТЭУ ПК», г. Гомель 

 В. В. Мачалова 
 УО «БГЭУ», г. Минск 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОЛИТИКУ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 

Фундаментальным элементом системы формирования кон-
курентных преимуществ предприятий и организаций Респуб-

лики Беларусь на сегодняшний день является кадровый потен-
циал, способный эффективно осуществлять маркетинговую 

политику на внутреннем и внешних рынках. Успешная марке-
тинговая деятельность не может вестись без высококвалифици-

рованных специалистов в сфере маркетинга. 
Перевод экономики страны на инновационный путь развития 

предъявляет качественно новые требования к специалистам 

данного профиля. Инновационная деятельность, результатом 
которой становится создание принципиально новой продукции, 

внедрение новых инновационных процессов, технологий про-
движения продукции на внутреннем и внешних рынках, требует 

от работников в сфере маркетинга наличия новых компетенций, 
формирования и освоения особых профессиональных функций и 

социальных ролей с учетом приоритетов экспортно-ориентиро-
ванной политики отечественных производителей. 

Формирование инновационного потенциала специалистов – 
маркетологов, способных успешно продвигать отечественную 

продукцию на внешних рынках является одной из важных пред-
посылок их дальнейшей востребованности на рынке труда Рес-

публики Беларусь. 
Слагаемыми инновационного потенциала специалиста по 

маркетингу в современном обществе являются: общие компе-
тенции, важные при разработке инноваций; элементы одарѐн-
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ности, креативности в разработке инноваций; предприимчивость 

как ресурсы продвижения инноваций. 
Данные слагаемые могут быть реализованы в полной мере 

при использовании соответствующей модели формирования 
инновационного потенциала студентов, которая предусматри-
вает научное обоснование организационных подходов к опреде-
лению целей обучения, отбору и структурированию предметно-
смыслового содержания учебно-педагогического взаимодей-
ствия преподавателей и студентов, выбору форм, методов и 
средств обучения, а также контролю и оценке его результатов. [1]. 

Модель формирования инновационного потенциала специа-
листов-маркетологов представляет собой систему, направлен-
ную на реализацию механизма взаимодействия преподавателей 
и будущих специалистов и нацеленную на освоение обучае-
мыми системы знаний, умений и опыта в области инноваций в 
сфере маркетинга, развитие их инновационного мышления и 
способностей, а также личностных качеств.  

Личностно-ориентированное обучение позволит сформиро-
вать у будущего специалиста такой тип мышления, который 
позволит ему участвовать в инновационном развитии страны со 
всей его творческой и научной эффективностью.  

 Особое место в системе современного образования отво-
дится формированию компетенций и знаний, определяющих 
инновационный потенциал специалистов по маркетингу, кото-
рый в полной мере будет соответствовать требованиям практики 
инновационной деятельности отечественных организаций.  

Несмотря на значительные масштабы такой подготовки 
студентов данной профиля, до настоящего времени она, по мне-
нию специалистов, не полностью соответствует социальному 
заказу. Потенциальные работодатели выпускников учреждений 
высшего образования по экономическим специальностям не в 
полной мере удовлетворены уровнем их компетентности в 
решении новых задач, обусловленных спецификой современной 
экономики.  

Как показали результаты исследований по оценке степени 

соответствия процесса формирования профессиональной ком-

петентности специалиста в области маркетинга в учреждениях 
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высшего образования требованиям работодателей, сегодня для 

обеспечения инновационного развития предприятий Республики 

Беларусь к основным знаниям, умениям и личностным компе-

тенциям, недостающим специалистам-маркетологам, относятся: 

профессиональные практические знания, связанные со специ-

фикой деятельности организации (технические, отраслевые 

знания) (18,5 %), знание иностранных языков (11,1 %), креатив-

ность (11,1 %). 

Кроме того, были выявлены востребованные рынком труда 

компетенции, необходимые специалистам отделов маркетинга 

отечественных организаций. Наибольшее значение приобретают 

такие компетенции как: знания маркетинга и навыки марке-

тингового анализа и планирования; умение сегментировать 

рынок и определять целевой сегмент; умение анализировать эф-

фективность товародвижения; навыки стратегического плани-

рования; навыки анализа и прогнозирования цен; техника оп-

роса, наблюдения, эксперимента и др. [2]. 

В связи с этим, особое значение приобретает компетент-

ностный подход, акцентирующий внимание на результативнос-

ти образования, ориентированный на подготовку специалистов, 

способных инициировать и реализовывать инновационные про-

екты на любом производстве, а также внедрять нестандартные 

решения при продвижении товаров на внешних рынках.[3]. На 

передний план выдвигается задача формирования у будущих 

специалистов, определяющих маркетинговую политику на 

внешних рынках, в условиях системных инновационных эконо-

мических изменений, соответствующего инновационного потен-

циала. Подготовка кадров с таким уровнем потенциала и их про-

фессиональная деятельность будет способствовать реализации 

государственной экспортно-ориентированной политики, как 

одного из важных приоритетов страны, повышению конкурен-

тоспособности отечественных производителей на внешних 

рынках. 
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ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА КОМПОНЕНТА ЯК ЧИННИК 
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

Формування належного кадрового потенціалу підприємств 

торгівлі є ключовим питанням їх ефективної діяльності. Зва-

жаючи на це, одним із основних завдань залишається укомп-

лектування кожного торговельного підприємства компетент-

ними і високопрофесійними працівниками. Досягти цієї мети 

можна шляхом сприяння розвитку навичок і вмінь працівників, 

що забезпечить зростання їх професійних компетенцій. 

Достатньо велика кількість наукових праць вітчизняних та 

зарубіжних учених присвячена вивченню питань освітньо-про-

фесійного розвитку персоналу підприємств різних сфер діяль-

ності. Зокрема, окреслену проблему досліджували такі учені: 

Л. Балабанова [1], М. Виноградський [2], О. Грішнова, А. Киба-

нов [3], Е. Лібанова, В. Савченко тощо. Однак у цих працях не-

достатньо уваги приділено характеристиці собливостей та су-

часних вимог щодо професійної підготовки працівників для 
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сфери торгівлі. Тому більш поглибленого дослідження потре-

бують питання впливу освітньо-професійної компоненти на 

формування ефективного трудового потенціалу підприємств 

сфери торгівлі. З огляду цього вагомим чинником ефективної 

діяльності торговельних підприємств стане формування та 

функціонування дієвої системи безперервного професійного 

розвитку кадрів. Саме це зумовило вибір теми дослідження та її 

актуальність. 

Метою дослідження є вивчення питань впливу освітньо-

професійної компоненти на формування ефективного трудового 

потенціалу підприємств торгівлі. Економічне зростання підпри-

ємств торгівлі залежить від наявного людського капіталу та його 

розвитку. Однією з найважливіших компонент такого розвитку є 

освіта, завдяки якій більш ширшими стають можливості кож-

ного індивіда щодо набуття знань і професійних навичок. Освіта 

та професійні компетенції формують людський капітал підпри-

ємства та підвищують якість життя кожного працівника. Тому 

саме рівень освіти та професійний розвиток працівників торго-

вельних підприємств забезпечить їм стабільну та ефективну 

діяльність в майбутньому, а також підвищить рівень їх конку-

рентоспроможності на ринку товарів та послуг. 

Однак, як свідчать дані аналізу трудового потенціалу підпри-

ємств торгівлі та кадрового їх забезпечення, для більшості з них 

характерна низька трудова віддача працівників [4]. Причиною 

цього стало недооцінювання керівниками підприємств торгівлі 

освітньо-професійної компоненти, яка нині є визначальною у 

досягненні високих кінцевих результатів їх діяльності. Про 

неналежну увагу щодо розвитку людських ресурсів свідчить і 

те, що підприємства торгівлі витрачають досить малі кошти на 

поліпшення якості своєї робочої сили. Щорічно зменшується 

кількість працівників, які мають змогу пройти підготовку й 

підвищення кваліфікації. За нашими оцінками цей показник в 

середньому становить близько п’яти відсотків від загальної 

кількості працюючих. Крім того, як свідчить практика, не сфор-

мована ефективна система мотивації праці, порушено співвід-

ношення між темпами зростання продуктивності праці та се-
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редньої заробітної плати, що позначається на високій плинності 

кадрів. 

Зважаючи на те, що ефективність трудового потенціалу 

підприємств торгівлі залежить від рівня розвитку їх персоналу, 

необхідно організувати так процес безперервного професійного 

навчання працівників, щоб забезпечити їх професійно-квалі-

фікаційне просування, а також сформувати резерв керівників 

задля ефективного керівництва господарською діяльністю під-

приємства. Відповідно до цього, кожне торговельне підприєм-

ство має визначити пріоритетні завданням щодо розвитку свого 

персоналу. Ці пріоритети мають бути пов’язані зі створенням 

сприятливих умов не лише для ефективної роботи персоналу, 

але й професійної його підготовки та перепідготовки, адаптації 

працівників до виробничого процесу шляхом запровадження 

гнучкої системи безперервної післядипломної освіти працівни-

ків. Слід також приділяти значну увагу організації професійно-

кваліфікаційного просування працівників з метою забезпечення 

реалізації цілей стратегічного управління підприємством. Забез-

печивши більш повне використання здібностей, навичок, інте-

ресів і нахилів кожного працівника, їхнього освітнього та про-

фесійного потенціалу торговельні підприємства матимуть змогу 

впроваджувати нововведення у практику своєї діяльності, що в 

майбутньому сприятиме підвищенню їх конкурентоспромож-

ності на ринку товарів та послуг. 

На нашу думку, розвиток персоналу підприємств торгівлі має 

забезпечуватися заходами з виробничої адаптації персоналу, 

оцінювання кадрів для здійснення атестації персоналу, плану-

вання професійної кар’єри працівників і фахівців, стимулюван-

ня розвитку персоналу тощо. Однак обмеженість фінансових 

ресурсів у більшості підприємств торгівлі не дозволяє їм у пов-

ній мірі реалізувати означені вище завдань з розвитку пер-

соналу. 

Разом з тим, перехід підприємств сфери торгівлі до інно-

ваційної моделі економічного розвитку виокремлює як один із 

основних чинників формування трудового потенціалу освітньо-

професійну компоненту. Тому нагальними залишаються питан-
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ня щодо вдосконалення процесу організації професійного роз-

витку персоналу торговельних підприємств. Відповідно серед 

основних напрямів освітньо-професійного розвитку персоналу 

підприємств торгівлі мають стати: 

– формування системи безперервної професійної освіти та 

підготовки кадрів (на виробництві та з відривом від виробни-

цтва); 

– забезпечення кар’єрного росту працівників та стабільності 

кадрового складу; 

– удосконалення системи оцінювання і атестації праців-

ників; 

– стимулювання персоналу до створення і запровадження 

інновацій, які забезпечать конкурентні переваги для підприєм-

ства на ринку товарів і послуг; 

– заохочення до внутрішньої конкуренції між співробіт-

никами, яка не призводить до конфліктних ситуацій тощо. 

Вважаємо, що запропоновані вище заходи з розвитку пер-

соналу сприятимуть ефективному функціонуванню підприємств 

сфери торгівлі у сучасних умовах господарювання. 

Таким чином, позитивні зрушення щодо кадрового забезпе-

чення торговельних підприємств, що відбулися останнім часом, 

не дають підстав до самозаспокоєння. Тому нині нагальними 

залишаються питання щодо удосконалення освітньо-професій-

ного розвитку персоналу і потребують подальшого дослідження. 
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Кооперативний технікум, м. Полтава 

ЦІННІСНИЙ ВИБІР ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ  

ФАХІВЦІВ З ТОВАРОЗНАВСТВА 

Формування нового економічного і геополітичного простору 
країни; формування економіки нового, ринкового типу і, відпо-
відно, ринкових механізмів у виробничій та соціальній сферах; 
структуризація виробничих галузей; підвищення вимог робо-
тодавців, навчальних центрів служб праці та зайнятості до 
претендентів на вакантні робочі місця, – усі названі фактори 
зумовлюють нові вимоги до підготовки сучасних товарознавців. 
Державі потрібні фахівці якісно нового рівня – професійні, ком-
петентні, ініціативні, підприємливі, кваліфіковані, конкуренто-
спроможні. 

Термін «конкурентоспроможність» прийшов у педагогічний 
тезаурус в кінці XX століття з економіки. В економічних слов-

никах «конкуренція» визначається як <…конфліктна ситуація, 
що, може стимулювати інновації і породжувати нові ідеї…>; 

<…суперництво, боротьба за досягнення кращих результатів у 
сфері діяльності…> [1, с. 141]; <…процес, у якому економічні 

агенти намагаються перевершити один одного у досягненні тієї 
чи іншої мети економічного характеру, а також як процес 

управління суб’єктом своїми конкурентними перевагами з 

метою досягнення перемоги у конкурентній боротьбі…> [2]. 
Разом з тим, конкуренція має місце не тільки в економіці, але і в 

інших сферах, наприклад, в освіті. 
Однією з основних тенденцій розвитку сучасної освіти є 

перехід від діяльнісно-орієнтованої педагогіки до педагогіки 
особистісно-орієнтованої та особистісно-розвиваючої. У зв’язку 
з цим зростає роль ціннісних орієнтацій, які забезпечують 
формування майстерності, мобільності та компетентності, твор-
чої діяльності, що лежать в основі формування конкуренто-
спроможності особистості, а значить, посилюється необхідність 
пошуку шляхів і засобів, що забезпечують цей процес. 
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Зауважимо, що цінності мають значення як для окремої осо-
бистості, так і для суспільства. Особистісна значущість полягає 
у тому, що людина відчуває впевненість у собі, почуття соці-
альної захищеності у обраній сфері діяльності. Суспільна со-
ціальна значущість полягає у тому, що особистість здатна взає-
модіяти з усіма суб’єктами діяльності. Відповідно, в умовах 
конкурентоспроможної економіки розвиток ціннісних орієнта-
цій майбутніх фахівців з товарознавства визначається спрямо-
ваністю на особистісне зростання, успіх, самоактулізацію. 

Прояв конкурентоспроможності фахівця більшість науковців 
пов’язує із умінням оперативно приймати рішення у нестан-
дартних професійних ситуаціях. Серед не менш важливих ознак 
конкурентоспроможності виділяють також уміння особистості 
швидко переключатися з одного виду діяльності на інший, здій-
снювати ефективний вибір альтернатив у прийнятті рішень, 
стійкість до стресів. 

Оскільки випускник неминуче потрапляє у ринкові умови, 
головним завданням освітньої установи є його підготовка до 
участі у конкурентній боротьбі. Досягти результатів можна за 
допомогою інноваційних освітніх технологій, які сприятимуть 
перепрофілюванню традиційної професійної підготовки товаро-
знавців з акцентом на розвиток підприємницьких, комунікатив-
них (навички ділового спілкування, знання однієї або декількох 
іноземних мов, володіння комп’ютером) і особистісних (ведення 
здорового образ життя, готовність повноцінно працювати, на-
явність практичного досвіду, легка адаптація до змін і швидке 
освоєння нових технологій сучасного наукоємного виробни-
цтва) компетенцій. 

У Полтавському кооперативному технікумі вимоги освітньо-
професійної програми підготовки фахівців з товарознавства 
втілюються за допомогою реалізації компетентнісного підходу, 
характерними ознаками якого є принцип предметності (проти-
ставляється традиційним принципом наочності) та принцип 
діяльності (протиставляється принципу свідомості). У процесі 
фахової підготовки майбутніх товарознавців спочатку моделю-
ється предметний і соціальний зміст професійної діяльності, а 
потім на канву цієї діяльності адекватно накладається зміст 
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навчання і всі інші складові навчального процесу. Оскільки про-
фесійна підготовка майбутніх товарознавців у ВНЗ вибудову-
ється як процес формування відношення молодого покоління до 
системи економічних цінностей держави і моральних норм, ово-
лодіння основними елементами реальної економічної культури, 
а сучасна молодь, живучи в «епоху грошей», знаходиться у 
владі споживчої моделі суспільства, яка формує у них уста-
новку, згідно якої гроші – головна цінність у житті, важливого 
значення набувають виховні аспекти, пов’язані із формуванням 
системи цінностей майбутніх фахівців. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ К 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ У ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

Термин «employability» дословно можно перевести как «тру-

доспособность». Однако для стран постсоветского пространства 

понятие трудоспособности имеет совершенно другой смысл, 

связанный, в том числе, с состоянием здоровья работника. 

В связи с этим, более подходящим эквивалентом данного 

термина является «способность к трудоустройству». 

С самого начала Болонского процесса формирование способ-

ности выпускников к трудоустройству являлось одним из клю-

чевых вопросов преобразований [1]. 

В 1998 году этот термин был впервые упомянут в Сорбон-

ской декларации. Уже в следующем году в Лондоне способ-

ность к трудоустройству была объявлена одним из приоритетов 

Болонских реформ. 
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В 2007 году формирование у выпускников способности к 
трудоустройству было провозглашено одной из главных целей 
Европейского пространства высшего образования. 

В Бухарестском коммюнике (2012 г.) отмечалась необходи-
мость повышения способности к трудоустроству выпускников и 
их личностного и профессионального развития на протяжении 
всей их карьеры [2]. 

В принятом в 2015 году Ереванском коммюнике подчерки-
вается: «Содействие возможности трудоустройству выпускни-
ков в течение всей их рабочей жизни в условиях быстро меняю-
щихся рынков труда – главная цель Европейского пространства 
высшего образования». В этом документе указывается, что 
современный рынок труда подвержен постоянным изменениям 
и характеризуется техническими разработками, появлением но-
вых профилей работы, увеличением возможностей трудоустрой-
ства и самостоятельной предпринимательской деятельности [3]. 

В Болонских документах даются разные определения поня-
тия «способность к трудоустройству». Общим является то, что 
это понятие относят к способности человека получить работу. 

Далее существует два подхода. С одной стороны, возмож-
ности трудоустройства выпускника зависят от его личностных 
качеств, знаний, навыков и компетенций. С другой стороны, 
решение проблемы занятости в условиях меняющегося рынка 
труда зависит от множества объективных и субъективных ус-
ловий [4]. 

Соответственно сторонники первого подхода в определении 
термина «способность к трудоустройству» делают акцент на 
навыках и компетенциях студента. В этом случае, способность к 
трудоустройству – это овладение индивидуумом определенны-
ми качествами и компетенциями, требуемыми для удовлетво-
рения меняющихся потребностей работодателей и потребите-
лей, с тем, чтобы помочь себе реализовать свои стремления и 
потенциал в работе. 

Основными составляющими способности выпускника к тру-
доустройству являются профессионализм; надежность; умение 
справляться с неопределенностью; умение работать под дав-
лением; 
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способность планировать и мыслить стратегически; спо-
собность к коммуникациям и взаимодействию с другими спе-
циалистами, как в командной работе, так и в сетях; навыки 
письменной и вербальной коммуникации; информационно-
коммуникационные навыки; креативность и уверенность в себе; 
навыки самоменеджмента и тайм-менеджмента; готовность 
учиться и принимать на себя ответственность. 

Другой подход ставит в центр определения вопросы заня-
тости, и тогда под способностью к трудоустройству понимается 
способность выпускников первоначально устроиться на работу 
либо обеспечить самозанятость, способность сохранять работу и 
способность гибко перемещаться в пределах рынка труда. Более 
того, в некоторых странах высшие учебные заведения часто 
оцениваются на основе уровня занятости выпускников. К таким 
странам относятся, например, Болгария, Чехия, Эстония, Лат-
вия, Литва, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, 
Венгрия, Польша, Словения, Словакия [5]. 

Общей тенденцией является то, что вузы считаются ответ-
ственными за подготовку «трудоспособных» выпускников. Та-
ким образом, на вузы в настоящее время возложена ответствен-
ность «реагировать на потребности рынка труда». Эта ответ-
ственность включает и привлечение работодателей к разработке 
образовательных программ. 

В этих условиях перед вузами СНГ – участниками Болон-
ского процесса остро встает необходимость разработки соб-
ственных концепций формирования у выпускников способности 
к трудоустройству. 

В основе разработки такой концепции, на наш вгляд, долны 
быть положены системный, личностно-деятельностный и компе-
тентностный подходы. 

Алгоритм разработки концепции формирования у выпуск-
ников вуза способности к трудоустройству может включать 
следующие этапы: 

– осознание необходимости разработки концепции; 
– анализ исходной ситуации; 
– разработка методологических подходов к определению 

способности выпускников к трудоустройству; 
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– выявление мнения работодателей о критериях способнос-
ти выпускников к трудоустройству; 

– разработка критериев и системы компетенций, характе-
ризующих способность выпускников к трудоустройству; 

– обеспечение формирования у студентов способности к 
трудоустройству; 

– оценка критериев способности к трудоустройству и ана-
лиз результатов трудоустройства выпускников; 

– мониторинг карьеры выпускников на протяжении всей их 
трудовой деятельности в целях повышения актуальности обра-
зовательных программ. 

Все это будет способствовать тому, что выпускники вуза бу-
дут занимать достойные позиции на современном рынке труда. 
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ПІДПРИЄМЕЦЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ –  
МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 

Підприємець – ключова фігура в бізнесі, саме у нього на-
роджується ідея започаткування власної справи, він втілює в 
життя модель ведення бізнесу, створює нові робочі місця, 
сприяє росту суспільного добробуту, появі та розвитку нових 
галузей. 
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Протягом всієї історії людства саме підприємці забезпе-

чували рух суспільства шляхом економічного прогресу та по-

кращення соціальних умов життя. Проте, будь-хто не може 

стати підприємцем, цьому потрібно вчитися, здобуваючи нові 

знання, навички та досвід. 

Для досягнення успіху в підприємницькій діяльності, підпри-

ємець має неодмінно володіти особливими рисами характеру та 

діловими якостями: 

– ініціативність, рішучість, сміливість, азартність, схиль-

ність до «розумного» ризику, наполегливість, незалежність, 

самостійність, відповідальність; 

– честолюбність, мобільність, прагнення до нового, вміння 

передбачати, адаптуватись до змін; 

– оптимізм, вміння протидіяти невдачам; 

– комунікабельність, вміння працювати з людьми, налаго-

джувати зв’язки, впливати на людей, переконувати їх; 

– самовіддача, фанатичне захоплення власною справою, 

працьовитість (підприємець повинен працювати більше, ніж 

його працівники, уміти витримувати високе навантаження); 

– порядність і чесність, надійність, вірність даному слову, 

які перш за все цінуються у цивілізованому підприємництві; 

– висока компетентність та ерудиція (підприємець повинен 

володіти знаннями з технології, економіки, психології, інновації, 

політики, юриспруденції, фінансів, маркетингу; вміти органі-

зувати взаємодію різних спеціалістів, тобто бути універсалом). 

Проте чи дійсно всі підприємці такі? Чи дійсно всі підпри-

ємці чесні? Говорями про сумління підприємця, слід зазначити, 

що передумовою його активації є оцінка власних вчинків у 

світлі живого та безпосереднього контакту з цінностями, а 

передусім – з гідністю людини. Ми переконані, що сьогодні 

корупція в Україні є тотальним і найбільшим викликом. 

Припускаємо, що багато підприємців (а можливо й біль-

шість) конфронтує виклики і зло корупції: піддатися, прийняти 

її «правила гри» чи все ж залишатися поза системою корум-

пованих стосунків? Але хіба позиція стороннього спостерігача, 

який не бажає «забруднитися» злом корупції, не є підставою для 
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морального неспокою? До якої межі ми можемо залишатися 

осторонь зла і тим самим толерувати його? 

Тоді, якщо підприємці ведуть нечесну гру, можливо краще 

без них? Саме підприємці забезпечують покращення соціально-

економічного життя суспільства. Долучаючись до «здорової» 

конкуренції, вони можуть покращувати свою продукцію, вига-

дувати щось нове, більш цікаве для споживачів і, врешті-решт, 

модернізувати саму економіку в країні. Тому, без підприємців 

ми обійтися не можемо в сучасному світі. 

Проте, зараз в Україні досить важка економічна ситуація, і 

взагалі людям важко виживати на ті копійки, які вони зароб-

ляють, через це процвітає корупція, і кожен намагається за-

робляти якомога більше. Підприємців стає все більше, однак, 

дійсно чесних і добросовісних не так багато, якби нам того 

хотілося б. Тож постає питання – чи доцільно взагалі в наш час 

бути підприємцем? І якщо так, то як не бути задавленим іншими 

підприємцями? 

Роль підприємця залишається актуальною. Однак, встанов-

лені певні стереотипи сучасного підприємця – системно і 

послідовно лукавити з самим собою й культивувати сліпоту і 

байдужість до моральних орієнтирів та цінностей. Цей стерео-

тип ігнорує ще один важливий аспект, а саме – покликання бути 

підприємцем, що може бути настільки ж глибоким, як і по-

кликання стати вчителем чи науковцем. Відповідаючи щиро на 

це покликання, людина відкривається і на моральний вимір, з 

усіма його сумнівами, випробуваннями, зреченнями та навер-

неннями. Легко з цим не буває і не буде. А хто ж із нас хотів би, 

щоб його покликання було дрібним, копійчаним? 

Викладач львівської бізнес-школи В. Турчиновський зазна-

чає, що «В Україні фактично підростає лише перше покоління 

бізнесменів. Перше, а не третє чи тринадцяте. Це перше поко-

ління сантиметр за сантиметром витягує нас із в’язкого клею 

недавнього ще тоталітаризму, комунізму та патерналізму. Ко-

жен, хто започатковує власну справу, рано чи пізно зустрічаєть-

ся з викликом відповідальності за її успіх і за всіх, хто інвесту-

вав в цей успіх (працівники, інвестори, клієнти та партнери). Чи 
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у цьому процесі є місце для спокус, моральних невдач і нечес-

ності? Так, звісно, але також не бракує простору для гартування 

морального характеру і духовної зрілості… Нам потрібно знай-

ти спосіб підтримати моральне лідерство у бізнесі і в післямай-

данний час, коли ми приймаємо виклик серйозних і тривалих 

реформ» [1]. 

Тож, можливо ми просто не знали справжніх підприємців? І 

насправді все те було непосправжньому, а просто залишки 

Радянського Союзу – і все? І тоді ми по-справжньому не мо-

жемо знати – як це бути підприємцем, чи можна бути чесним, 

правильним, вірним своїй ідеї. 

Щоб стати сьогодні успішним підприємцем з перспективною 

власною справою, слід вийти далеко за її межі і там знайти сенс 

підприємницької діяльності: не покинути її, не зневіритися, але 

стати зрілим духовно і морально, відкривши сенс та призна-

чення бізнесу у просторі поза ним самим. 

Це є запорукою успіху, незалежно від того працює на 

підприємстві 5 працівників чи створюється велика компанія, де 

працевлаштовані півтори-дві тисячі людей. Формула служіння, 

творчості, інноваційності, пошани до іншого та відкритості до 

світу цінностей працює безвідмовно і, окрім гарантованої в поті 

чола щоденної праці, дарує ще й миті щастя. 

Ми переконані, що підприємцем важливо бути в усі часи, 

якими б складними вони не були. Стати справжнім підприємцем 

сьогодні в Україні надзвичайно важко, однак цілком реально, 

якщо бути наполегливим, цілеспрямованим, ініціативним, 

відкритим до співпраці, прагнути до пізнання чогось нового та 

володіти креативним мисленням. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ 

На даний час, в умовах глобалізації бізнесу, все більш ак-

туального значення набуває питання організації ефективних 

взаємозв’язків між виробником та покупцем. Базуючись на 

концепції зовнішньо орієнтованої бізнес-моделі підприємства 

[2], для забезпечення виробництва та реалізації певної цінності, 

яка буде цікава покупцю та забезпечить можливість отримання 

прибутку підприємству, необхідно враховувати наступні фак-

тори: сегменти споживачів, ціннісні пропозиції, канали збуту, 

взаємовідносини з клієнтами, потоки надходження доходів, 

ключові ресурси, ключові види діяльності, ключових партнерів 

та структуру витрат. З наведеного переліку вагомого місця на-

бувають фактори, які пов’язані з роботою з клієнтами та збутом 

продукції. Це зумовлює необхідність формування системи 

підготовки фахівців торгівлі, орієнтованої на сучасні потреби 

ринку та диференційовані потреби споживачів. Це завдання слід 

вирішувати як на рівні вищих навчальних закладів, які здій-

снюють підготовку фахівців, так і на рівні торговельних підпри-

ємств, які повинні забезпечити професійну та трудову адаптацію 

працівників. 

З метою забезпечення підготовки конкурентоздатних фахів-

ців торгівлі, перед вищими навчальними закладами постає зав-

дання використання сучасних форм та методів роботи зі студен-

тами. При чому важливого значення набувають інтерактивні 

методи роботи та індивідуалізація навчання, які на даний час 

стають провідними формами організації навчального процесу. 

Сучасний фахівець торгівлі повинен володіти інформацій-

ними технологіями, мати комунікативні вміння, вміти трансфор-

мувати отримані знання в інноваційні технології та працювати в 

команді, мати навички самостійного отримання знань і підви-

щення кваліфікації [3]. 
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З врахуванням зазначеного організація викладання дисциплін 

управлінського напрямку повинно здійснюватися відповідно до 

наступних завдань [1]: 1) демократизація навчального процесу 

шляхом формування заходів щодо переходу від регламентова-

них, запрограмованих форм організації дидактичного процесу 

роботи зі студентами; 2) організація автономії навчального про-

цесу шляхом організації самостійної, творчої роботи студентів; 

3) індивідуалізації навчального процесу шляхом дослідження їх 

індивідуальних особливостей та потреб; 4) організація коопе-

ративного навчання шляхом спільної роботи студентів над на-

вчальними завданнями проблемного характеру; 5) впроваджен-

ня активних форм роботи зі студентами. 

Для досягнення найбільш ефективного результату виклада-

чем можуть бути використані такі інтерактивні форми: тренінги, 

використання кейсових технологій, проведення відеоконферен-

цій, круглих столів, дебатів, ділових і рольових ігор; навчальних 

групових дискусій. 

Активне впровадження інтерактивних методів навчання в 

процесі професійної підготовки фахівців з торгівлі сприятиме 

формуванню у них впевненості у собі, готовності брати відпові-

дальність за результати комунікації, долати низку психологіч-

них бар’єрів у взаємодії з клієнтом. Як зазначає Н. Суворова, 

інтерактивне навчання завжди має на меті досягнення конкрет-

них і прогнозованих цілей [4, 156]. 

Активне використання інтерактивних форм роботи для 

підготовки фахівців торгівлі сприятиме діалоговому спілкуван-

ню від самого початку процесу навчання, максимальній залу-

ченості всіх членів групи у процес, обміну знаннями, ідеями, 

здатності вирішувати проблеми на основі аналізу ситуації і 

відповідної інформації 

До того ж ці методи дають можливість швидко визначати 

рівень підготовки слухачів і корегувати рівень складності зав-

дань як на колективному, так і на індивідуальному рівнях. За 

наявності відповідної бази контрольних питань можна відслід-

ковувати формування тієї чи іншої компетенції, що сьогодні є 

важливою складовою в процесі навчання. 
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кооперативний технікум, м. Полтава 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МИСЛЕННЯ У МИТНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
ФАХІВЦІВ З ТОВАРОЗНАВСТВА 

Розвиток продуктивних технологій у сфері освіти є на 

сьогоднішній день актуальним завданням і вимагає нового типу 

мислення освітян. Саме педагоги, спілкуючись із багатоти-

сячною аудиторією сучасної молоді, повинні за допомогою ін-

новаційних методів навчання забезпечити конкурентоспромож-

ну кар’єру і добробут випускників. 

Формування професійного стилю мислення майбутніх това-

рознавців є одним із завдань вищої школи. Дослідження су-

часних педагогічних технологій, які забезпечуватимуть розвиток 

репродуктивно-перетворювальної і продуктивної діяльності сту-

дентів у процесі вивчення дисциплін митного спрямування, 

тому набуває особливої актуальності. 

Дисципліна митного спрямування «Митний контроль і митне 

оформлення», якою завершується вивчення дисциплін митного 

спрямування, відіграє важливу роль у системі професійної під-

готовки молодших спеціалістів, що навчаються за спеціаліза-
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цією «Товарознавство у митній справі». Ця дисципліна допо-

магає студентам: 
– узагальнити, закріпити та поглибити знання дисциплін 

циклу професійної та практичної підготовки «Основи митної 
справи», «Правові засади митної справи», «Митні платежі»; 

– розкрити взаємопов’язаність та взаємозалежність дисцип-
лін митного спрямування; 

– об’єднати у цілісну систему практичних знань окремі 
елементи (теми) вивчених дисциплін; 

– набути спеціалізованих професійних компетенцій для фа-
хової діяльності на ринку митних послуг. 

Оскільки глобальною тенденцією науково-технічного про-
гресу останніх десятиліть є розвиток і широке застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій, розглянемо як ці 
технології можуть застосовуватися у педагогічному процесі під 
час викладання дисциплін митного спрямування. 

Відомо, що людина сприймає інформацію за допомогою 
зору, слуху, відчуттів, смаку, запаху тощо, тому важливим ас-
пектом організації навчально-виховного процесу є використання 
для передачі інформації візуальних, аудіальних та кінестетичних 
каналів. Роботи з методики викладання професійно-орієнтова-
них дисциплін, опубліковані в останні роки, порушують про-
блему якості підготовки студентів і доводять, що для досягнен-
ня найбільшої наочності, збільшення обсягів розуміння профе-
сійно значимої інформації доцільно використовувати сучасні 
інформаційні технології. 

Різноманітні програмні засоби, комп’ютерна графіка, Flash-
технології, презентації, мультимедіа та інші технології дозво-
ляють посилити моделюючий аспект візуалізації, відкривають 
принципово нові можливості подання візуальної інформації про 
майбутню професійну діяльність за допомогою унаочнення її 
змісту, форми та інших параметрів. 

Педагогічній науці відомі безліч графічних технік, які віді-
грають важливу роль у процесі творчого розвитку особистості: 

 ментальні карти (mind mapping – це зручна і ефективна 
техніка візуалізації мислення і альтернативного способу фіксації 
інформації); 
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 фішбоун («риб’ячі кісточки», від cause-effect diagram, 

fishbone diagram – графічний інструмент, що дозволяє наочно і 
систематизовано аналізувати взаємозв’язки наслідків і причин, 

які породжують ці наслідки або впливають на них); 

 денотатні графи (від лат. denoto – позначаю і грец. grapho 
– пишу; – спосіб виділення з тексту істотних ознак поняття); 

 концептуальні таблиці (використовуються для система-
тизації інформації, виявлення істотних ознак досліджуваних 
явищ, подій); 

 кластери (від англійського «cluster» – рій, гроно, купа, 
скупчення; за допомогою кластерів можна в систематизованому 

вигляді представити великі обсяги інформації, ключові слова, 
ідеї) і т. ін. 

Технологію діаграм зв’язку або, інакше кажучи, ментальні 
карти, які зараз широко використовуються за кордоном вперше 

використав британський письменник та філософ Тоні Б’юзен. 
За допомогою складання ментальних карт можна візуалі-

зувати будь-який процес, будь-то презентація бізнес-плану або 
лекційний матеріал. Цю техніку доцільно застосовувати для 

створення нових ідей, їх фіксації, аналізу та впорядковування 
інформації, ухвалення рішень і багато чого ще. Це не дуже 

традиційний, але дуже природний спосіб організації мислення, 
що має кілька беззаперечних переваг перед звичайними спосо-

бами схем запису [1–4]. 

Завдання ментальної карти – відображати не сувору наукову 
діяльність, а процес мислення і творчості. Використовуючи мен-

тальні карти, можна швидко оцінити і зрозуміти структуру 
задачі. Найголовніша складова проблеми розмішується у центрі. 

Саме сюди буде спрямований фокус уваги. На гілках, що від-
ходять від центру у різних напрямках та характеризують про-

блему, розмішуються ключові слова, які мають викликати емо-
ції. Подання інформації у такий спосіб сприяє формуванню об-

разу того, що необхідно зрозуміти і запам’ятати. 

У зв’язку зі значною роллю технічного регулювання у 

розвитку економіки країни та ураховуючи необхідність підго-

товки висококваліфікованих кадрів у галузі товарознавства та 
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митної справи, постає необхідність створення нової навчальної 

літератури, яка повинна бути легкою для сприйняття студен-

тами і містити максимальну кількість інформації. Елементами 

такої навчальної літератури могли б стати ментальні карти, 

оскільки завдяки їм можна передати будь-яку інформацію у 

зрозумілій і короткій формі. 
Повною мірою це стосується і викладання дисциплін мит-

ного спрямування. Для зручності сприйняття інформації сту-
дентами, її можна подати за допомогою схем, малюнків, позна-
чок, абревіатур. Якщо виділити головні та підрядні логічно-
структуровані підрозділи, ми отримаємо компактний, багато 
інформаційний, яскравий, зручний для сприйняття, матеріал 
дисципліни. 

Таким чином, можна перетворити будь-які дані у ментальні 
карти, головне при цьому лише знайти центр даного матеріалу, а 
далі відкриваються безмежні можливості людської уяви, у 
результаті якої отримуємо безліч ілюстрованих розгалужень. 
Ментальні карти – це новий рівень інформаційної технології, 
яка може застосовуватись у вищих навчальних закладах для 
викладання будь-яких дисциплін. 

Сучасна вища освіта немислима без використання новітніх 
технологій, а також без створення сучасних, професійно-орієн-
тованих і сприятливих умов для навчання і розвитку студентів. 

Для формування різнобічно-розвинутої особистості, викла-
дачам дисциплін циклу професійної і практичної підготовки 
важливо знаходити та відпрацьовувати нові форми спонукання і 
мотивації студентів до оволодіння професійною майстерністю 
та шукати можливості розширення професійного світогляду 
майбутніх фахівців. 
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ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ РЕІНЖИНІРИНГ У СТУДЕНТІВ-
ТОВАРОЗНАВЦІВ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД  

Як свідчать результати досліджень господарської практики, 

значних результатів суб’єкти підприємництва досягають лише 

за умови систематичного і цілеспрямованого новаторства, на-

ціленого на пошук можливостей, а також впровадження нових 

видів товарів, освоєння нових ринків і форм організації діяль-

ності. Найбільш результативним підходом є реінжиніринг, який 

передбачає принципове переосмислення і кардинальну перебу-

дову бізнес-процесів для забезпечення конкурентоспроможності 

та відповідності вимогам ринку. 

Уперше дослідження особливостей впливу реінжиніринго-

вого підходу до ведення бізнесу було науково обґрунтовано 

М. Хаммером і Д. Чампі та отримало подальший розвиток у 

роботах зарубіжних та вітчизняних науковців Т. Давенпорта, 

У. Кеттингера, М. Робсона, Д. Тонга, Ф. Уллаха, Д. Шорта, 

В. Андрієнко, О. Білорус, А. Воронкова, В. Гриньова, І. Маркіна, 

Т. Мізерна, А. Наливайко, В. Пастухова, О. Пахомова, А. Садє-

кова, О. Тридід, Л. Фролова, З. Холод, З. Шубіна, М. Черненко й 

інших. Внесок у розвиток і поглиблення окремих аспектів ство-

рення процесно-орієнтованого управління на базі формування 

системи реінжинірингу бізнес-процесів зробили вчені Е. Кісель, 

В. Осовський, М. Шапот, М. Шинкарьов. 

Визначення поняття «реінжиніринг» у фаховій літературі 

знайшли відображення низка різних підходів (табл. 1). На 
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підставі ретельного аналізу їх сутності та ідентифікації базових 

складових необхідно, на наш погляд, зробити наступні висновки: 

1) аналізоване поняття є надзвичайно містким та багато-

гранним, що дозволяє розглядати його в межах різних концеп-

туальних підходів – системного, процесного, функціонального, 

організаційного та інших; 

2) у визначенні сутності «реінжиніринг» науковці акценту-

ють увагу насамперед на принциповому переосмисленні і ра-

дикальній перебудові бізнес-процесів для досягнення карди-

нальних покращень показників ефективності: вартості, якості, 

сервісу та оперативності.  

Таблиця 1 – Підходи до визначення сутності поняття 

«реінжиніринг» деякими вітчизняними і 

зарубіжними науковцями 

Автор  

[джерело] 

Визначення  

поняття 

Базові  

складові 

А Б В 

Hammer M. 

Reengineering the 

corporation:  

A manifesto for 

business revolution/ 

M. Hammer, 

J. Champy - New 

York : Harper 

Collins, 1993. – 32 p. 

Реінжиніринг є фундаментальне 

переосмислення і радикальне 

перепроектування бізнес-процесів 

із метою досягнення істотних 

поліпшень у таких ключових для 

сучасного бізнесу показниках 

результативності, як витрати, 

якість, рівень обслуговування й 

оперативність 

Ув’язує в єдине 

ціле витрати, 

якість, рівень 

обслуговування 

Johansson H. 

Pendlebury J., 

Business process 

reengineering / 

H. Johansson, 

McP. Hugh. // 

Breakpoint strategies 

for market 

dominanct. – John 

Wiley & sons, Inc. 

1993. 

Реінжиніринг бізнес-процесів – це 

спосіб досягнення підприємством 

радикальних змін у функціонуван-

ні (витрати, тривалість циклу, 

якість і сервіс), що використовує 

різні інструменти і технології, що 

розглядає процес функціонування 

підприємства не як набір функцій, 

а як набір взаємозалежних, орієн-

тованих на клієнта основних 

бізнес-процесів. 

Розгляд реінжині-

рингу як набору 

взаємозалежних, 

орієнтованих на 

клієнта основних 

бізнес-процесів 



- © ПУЕТ - 73 

Продовж. табл. 1 

А Б В 

Борисов А. Б. 

Большой экономи-

ческий словарь. – 

Москва : Книжный 

мир, 1999. – 895 с. 

Реінжиніринг – процес оздоров-

лення підприємств, фірм, компа-

ній за допомогою підйому інжи-

нірингу на більш високий рівень 

Існує інжинірин-

говий інструмен-

тарій 

Виноградова О. В. 

Реінжиніринг тор-

говельних підпри-

ємств: теорія та ме-

тодологія [дисер-

тація] – Донецьк : 

ДонТЕУ, 2006. – 

437 с. 

Реінжиніринг бізнес-процесів – це 

науково – практичний підхід до 

здійснення кардинальних змін 

бізнес-процесів підприємства з 

метою значного підвищення рівня 

його конкурентоспроможності 

Наявність вели-

кого обсягу фактів 

і знань про існуючі 

бізнес-процеси 

обмежує простір 

для творчості 

людей, що займа-

ються проектом з 

реінжинірингу 

Шейн Л. 

Реинжиниринг 

бизнес-процессов: 

модное лекарство? 

// Управление ком-

панией. – 2002. – 

№ 6. – С. 68–76. 

Реінжиніринг бізнес-процесів 

означає, по суті, рішучу, стрімку і 

глибоку «проривну» перебудову 

основ внутрішньофірмової 

організації та управління 

Головну роль 

відіграють зміни у 

кадровому складі 

 

Отже, як показує аналіз літературних джерел реінжиніринг 

насамперед покликаний визначити, чим суб’єкт підприємництва 

дійсно повинен займатися, і тільки потім вже – як потрібно це 

робити. Реінжиніринг ігнорує те, що є, він націлений на те, що 

повинно бути. Здійснити реінжиніринг бізнесу означає створити 

бізнес заново, а не вдосконалювати його, вносячи косметичні 

зміни. 
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СЕКЦІЯ 3 СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПІД ВПЛИВОМ 
МЕРЕЖЕВИХ ОПЕРАТОРІВ. 

СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЯК 
МЕРЕЖЕВА СИСТЕМА ТОРГІВЛІ 

П. Ю. Балабан, к. е. н., професор; 
 М. П. Балабан, к. е. н., доцент 

 ПУЕТ, м. Полтава 

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У ВНУТРІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В 
УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЕКОНОМІКИ 

Внутрішня торгівля є складною соціально-економічною си-
стемою, яка визначає соціальний клімат у суспільстві, відіграє 
значну роль у формуванні доходів бюджетів усіх рівнів, у забез-
печенні зайнятості працездатного економічно активного насе-
лення. Вона є однією із найбільш інвестиційно привабливих га-
лузей вітчизняної економіки. Провідне місце належить торгівлі і 
у забезпеченні життєвого рівня населення (станом на 1.01.2015 ро-
ку 90,4 % грошових витрат домогосподарств припадало на ку-
півлю продовольчих і непродовольчих товарів. При цьому цей 
показник, починаючи з 2010 року, постійно зростає – у 2010 ро-
ці він складав 89,2 %, у 2014 – 89,4 %) [1, с. 381].  

Трансформаційні процеси, що були характерними для еконо-
міки України, починаючи з 1991 року, кардинально змінили 
умови господарювання всіх галузей господарського комплексу 
держави, чому в першу чергу сприяли поява приватної власності 
та конкуренції. Саме конкуренція стала механізмом, який стиму-
лював трансформаційні процеси в усіх сферах суспільного жит-
тя. Особливо активно конкуренція проявилася у внутрішній тор-
гівлі, яка однією із перших пройшла етапи комерціалізації і прива-
тизації. Поява конкурентних відносин та зміна соціальної струк-
тури торгівлі сприяли швидкому розвитку приватного сектора і 
в інших галузях економіки України [5, с. 97].  

Процеси роздержавлення підприємств торгівлі привели до 
якісних змін у структурі роздрібної і оптової торговельної мере-
жі, сприяли заміні централізованої адміністративної управлін-
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ської вертикалі на горизонтальні зв’язки між суб’єктами ринку, 
зміні державної форми власності на колективну і приватну. Дер-
жавна внутрішня торгівля, на частку якої за радянських часів 
припадало до 70 % у загальних обсягах роздрібного товарообо-
роту країни, втратила статус основної торговельної системи і 
перестала визначати пріоритети розвитку торговельної галузі 
[2, с. 91]. Суттєвих змін зазнала як соціальна, так і функціональ-
на структура торгівлі, змінилися умови функціонування, різно-
направлені тенденції розвитку характерні для основних показни-
ків діяльності підприємств торгівлі – роздрібного товарообороту 
та чисельності підприємств.  

Характерною особливістю трансформаційних змін в галузі 

внутрішньої торгівлі стали зміни у структурі оптового і роздріб-

ного товарообороту, соціальних формах торгівлі, поява нових 

підприємницьких структур, процеси інтеграції та розвитку тор-

говельних мереж. Суттєво зросли масштаби діяльності та роль 

торгівлі в народногосподарському комплексі держави. На сьогод-

ні сфера оптової і роздрібної торгівлі є одним із найпошире-

ніших видів економічної діяльності в Україні серед усіх підпри-

ємств реального сектору економіки. На галузь «торгівля» при-

падає більше 25 % об’єктів Єдиного державного реєстру підпри-

ємств і організацій України, а в структурі суб’єктів господарю-

вання за видами економічної діяльності (станом на 1.01.2015 ро-

ку) у загальній чисельності підприємств – на її частку припадає 

51,2 %, у обсягах реалізованої продукції – 40,6 %, у чисельності 

найманих працівників – 27,5 % [1, с. 277–279]. При цьому суттє-

вих змін зазнали як оптова торгівля (стара система, що функ-

ціонувала за радянських часів, була практично ліквідована, а 

нова – не створена), так і особливо – роздрібна.  

Економічний аналіз змін, що відбулися в торгівлі, засвідчує 

суттєве зниження чисельності стаціонарних роздрібних торго-

вельних підприємств. Швидкими темпами почала розвиватися 

мережа неальтернативних за обсягами діяльності, рівнем обслу-

говування та можливостями впровадження сучасних методів 

торгівлі підприємств дрібнороздрібної торговельної мережі та 

ринків з продажу споживчих товарів. Так, якщо у 1990 році на 
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частку дрібнороздрібної торговельної мережі і ринків припадало 

17,3 % усіх підприємств роздрібної торгівлі, то у 2000 р. – 

24,8 % у 2010 р. – 26,4 % при незначному скороченні частки у 

2012–2014 рр. [2, с. 95–97]. 
В перехідний до ринкової економіки період суттєвого скоро-

чення зазнали і обсяги діяльності роздрібної торгівлі. Як відомо, 
одним із основних показників, що характеризують діяльність 
підприємств роздрібної торгівлі на внутрішньому ринку товарів 
та послуг, є обсяг роздрібного товарообороту, який виражає 
споживчу вартість, спрямовану у сферу споживання. Зокрема, в 
перші роки ринкових трансформацій відзначався значний спад 
обсягів роздрібного товарообороту. При цьому обсяги роздріб-
ного товарообороту у фактичних цінах стабільно зростали, що 
було викликано інфляційними процесами. У порівнянні з 2000 ро-
ком цей показник має чітку тенденцію до зростання включно до 
2014 року як у фактичних цінах, так і у порівнянних (табл. 1). 
Незначні темпи росту обсягів роздрібного товарообороту у 
2014 році були викликані анексією Росією АР Крим і військо-
вими діями в Луганській і Донецькій областях та інфляційними 
процесами, що стали наслідком цих подій.  

Таблиця 1 – Динаміка роздрібного товарообороту 

підприємств України за 2000–2014 роки, млрд грн 

Показники 
Роки 2014 р. у % до: 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2000 р. 2010 р. 

Обсяг роз-
дрібного това-

рообороту 
підприємств  
(у фактичних 

цінах) 28,8 94,3 280,9 350,0 405,1 433,1 438,0 у 15,2 р. 155,9 

у % до 2000 р., 
у порівнян-
них цінах 100,0 237,1 396,5 448,8 504,0 538,1 541,2 – – 

Роздрібний 
товарооборот 

на одну 
особу, грн 585 2 003 6 123 7 659 8 885 9 520 10 194 у 17,4 р. 166,5 

 Джерело: Розраховано за [1, с. 243, 250–252] 
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Отже, при рості загального обсягу роздрібного товарооборо-

ту підприємств в Україні за 2000–2014 рр. у 15.2 рази (у 5,4 рази 

у порівнянних цінах), товарооборот на одну особу зріс у 17,4 ра-

зи. При цьому більш швидкими темпами розвивався товаро-

оборот торгової мережі. Так, у 2000 році на частку товарообо-

роту торгової мережі приходилося 92,7 % у його загальному 

обсязі, у 2010 р. – 96,6 %, у 2012 – 96,9 %, у 2014 р. – 97,5 %. Із 

загальної суми товарообороту роздрібної торгівлі оборот з тор-

гівлі споживчими товарами (без обороту по торгівлі автомобіля-

ми, мотоциклами, паливом) у 2000 році складав 47,9 %, у 2010 – 

55,8 %, у 2012 році – 54,0 %, у 2014 р. – 73,5 %. При цьому на 

частку продовольчих товарів в обороті споживчих товарів при-

падало у 2000 році – 56,5 %, у 2010 – 57,6 %, у 2012 – 58,7 %, у 

2014 році – 47,9 %. 
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ТОРГОВЕЛЬНО-СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ В РОЗДРІБНІЙ 
ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

Торговельно-сервісні центри (торгові ринки) як самостійні 
суб’єкти господарювання є складовою роздрібної торгової ме-
режі. За період з 1991 по 2015 роки відбулись кардинальні зміни 
як у чисельності ринків, так і їх ролі у торговельній галузі 
країни. Економічні перетворення, які стали наслідком побудови 
економіки ринкового типу, у перші роки перехідного періоду 
сприяли росту значущості та чисельності торгових ринків. В 
умовах конкуренції, спаду виробництва і пов’язаних з ними 
безробіття та зниження реальних доходів населення ринкова 
торгівля стала масовим явищем. 

Аналіз змін у чисельності торгових ринків за 1990–2014 роки 
виявляє декілька етапів у їх розвитку: 

 1990–1995 рр. – скорочення чисельності торгових ринків з 
1 576 до 1 282 од., або на 18,7 %; 

 1995–2000 рр. – зростання кількості ринків з 1 282 до 2 514 
од, або у 1,96 рази; 

 2000–2010 рр. – стабілізація чисельності торгових ринків 
за аналізований період – 2 758 од. у 2010 році (на 9,7 %); 

 2010–2014 рр. – тенденція суттєвого скорочення чисель-
ності ринків – до 2 177 од. (на 26,7 % у порівнянні з 2010 роком). 

Одночасно відбувалися суттєві зміни у ролі ринків в торго-
вельній галузі України. Так, у 1990 році на їх частку у загальній 
чисельності підприємств роздрібної торгівлі приходилося 
1,07 %, у 2000 році – 2,38 %, у 2005 році – 3,84 %, у 2010 році – 
4,26 %, у 2014 році – 5,16 %. Таким чином, за аналізований пе-
ріод частка ринків постійно зростала, що, відповідно, засвідчує 
про зростання ролі ринків у забезпеченні населення товарами 
народного споживання. 

Інша тенденція відслідковується у розвитку ринків споживчої 
кооперації. Після передачі у 1987 році ринків із комунальної 
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власності у власність споживчої кооперації на 1.01.1991 року 
система мала у своєму розпорядженні 1 576 колгоспних ринків 
на 421 тис. торгових місць, у тому числі 100 критих на 36 тис. 
місць. Ринки здійснювали торгівлю в основному сільськогоспо-
дарською продукцією за кооперативними цінами, що форму-
валися під впливом попиту і пропозиції. Ринками споживчої 
кооперації та мережею магазинів з продажу сільгосппродук-
тів за кооперативними цінами у 1990 році було реалізовано 
сільськогосподарської продукції на суму 2 123,1 млн крб. Всьо-
го за 1986–1990 роки реалізовано сільгосппродукції на суму 
8 166,7 млн крб. 

За період з 1991 по 2015 рр. в системі споживчої кооперації 

відбулися кардинальні кількісні і якісні зміни як у загальній 

чисельності кооперативних торгових ринків, так і їх потужності. 

Починаючи з 1991 року, чисельність кооперативних ринків по-

стійно скорочується: до 1 057 од. у 1995 році, 719 – у 2000 році, 

563 – у 2005 р., 423 у 2010 році, 388 од. у 2013 році. Середній 

темп скорочення за п’ятирічку – від 49,1 % у 1991–1995 рр. до 

27,7 % у 2000–2005 рр. Аналогічна тенденція була характерною 

і для кількості торгових місць на ринках: скорочення на 30,7 % 

за 1991–1995 рр., на 19,6 % за 2005–2010 роки та на 9,8 % у 

2010–2014 рр. При цьому уже до 2000 року при скороченні чи-

сельності кооперативних ринків на 54,4 % кількість місць на них 

зменшилася на 32,1 %, що свідчить про ліквідацію (продаж) в 

основному невеликих за розмірами ринків. 

Недоліки у розвитку матеріально-технічної бази ринків та її 

оснащенні, як в цілому по Україні, так і по системі споживчої 

кооперації, виявлені у процесі аналізу, не в останню чергу 

пов’язані з недофінансуванням ринків. 

Результати аналізу показують, що фінансування ринків по 

роках було недостатнім. За останні роки на розвиток матеріаль-

но-технічної бази було витрачено в середньому на один ринок 

біля 1 млн грн в рік. При цьому на нове будівництво, технічне 

переоснащення та реконструкцію за період, що аналізується, 

витрачалося ще менше коштів. Більша половина коштів була 

направлена на поточний і капітальний ремонти основних засобів 
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та на їх придбання. При цьому у дослідженні відмічається, що 

якби на сьогодні діяв порядок, при якому 100 % ринкового збо-

ру залишалося у розпорядженні ринків – вони могли б потра-

тити ці кошти (сплачені до бюджетів територій), на розвиток 

матеріально-технічної бази, модернізацію ринкового господар-

ства та перетворення ринків на сучасні торговельно-сервісні 

центри. 

 А. З. Коробкин, к. э. н., доцент 
 УО «БТЭУ ПК», г. Гомель 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В соответствии с Концепцией развития потребительской ко-

операции на 2016–2020 годы основной целью развития коопе-

ративной торговли является наиболее полное обеспечение пот-

ребностей населения в широком спектре высококачественных 

товаров по доступным ценам при опережающем развитии новых 

объектов современного формата, формирование комфортной 

потребительской среды в зоне деятельности Белкоопсоюза через 

развитие многоформатной инфраструктуры [1, с. 6]. 

Розничный товарооборот торговли потребительской коопе-

рации в 2015 г. снизился к уровню 2014 г. на 8,9 %. За послед-

ние 25 лет идет устойчивая тенденция потери конкурентных по-

зиций кооперативной торговлей. Если в 1991 г. ее доля в роз-

ничном товарообороте Республики Беларусь через все каналы 

реализации составляла более 30 %, в 2014 г. 7,3 %, то в 2015 г. 

только 6,9 %. Это вызвано рядом как объективных, так и субъек-

тивных причин. Удельный вес розничной торговли потребко-

операции в розничном товарообороте организаций составил 

8,4 %. Удельный вес в розничном товарообороте кооперативной 

торговли продовольственных товаров составил в 2015 г. 85,1 % 

и соответственно 14,9 % непродовольственных, что объясняется 

более низкой покупательной способностью сельского населения 

по сравнению с городским. 
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Перспективными задачами развития торговли являются: 

 дальнейшее развитие и оптимизация товаропроизводящей 
инфраструктуры торговли для обеспечения ее максимальной эф-
фективности; 

 обеспечение условий для дальнейшего поступательного 
развития торговли в сельской местности; 

 совершенствование традиционных форматов торговли, а 
также динамичное развитие дистанционной торговли; 

 улучшение имиджа торговли потребительской кооперации 
в своем рыночном сегменте. 

Стратегические направления развития кооперативной торгов-
ли до 2020 года: 

 проведение взвешенной оптимизации торговой сети в ма-
лых населенных пунктах сельской местности с численностью 
жителей менее 100 человек, организация их обслуживания сов-
ременными автомагазинами не менее 3-х раз в неделю (Спра-
вочно: По состоянию на 1.01.2015 г. Белкоопсоюз располагает 
9 109 магазинами общей торговой площадью 952,2 тыс. м

2
, в 

том числе в малых населенных пунктах сельской местности с 
численностью жителей менее 50 человек – более 300 магазинов 
общей торговой площадью 17,5 тыс. м

2
); 

 насыщение потребительского рынка товарными ресурса-
ми преимущественно отечественных производителей, качест-
венное улучшение структуры товарооборота за счет увеличения 
доли продаж непродовольственных товаров. В структуре про-
даж продовольственных товаров сократится удельный вес алко-
гольных напитков и увеличатся объемы продаж овощей, фрук-
тов, рыбных продуктов, экологически чистой сельскохозяй-
ственной продукции, что будет способствовать обеспечению 
высокого уровня жизни населения; 

 автоматизация торговых процессов на основе построения 
единой информационной системы с поэтапной интеграцией в 
нее всей товаропроводящей сети (внедрение системы SAP авто-
матизации операций складского хранения с подключением уда-
ленных складов, которая позволит выстроить максимальную ор-
ганизацию процессов учета, контроля и управления складским 
хозяйством); 
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 формирование единого центра закупок и продаж на основе 
оптово-логистического центра, включающего региональные рас-
пределительные центры (склады) на базе действующих оптовых 
баз, поэтапная интеграция районных торгово-распределитель-
ных складов; 

 стандартизация бизнес-процессов в торговле на всех уров-
нях продвижения товаров (закуп товаров, формирование и пода-
ча заявки, правила выкладки товаров, стандарты работы персо-
нала и др.); 

 брендирование торговой сети, в том числе за счет расши-
рения сети торговых объектов «Родны кут», разработки про-
граммы брендирования сети по реализации непродовольствен-
ных товаров, создание узкоспециализированных сетей (квази-
сетей); 

 расширение сети специфических социально-ориентиро-
ванных торговых форматов. В рамках формирования многофор-
матной торговой инфраструктуры будет продолжена работа по 
созданию и развитию торговых объектов специфических сег-
ментов розницы, имеющих ярко выраженное социальное значе-
ние – «Мясная лавка», «Горячий хлеб», «Дары природы», «Ко-
оператор» и др.; 

 организация работы современных рынков. С одной сторо-
ны это объекты, где будет представлен широчайший ассорти-
мент продукции, в том числе собственного производства, с дру-
гой стороны – это традиционное место реализации социо-
культурных потребностей населения, возможность легально 
торговать всем желающим за адекватную арендную плату при 
соблюдении санитарных норм, прав потребителей; 

 популяризация ярмарочной торговли. Ярмарки как тор-
говое мероприятие – простейшая и важнейшая инфраструктура 
для роста объемов продаж. Ярмарки позволяют быстро вовлечь 
в торговлю товары и продукты, производимые организациями 
кооперативной промышленности, дать толчок к увеличению их 
производства, а потребителю на регулярной основе получать 
свежую востребованную продукцию; 

 разработка программ лояльности потребителей, введение 
единой карты пайщика, действующей на всей территории стра-
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ны и предоставляющей право на получение скидки во всех 
компьютеризированных объектах потребительской кооперации; 

 внедрение категорийного менеджмента в управлении то-

варными ресурсами, как системный подход в управлении то-

варными категориями (объединенными товарными группами) от 

его закупки, продвижения и до реализации; 

 расширение ассортимента и увеличение количества това-

ров, реализуемых под собственной маркой. 

Реализация этих направлений, по нашему мнению, стабили-

зирует состояние кооперативной торговли, создаст основу для 

ее эффективного функционирования и приведет к предусмот-

ренным Концепцией следующим количественным параметрам. 
Темп роста розничного товарооборота торговли за 2016– 

2020 годы в целом по Белкоопсоюзу прогнозируется на уровне 

106,7 %, рост товарооборота в расчете на 1 обслуживаемого 

жителя на 12,8 %, в том числе сельского – на 16,7 %. Удельный 

вес потребительской кооперации в общем объеме товарооборота 

торговли через все каналы реализации в 2020 году должен сос-

тавлять не менее 6,6 %, будет приостановлена тенденция рез-

кого снижения доли рынка. 
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COOPERATIVE BANKS AND THE REAL ECONOMY: 
A LONG-STANDING AND CLOSE CONNECTION 

This think piece focuses on two qualitative assertions about 

European cooperative banking groups (henceforth: ECBGs) 

stemming from existing reports and documents: the proclaimed focus 

of ECBGs on customer value and the real economy. The think piece 
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deliberately looks at the aggregated development of cooperative 

banks, and not at individual cooperative banks. Our approach 

therefore allows for general conclusions and observations. We begin 

with a brief description of the backgrounds and evolution of ECBGs 

since their establishment a century ago. This clarification provides 

useful insights for understanding their current business orientation. 

The think piece ends with some serious food for future thought.  

Newly constructed data on fifteen ECBGs show that they are still 

mainly focused on retail banking. This type of banking is closely 

linked to the real economy. Their business orientation can be largely 

ascribed to their specific governance with member influence and 

authority. The data also reveal that ECBGs behave differently 

throughout various stages in recent business cycles than all other 

banks. They are robust pillars in the financial intermediation process 

and provide households and firms with loans and credits in 

economically good and difficult times. ECBGs also seem to behave 

in a counter-cyclical way and dampen economic cycles. ECBGs also 

exhibit a relatively smooth growth pattern over the last decade. They 

expanded considerably faster than all other banks in their respective 

banking sectors and strengthened their market position. ECBGs 

attracted more members and expanded their shares in key markets. 

This could reflect an increased enthusiasm for the cooperative model, 

disillusionment with other banks, or both.  

The history and evolution of many ECBGs is extensively 

documented. In short, most cooperative banks were established more 

than a century ago in response to the problems that small urban and 

rural businesses had in accessing financial services. These groups 

could only obtain loans at exorbitant interest rates from money 

lenders. From the very first credit cooperatives promoted by Schulze-

Delitzsch (1808–83) and Raiffeisen (1818–88), they adopted an 

organizational model based on democratic governance and 

mutualism. Beginning in Germany, the cooperative banking concept 

gradually dispersed to the rest of the continent and to the Nordic 

countries. It was about offering opportunities for banking inclusion 

to large groups in society via dense branch networks. They could do 
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so because members funded the institutions and were involved in the 

decision-making process. In line with their objectives, credit 

cooperatives did not aim at maximizing short term profits, but profits 

were necessary for further growth and were for the larger part 

retained and added to the capital base. This feature made them 

financially solid and well capitalized with a low risk profile. Credit 

cooperatives also inherently strived for long term relationships with 

their members, who were clients, owners and depositors at the same 

time.  

Over time, the cooperative banking model evolved and 

differentiated into a multiplicity of European institutions with 

characteristics reflecting the needs of cooperative members on the 

one hand and the specificities of national legislative frameworks on 

the other. The majority of local credit cooperatives developed via 

national (network) organizations into internationally active banking 

groups. Striking differences include the extent of centralization and 

integration within the networks, the size and focus of international 

activities, and the design of the cooperative governance with member 

authority. These developments were also partly prompted by 

regulatory requirements or the necessary realisation of economies of 

scale and higher efficiency levels. Some ECBGs have sold a part of 

their business activities to investors or became partly listed. Hence, 

hybrid types of financial cooperatives have emerged. It is fair to say 

that not all cooperative banks managed to survive the ravages of 

time.  

The described transformation process raises the question whether 

the current ECBGs are still acting in accordance with the democratic 

and governance principles of the original credit cooperatives. 

Moreover, it can be questioned whether they have kept the same 

orientation. Interestingly, the aftertaste of many recent articles and 

reports is that ECBGs still have internal characteristics and a 

business orientation which can be traced back to the key features of 

the former credit cooperatives. However, these claims are hardly 

corroborated with empirical data. In short, member ownership is 

believed to contribute to continuity and a cautious course of ECBGs 
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via specific internal governance mechanisms. Two important 

assertions pertaining to the link between ECBGs and the real 

economy can be inferred from existing documents and reports.  

It is hypothesized that member influence ensures a strong focus 

on delivering customer value, i.e. putting customer interests’ first, 

and maintaining dense branch networks. It is also stated that this 

physical proximity to customers and members is further reinforced 

through the participation in numerous social networks and by 

actively supporting a sustainable development of local communities. 

This would be accompanied by a long-term view of relationships 

with local businesses and municipalities and an innate focus on 

customers. The alleged strong local ties and networks are assumed to 

lead to relatively stable lending to households and corporate 

customers in economically good and bad times.  

Because of member ownership, ECBGs are also believed to be 

mainly focused on retail, commercial and SME banking. 

Consequently, they would have a bias towards serving and financing 

‘real economy’ activities. This area of banking is associated with 

relatively stable income streams across business cycles and a 

moderate risk profile, e.g. compared to wholesale or investment 

banking. Due to their specific governance, they cannot obtain capital 

by issuing shares. This limited access to third party capital should 

naturally lead to conservative behavior. This would mean that 

ECBGs steered away from riskier activitie.  

Another important issue concerns the funding of ECBGs in order 

to satisfy future credit demand of members and customers. While 

these organizations have traditionally relied on retained earnings and 

member financing, they are now operating in a very different 

environment, like all other banks. Their reservation capacity has 

deteriorated, due to lower profits, thus increasing the necessity to tap 

new sources of funding to remain able to support the real economy in 

the future. 

Finally, it goes without saying that every bank should primarily 

act in the interest of its clients. However, it is not possible to verify 

ECBGs’ claim that they have always put customer interests’ first in a 
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direct way. Only indirect and implicit evidence for this assertion is 

available. Therefore, we suggest to perform a European wide survey 

among many bank customers to measure the level of customer 

satisfaction, value and advocacy in an objective way.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В современном мире туризм стал одной из наиболее ин-

тенсивно развивающихся и доходных отраслей экономики. Доля 
доходов от туристских услуг в промышленно развитых странах 

достигает 50–60 %. В сфере туристических услуг занято 10,5 % 
экономически занятого населения планеты [1]. Мировая прак-

тика свидетельствует о том, что туризм не только способствует 
укреплению экономического потенциала государства, но и влия-

ет на формирование имиджа страны 
Развитие туризма в любой стране, регионе зависит от целого 

комплекса факторов, условий и ресурсов. В явном выигрыше 
находятся те страны, которые имеют море и горы. Несмотря на 

то, что Беларусь не располагает этими основополагающими для 

туризма ресурсами, она имеет ряд преимуществ в сравнении с 
другими странами. Среди них: близость к Западной Европе, 

Скандинавии – туристскому рынку с очень высоким финансо-
вым потенциалом; соседство со странами Балтии, Россией, Ук-

раиной является серьезным ресурсом к развитию трансгранич-
ного туризма; древняя и богатая история, самобытная культура 

(15 тыс. объектов, имеющих историческую, культурную и архи-
тектурную значимость); богатый природный потенциал, вклю-

чающий уникальные водно-болотные угодья, реликтовый лес – 
Беловежскую пущу и т. д. [2]. 

Развитие Беларуси как туристического государства опреде-
ляется географическим положением, ее постоянно возрастаю-

щим транзитным значением для передвижения людей, капитала, 
товаров и услуг на путях между Западной Европой и Россией, 
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Скандинавией и Азией. Туристский потенциал Беларуси бази-

руется, главным образом, на многообразии, красоте и перво-

зданности природы страны, уникальности историко-культур-
ного наследия и состоит из более чем 15 тысяч объектов, имею-

щих историческую, культурную, архитектурную значимость, 
памятных мест, связанных с именами выдающихся деятелей 

мировой истории и культуры. 

Одним из приоритетных направлений развития современного 

туризма Республики Беларусь является агроэкотуризм, который, 

как показывает опыт зарубежных стран, может стать одним из 

перспективных направлений для нашей страны.  

По данным Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь на конец 2014 года число субъектов агроэкотуризма 

составило 2 037 (на 156 субъектов больше, чем в 2013 году). 

Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэко-

туризма за 2014 год, составила 318,8 тыс. человек, что на 17,3 % 

больше, чем в 2013. Граждане Республики Беларусь в общем 

числе агроэкотуристов составили 86,9 %. [3] 

Развитию агроэкотуризма будет способствовать создание 

бренда «Белорусская деревня», проведение традиционных празд-

ников и обрядов («Купалле», «Калядкі», «Гуканне вясны»). 

Поскольку с каждым годом все больше людей привлекает 

охотничий и рыболовный туризм, то в рамках реализации го-

сударственной программы развития охотничьего хозяйства на 

2006–2015 годы в системе лесного хозяйства развернулась самая 

настоящая крупномасштабная стройка. Сегодня за счет средств 

лесхозов построено более 70 так называемых охотничьих комп-

лексов, которые представляют собой настоящие туристические 

базы со всей необходимой созданной инфраструктурой для 

комфортного и интересного отдыха на природе [4]. 

В Республике Беларусь пользуется популярностью религиоз-

ный туризм. На территории страны столетиями рядом про-

живают представители различных религий – христиане, иудеи, 

мусульмане и др.  

Паломнические туры по Беларуси часто приурочены к какой-

либо определенной дате. Поклониться Святым мощам небесной 
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покровительницы Белой Руси преподобной Евфросинии Полоц-

кой ежегодно приезжают 5 июня. Пешее паломничество като-

ликов к Будславской иконе Божией Матери вот уже не одно 

столетие совершается 2 июля. 

В последние годы в моду входит форт-туризм – поездки в 

страны и города, где проходили знаменитые сражения разных 

времен и народов. В этом плане территория Беларуси может 

считаться тематическим военно-историческим парком.  

Важным направлением в сфере туризма сегодня является 

деловой туризм. В Беларуси созданы все возможности для про-

ведения деловых встреч, различных политических, экономи-

ческих и культурных форумов. Многие белорусские гостиницы 

позиционируют себя как бизнес-отели и ориентируются на де-

лового туриста.  

Анализ современного состояния и перспектив развития ту-

ристско-экскурсионной отрасли в Республике Беларусь показал, 

что за последние годы произошли положительные сдвиги в 

развитии туристской индустрии, но вместе с тем, существует 

ряд проблем, преодолев которые отрасль выйдет на качественно 

новый уровень развития. Укреплению туристского потенциала 

Республики Беларусь и его развитию, будет способствовать 

реализация ряда мероприятий, направленных на развитие ин-

фраструктуры туризма, проведение рекламных кампаний ту-

ристических дестинаций по опыту западных стран, подготовка 

высококвалифицированных специалистов для сферы туризма. 

Это в свою очередь позволит расширить возможности массового 

привлечения туристов в Республику Беларусь, получить допол-

нительные средства в бюджет и сформировать положительный 

имидж белорусского туризма. 
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МЕРЕЖЕВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ФОРМА ПРОСУВАННЯ  
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ  

Формування в Україні ринкових правил господарювання та 
розширення можливостей зовнішньоекономічної діяльності 
акцентує увагу на ефективності і раціональності запровадження 
нових методів та форм збуту товарів. Цей процес є довготри-
валим та прогресивним, разом з тим він є поштовхом до пошуку 
принципово нової філософії управління маркетингом. У порів-
нянні із загальноприйнятим продажем мережевий маркетинг як 
форма реалізації товару – дуже молодий і має свою специфіку. І 
не дивно, що перший час серед усіх, хто ним зацікавився як 
бізнесом, більша частина виявилася безграмотною, такою, що не 
володіє достатніми комунікативними навичками знайомстві [1]. 
Багаторівневий маркетинг або мережевий маркетинг (анг. 
multilevel marketing (MLM)) – це один із видів маркетингу, який 
забезпечує товарообіг через багаторівневу мережу агентів збуту 
(дистриб’юторів) фірми-виробника. Кожен з агентів встановлює 
безпосередні контакти з потенційними покупцями та отримує 
прибуток від безпосередньої реалізації ним товарів. Крім того, 
дистриб’ютор одержує прибуток у вигляді додаткових виплат 
від реалізації продукції усієї або частиною підпорядкованої 
йому та створеної ним власноруч мережі агентів збуту, що 
стимулює індивідуальне підприємництво і спонукає дистриб’ю-
торів працювати професійно. Ця система дозволяє будь-якій 
людині проводити незалежну комерційну діяльність. Концепції 

http://belstat.gov.by/
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багаторівневого маркетингу бере свій початок від Каліфорній-
ської вітамінної корпорації, що була заснована Карлом Рен-
боргом в 1934 році. Він запропонував просту ідею: кожен, хто 
переконувався у своєму досвіді у результативності харчових 
додатків, виготовлених корпорацією, передавав цей досвід своїм 
друзям, таким чином просуваючи дану продукцію на ринок [2].  

В умовах розвитку ринкових відносин в Україні особливого 
значення набуває такий вид господарської діяльності, як торго-
вельна діяльність, що здійснюється як юридичними особами, так 
і фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності. 
Дотримання вимог нормативно-правових актів є запорукою ус-
піху суб’єктів цієї діяльності та досягнення кінцевої мети – 
одержання прибутку. А тому регламентація вітчизняним зако-
нодавством питань організації та здійснення торгівельної діяль-
ності набуває особливої актуальності. Для маркетингу мере-
жевої взаємодії важливу роль відіграє організаційна структура 
фірми. Необхідно щоб ця структура позиціонувалася для клієн-
тів не тільки як відкрита, а й сучасна, динамічна, зорієнтована 
на споживача та надавала можливості для розкриття потенціалу 
не тільки самої фірми а й тих організацій і окремих осіб що з 
нею взаємодіють через реалізацію принципів підприємства. У 
теорії та на практиці заведено виокремлювати такі особливості 
багаторівневого маркетингу: він оминає ходіння навмання по 
квартирам і пропонування товарів незнайомим людям, натомість 
товар пропонують знайомим і друзям; він передбачає просу-
вання товару з одного рівня на інший, коли кожен покупець сам 
стає продавцем, знайшовши собі інших покупців; особа, яка 
запросила іншу особу до участі у багаторівневому маркетингу, є 
для останньої спонсором; оплата праці учасників багаторівне-
вого маркетингу складається з комісійних від особистого про-
дажу з додатком для спонсора відрахувань від тих рівнів, які 
були ним створені [3]. 

На сьогоднішній день в Україні стосовно мережевого мар-
кетингу розвивається понад 100 фірм. Як свідчить світовий до-
свід мережевий маркетинг розвивався за принципом «бракує 
якості – візьмемо кількістю», але сьогодення вимагає крутих 
змін. Створюються найсильніші школи, що навчають профе-
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сійному продажу та веденню бізнесу. З кожним роком відсоток 
майстрів серед всіх учасників мережевого маркетингу зростає. 
Внаслідок цього змінилося і ставлення споживачів до таких 
організацій та їх представників [4]. 

Можна зробити висновок, що мережевий маркетинг – це 
хороша можливість для побудови власної споживчої мережі та 
організації приватного бізнесу. Враховуючи сучасний розвиток 
мережевого маркетингу в Україні і за кордоном, можна з упев-
неністю сказати, що в майбутньому компанії, що застосовують 
напрямки мережевого маркетингу будуть мати великий успіх та 
фінансову стійкість. Отже, мережевий маркетинг не може ус-
пішно існувати без точної стратегії. Стратегія мережевого мар-
кетингу полягає в тому, що компанія пропонує стати дистриб’ю-
тором та поширювати продукцію, яку вона виробляє, а потім 
нових споживачів використати також як розповсюджувачів, які, 
у своє чергу, будуть поширювати інформацію про товар. Тому 
вважаємо, що даний метод прямих продажів – альтернатива лі-
нійному способу збуту продукції. Узаконення в Україні торго-
вельної діяльності за допомогою мережевого маркетингу дало б 
змогу розвиватися даній ланці підприємництва, що в свою чергу 
сприяло б створенню нових робочих місць і як наслідок – над-
ходженню додаткових коштів до бюджетів різних рівнів. Крім 
того, це сприяло б захисту покупця продукції МLМ-компаній, 
як кінцевого споживача, адже на даний час факт купівлі товару 
у дистриб’ютора, як правило, нічим не підтверджується, що зво-
дить нанівець можливість для покупця захистити свої права у 
разі придбання товару неналежної якості, чи інші права, перед-
бачені Законом України «Про захист прав споживачів». Зако-
нодавче закріплення поняття «мережевий маркетинг» зробило б 
неможливим існування та діяльність структур типу «фінансова 
піраміда», що досить вільно почуваються в діючому правовому 
полі України. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ 

В умовах підвищення конкуренції серед роздрібних торго-
вельних підприємств, покращення якості обслуговування та 

розширення додаткових послуг стає важливим засобом бороть-
би на ринку за дійсних та потенційних покупців, а отже під-

вищує ступінь конкурентоспроможності магазинів. У сфері 

роздрібної торгівлі якість обслуговування стає вирішальним 
чинником у виборі покупцями того чи іншого магазина. Як по-

казує закордонний досвід, з часом ця тенденція буде поси-
люватися. 

Якість обслуговування залежить від 5 основних груп торго-
вельних послуг в залежності від етапів процесу придбання то-
варів: допомога у прийнятті рішень; торгові послуги, пов’язані з 
придбанням товарів; послуги при проведенні розрахункових 
операцій; торгові послуги по роз’ясненню переваг покупки; 
послуги, пов’язані з післяпродажним обслуговуванням. Основ-
ною задачею управління торговельним підприємством є навчан-
ня торговельного персоналу якісному наданню торговельних 
послуг на кожному етапі процесу придбання товарів. 

Для підвищення ефективності процесу обслуговування по-
купців необхідно постійно вивчати споживчий попит, що допо-
може правильно і якісно організувати обслуговування покупців, 
а також запровадити стандарти обслуговування покупців. 

Причини зниження об’ємів прибутку і низьких продажів мо-
жуть бути різноманітними і багаточисельними. Це може бути: 
непрофесійна поведінка персоналу, якість самої продукції, від-

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Sn/2003_22-2/32_bryk_om.pdf
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сутність реклами, поганий дизайн упаковки, недостатньо вдалий 
мерчендайзинг. 

За результатами психологічних досліджень неякісна трудо-

місткість персоналу у сфері продажу йде до можливого при-

бутку і втрати клієнтів. У клієнтів, які не отримали бажаного 

рівня обслуговування, очікування не співпадають з дійсністю, 

клієнт залишається розчарованим. Незадоволений клієнт напев-

но більше не повернеться. 

Якщо фірма націлена на клієнта, а однією з конкурентних 

переваг її – якість обслуговування, то неминучим етапом у 

формуванні такої компанії буде введення стандартів обслуго-

вування і системи їх розвитку і підтримки. Єдині стандарти 

обслуговування забезпечать всім клієнтам компанії високий 

рівень сервісу, оскільки містять однакові правила поведінки для 

всіх співробітників. Стандарти обслуговування, що правильно 

реалізовуються і розроблені, сприятимуть позитивному форму-

ванню іміджу торгівельної компанії. Це означає – завоюванню 

лояльності споживачів. 

Стандарти обслуговування клієнтів є сукупністю внутрішніх 

документів компанії, в яких встановлені загальні правила обслу-

говування, порядок дій обслуговуючого персоналу в типових 

ситуаціях, спосіб реагування в незручних ситуаціях, встанов-

люють критерії правильності дій. Стандарти обслуговування 

клієнтів – це частина загального стандарту продуктивності 

компанії. 

Стандарти вводяться з метою підвищення якості обслугову-

вання, уніфікації етичних і професійних норм, що застосову-

ється співробітниками компанії для формування потрібних 

алгоритмів діяльності, які направлені на надання послуг най-

вищої якості. 

Розробка стандартів обслуговування клієнтів – складна ро-

бота, яка вимагає цілого діапазону даних. Необхідно додати 

розробку моделі продажів, характерну лише для даної компанії. 

Найкращий варіант – це коли робота проводиться спільним 

зусиллям між керівництвом компанії із зовнішніми консуль-

тантами. Тому що дуже важливий погляд безпосередніх клієн-
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тів. Основним об’єктом даної роботи є клієнт, який, як будь-яка 

людина не завжди може бути прав, але завжди зобов’язаний 

бути прийнятий, зрозумітий, почутий. Важливе те враження, що 

залишається у покупця після відвідин компанії. Секрет успіху не 

лише в тому, наскільки клієнтоорієнтіровані стандарти, а і в 

тому, як вони підтримуються і упроваджуються. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ В РОЗНИЧНЫХ СЕТЯХ 

Торговые сети в Республике Беларусь контролируют 25 928 ма-

газинов, что составляет 61 %. С точки зрения торговой площади, 

под контролем торговых сетей сегодня находится 3,6 млн м
2
 или 

83 % от общей торговой площади магазинов. Обеспеченность 

торговыми площадями на 1 тыс. человек в Беларуси в 2015 году 

выросла на 46,5 м
2
 и на 1 января 2016 года составила 574,5 м

2
 [1]. 

На потребительском рынке Республики Беларусь в 2015 году 

наметилась негативная тенденция – снижение розничного то-

варооборота по сравнению с 2014 годом на 30 %. В 2015 году 

розничный оборот составил 347,3 трлн рублей ($21,9 млрд по 

среднему курсу Национального банка за год) [2]. 

При этом розничная торговля продолжает концентрироваться 

возле крупнейших населенных пунктов, прежде всего, в област-

ных центрах и городе Минск. На долю 5 крупных городов, в 

которых проживает 37 % населения, приходится половина това-

рооборота всей страны. 
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По мнению экспертов, динамика изменения розничного това-
рооборота на одного жителя Беларуси напрямую зависит от 
уровня заработной платы. За последние 10 лет каждый житель 
Беларуси в среднем тратит 5,3–5,6 среднемесячных зарплат в 
год на приобретение товаров в розничных сетях и на рынке. 
Ниже, чем в 2015 значение товарооборота в долларах в послед-
ний раз наблюдалось в 2010 году. Поэтому в настоящее время 
потребители предпочитают сберегательную модель поведения. 
Соответственно, существенно возрастает значимость инвести-
ций в маркетинг, которые позволят выстоять в конкурентной 
борьбе и обусловят успех в будущем. Причем маркетинг следует 
рассматривать как инвестиции, а не статью затрат. 

Однако, следует отметить, что достаточно часто в белорус-
ских компаниях маркетингом занимаются директора или учре-
дители и в штате некоторых ритейлеров до сих пор нет специа-
листов по маркетингу. Кроме того, среди некоторой части биз-
несменов существует мнение, что маркетингом может занимать-
ся любой, что это просто, соответственно в результате можно 
наблюдать массу ошибок, как в рекламе, коммуникациях, так и 
в других сферах комплекса маркетинга.  

Сложность ситуации заключается в том, что необходимо ин-
вестировать в маркетинг столько, чтобы это позволяло дости-
гать желаемых бизнес-результатов. И если розничные ритейле-
ры не будут сегодня строить свой маркетинг, то через некото-
рый период времени их может не быть на рынке. Cуществую-
щее кризисное состояние экономики не позволяет делать инвес-
тиции в маркетинг на должном уровне, как правило, отдается 
предпочтение стратегии «выживания». Так, интернет-ритейлер 
«Евроопт» (владелец – ООО «Евроторг») закрыл два из пяти 
распределительных центров компании, так как интернет-торгов-
ля продуктами питания в Республике Беларусь работает не толь-
ко без преференций, как во многих других странах, где понима-
ют необходимость развития онлайн-торговли, но и с существен-
ными ограничениями, которые препятствуют развитию этого 
вида торговли. Бизнес не может бесконечно долго инвестиро-
вать в убыточную деятельность и осуществлять социальный 
проект без необходимой поддержки и понимания [3]. 
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Можно предположить, что если на начало 2016 года в сег-
менте белорусского продуктового ритейла работало чуть более 
10 сетевых игроков, то в будущем их останется 4–5.  

Появление новых торговых объектов приводит к перераспре-
делению доходов между сетями, поэтому на фоне дальнейшего 
снижения продаж существенно усиливается борьба за потреби-
теля с использованием маркетинговых инструментов. Так, мно-
гие ритейлеры выпустили свои дисконтные карточки, а некото-
рые совместно с банками выпускают различные кобрендинго-
вые проекты. Программы лояльности являются очень хорошей 
привязкой потребителя к ритейлеру, но пока программы лояль-
ности сводятся к предоставлению дополнительных скидок. Раз-
витие программ лояльности требует больших маркетинговых 
вложений. Просто выпустить карточку недостаточно. Гораздо 
выгоднее развивать различные бонусные предложения и про-
граммы. В качестве примера, можно привести опыт одного из 
лидеров белорусского рынка продовольственного ритейла «Ев-
роопт» (владелец – ООО «Евроторг») по проведению дисконт-
ных программ: «Е-плюс», «Е-плюс. Пенсионная», «Е-плюс. Доб-
рый процент», «Е-плюс. Для держателей платежных карточек 
ОАО «АСБ Беларусбанк», «Е-плюс. Индивидуальный предпри-
ниматель». Проведение рекламной игры «Удача в придачу!», 
предусматривает розыгрыш призов. Так, в 5 туре разыгрывается 
300 денежных призов по 5 миллионов бел. рублей, 3 приза по 
100 миллионов бел. рублей и новая машина Volvo V40 Cross 
Country. 

Следует отметить, одну из маркетинговых возможноcтей в 
розничном ритейле в Беларуси – развитие разных форматов в 
рамках одной сети (гирпермаркет, супермаркет, магазин у дома, 
дискаунтер и т. д.). В основном игроки рынка придерживаются 
какого-то одного формата, но конкуренция приведет к измене-
нию данной ситуации. Тем более, что зарубежный опыт свиде-
тельствует о тенденции смешения (или размывания) форматов, 
когда, например, аптеки добавляют в свой ассортимент продук-
ты питания первой необходимости, магазины отделочных мате-
риалов – велосипеды, и т. д., – все, что только может пригодить-
ся посетителю в данное время в данной обстановке.  
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Соответственно, наличие маркетинговых возможностей в 
розничных сетях ставит целый ряд проблем, с которыми стал-
киваются маркетологи. К ним можно отнести такие проблемы 
как: наличие маркетинговой аналитики для принятия эффектив-
ных бизнес-решений с учетом ситуации в маркетинговой среде; 
определение и донесение до рынка своего конкурентного преи-
мущества; управление ассортиментом; маркетинговое планиро-
вание; оценка эффективности маркетинговых действий и т. д. 

 Ключевыми параметрами для покупателя сегодня являются 
наличие в продаже всего необходимого (ассортимент), широкий 
выбор свежих продуктов, наличие в ассортименте премиальных 
брендов, приемлемая цена, удобство парковки и комфорт при 
совершении покупок. Поэтому розничные сети должны форми-
ровать инновационные стратегии по совершенствованию своей 
деятельности, в основе которых должно быть эффективное взаи-
модействие с потребителем, которое невозможно без использо-
вания маркетингового инструментария. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

Останні п’ятнадцять років у світовій торгівлі спостерігається 
тенденція до стрімкого зростання торгівлі через інтернет. За 
допомогою торгівлі через інтернет забезпечується досягнення 
цілей багатьох торговельних підприємств. Позитивна динаміка 
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збільшення інтернет-аудиторії, підвищення швидкості появи на 
віртуальній арені нових сайтів і зростання темпів розвитку елек-
тронної торгівлі дозволяють прогнозувати значні перспективи 
розвитку електронної торгівлі через мережу Інтернет. 

До переваг електронної комерції можна віднести глобальний 
масштаб і охоплення значної кількості споживачів; зручність і 
швидкість здійснення угоди, доступність до інформації з будь-
якого місця без будь-яких додаткових витрат; нижчі за тради-
ційну торгівлю витрати на здійснення продажу і збуту товарів; 
зниження накладних витрат і збільшення прибутків торговель-
них підприємств; необмеженість віртуальної площі для розмі-
щення товарів. 

«Віртуальний шопінг» завойовує все більше нових прихиль-
ників в світі. В той же час на ринку електронної комерції зро-
стає конкуренція, що примушує інтернет-магазини шукати нові 
шляхи залучення та задоволення споживачів в різних країнах. 

У світі найбільша частка продажів, що припадає на онлайн, 
спостерігається в секторах медіа, спортивних товарів (близько 
33 %), електроніки (близько 24 %), меблів (близько 15 %). Дещо 
рідше в мережі купують одяг, засоби особистого догляду, їжу і 
напої. У довгостроковій перспективі за всіма категоріями роз-
дробу Business Insider прогнозує неминуче збільшення частки 
онлайн-продажів [1]. 

Відповідно до загальносвітовій тенденції, в Україні також 
зростає популярність покупок через інтернет-магазини. Покуп-
цями в мережі інтернет у нашій країні переважно є молодь. 
Проте, з плином часу коло споживачів послуг електронної ко-
мерції розширюється, у тому числі за рахунок зростаючої ак-
тивності представників середнього класу. 

В Україні близько 50 % населення користуються інтернетом. 
За даними аналітичної компанії GfK, кількість активних інтер-
нет-користувачів досягло 19,3 млн чоловік. З них майже 2,8 млн – 
це онлайн-покупці (дані представлені по всій Україні, користу-
вачі 16+) [2]. 

Ринок електронної комерції в Україні демонстрував зростан-
ня в 2014-му, не дивлячись на слабке проникнення інтернету 
(42–51 % проти 80–90 % в США і Європі), низький рівень до-
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ходів населення і втручання регулюючих органів в роботу ін-
тернет-магазинів. Aukrotop 100 оцінює зростання електронної 
комерції в минулому році в країні на рівні 49 %, при цьому об-
сяг у грошовому вираженні становить близько $ 2 млрд. 

Помітно розширюється асортимент покупок онлайн, а мага-
зини пропонують все ширший асортимент товарів. Електроніка 
та одяг – групи товарів, які найактивніше купують в мережі 
українці. У порівнянні з 2013 роком у 2014-му більше купляли 
косметику, парфумерію, прикраси, аксесуари та подарунки. 

У топ-5 українських операторів електронної комерції входять 
найбільші інтернет-магазини і торгові центри, лідером цього 
ринку є Rozetka.ua. Крім цієї компанії, серед найбільших гравців – 
Tickets.ua, modnaKasta, LeBoutique, Slando, Prom.ua, Aukro, 
Sokol, FotoMag, Allo та інші. 

За даними компанії AVentures, ринок онлайн-торгівлі харак-
теризується високою консолідацією, і в більшості сегментів 
п’ятірка лідерів контролює 60–90 %. 

Великі роздрібні оператори також мають намір розвивати 
канал онлайн-продажів, в першу чергу в сегменті побутової тех-
ніки та електроніки («Фокстрот», Comfy і «Алло»). 

Незважаючи на наявність безлічі систем оплати через інтер-
нет, готівковим розрахунком користуються більше 80 % покупців. 

В Україні з розвитком електронної комерції пов’язані певні 
проблеми. Зокрема, стає все більш актуальним безпека та за-
хисту інформації, довіра між партнерами, відсутність фінансо-
вих та правових гарантій. Технології є новими і недостатньо від-
працьованими, технологічна основа електронної комерції швид-
ко змінюється, що не дає в повній мірі розробити організаційні 
та технологічні питання. В нашій країні не вирішена ціла низка 
юридичних питань, пов’язаних з функіонуванням підприємств в 
електронному просторі. 

Необхідною умовою розвитку електронної торгівлі є спеці-
альна законодавча її регламентація, яка поєднувала б застосу-
вання традиційних базових юридичних норм і правил та ство-
рення нових правових інститутів та процедур для цієї форми 
організації торгівлі: оподаткування, тарифи, вимоги до форм ук-
ладення контрактів, захист інформації та використання елек-
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тронних підписів, захист прав споживачів, захист інтелектуаль-
ної власності. Система правового забезпечення електронної тор-
гівлі потребує удосконалення у двох аспектах: правових засад 
функціонування системи електронної торгівлі (законодавчо-нор-
мативної бази) і технологічної підтримки проведення операцій в 
системах електронної торгівлі. 

Таким чином, електронна комерція в Україні знаходиться на 
етапі становлення, тому учасникам варто скористатися наявни-
ми можливостями для розвитку, особливо з урахуванням все 
більшої зацікавленості споживачів в онлайн-покупках. 

Згідно з даними Aukrotop100, український ринок електронної 
комерції продовжує рости. До кінця 2016 року його обсяг пере-
вищить $ 2 млрд. Прогноз на наступні п’ять років – зростання на 
400 %, до $ 10 млрд в 2020 році. 

Якщо на початку електоронної ери організація електронного 
обміну даними вимагала помітних капіталовкладень і була до-
ступна лише великим компаніям, то розширення використання 
інтернета дозволила займатися інтернет-торгівлею і невеликим 
підприємствам. Перспектива електронної торгівля в Україні, 
якщо вона буде розвиватися такими ж темпами, переймаючи 
позитивний досвід провідних іноземних держав, є досить висо-
кою, що дає великі шанси нашій країні стати одним з провідних 
розвинутих ринків електронної комерції. 
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AMBUSH MARKETING AS ONE OF THE PROMISING 
MODERN UNCONVENTIONAL METHODS  

OF MARKETING TECHNIQUES 

The existence of fierce competition on the market of goods and 
services in Ukraine causes small enterprise entities to constant search 
and creation of new competitive advantages, avoid standard behavior 
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and logical approaches, because the strategy will be provided by 
competitors and will lead to undesirable results. This, in their turn, 
requires from small enterprise entities an effective management of 
marketing strategies that must be dynamic, flexible and permanently 
updating [3, p. 125]. 

Special role in solving of these problems allocated to find creative 

and original solutions for each of key elements of the system of 

marketing communications – advertising, public relations, direct 

marketing and sales promotion. It is important to use modern tools of 

driving online marketing campaigns that will optimize difficult 

economic situation in the country and will be one of the key success 

factors for small enterprise entities in Ukraine. 

Among the most promising modern unconventional methods of 

marketing measures should note contextual and display advertising, 

promotion on social networks (SMO, SMM), search, direct (using e-

mail), viral, provocation, parasitic and guerilla marketing [2, p. 64]. 

A special place among non-traditional methods of marketing 

measures belongs to ambush marketing, which emerged in the late of 

90th of XX century [1, p. 77]. Its founder was John Francis Welch, 

who called it «ambush marketing». 

In modern economic literature ambush marketing is often 

identified with unauthorized, black marketing that is associated with 

military operations and morally questionable behavior. 

Ambush marketing consist in a full or partial copying of well 

known brand and sale fake as the original. This type of marketing 

allows small enterprise entities not breaking the law, to use for their 

own purposes special events to attract targeted audience, not 

performing the role of the official sponsor. 

However small enterprise entities roundabout way penetrate into 

the information area of the main competitor who has made 

considerable sponsorship contribution and is an official partner of the 

event. The use of ambush marketing can bring «unclean» economic 

entities if not all, that most benefits of the official sponsorship with 

the least costs. 

The implementation of ambush marketing requires such methods: 

 purchase of advertising time within the broadcasting of event; 
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 distribution of free tickets for attraction interested clients; 

 holding of a primitive advertising and provision of samples 

promotional leaflets at place of the event, etc. 

However, the world practice shows that to do such steps dare 

such enterprise entities that plan to survive on the market no more 

than 2 years and get from its product great profit [1, p. 79]. 

In Ukraine, small enterprise entities using ambush marketing in 

large cities such as Kyiv, Lviv and Kharkiv. Especially notable it 

was in 2012 at the time of Euro championship of football. 

At this time, some representatives of small enterprise «copied» 

existent brands to promote their own (less known) or general 

illegally used someone else’s trademarks. The most large-scale 

counterfeiting subjected products, which were provided by official 

suppliers (water, sportswear, etc.). 

In other words, small enterprise entities in Ukraine tried to 

associate themselves and their products with football Euro 

championship without paying a commission to the organizer of the 

event. Such marketing violated rights of the organizers of sport 

events, misleading general public about who were actually sponsors 

of the football feast. 

Hence, in the increasingly of competitive on the market of goods 

and services and its oversaturation of marketing information, is not 

enough financial resources, so you need to form a marketing 

thinking, to appeal to deep human needs, to work for particular 

consumer, to worry about regular customers, to implement 

unexpected and original marketing decisions, to carry out point 

shares that actively use non-traditional types of marketing. 
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РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ В ТОРГІВЛІ 

В останні роки все більше підприємств надають перевагу 
концентрації діяльності на основних напрямах. При цьому не-
основні складові бізнесу передаються незалежним зовнішнім 
виконавцям – аутсорсерам. Дослідження необхідності та ефек-
тивності аутсорсингових процесів є важливою проблемою для 
підприємств усіх галузей економіки. Її ефективне вирішення 
дозволить, закласти міцний фундамент обґрунтування економіч-
ної стратегії діяльності підприємств на майбутнє. Вагомий вне-
сок у розкриття сутності аутсорсингу, обґрунтування його пе-
реваг та недоліків, здійснили сучасні зарубіжні науковці, серед 
яких Анікін Б., Календжян С., Троцкі М., Хейвуд Д. та ін. Особ-
ливо актуальним на сучасному етапі є використання аутсор-
сингу в логістичних процесах підприємства, оскільки це найчас-
тіше дозволяє підприємству зменшити логістичні витрати, під-
вищити рівень виконуваних логістичних послуг тощо. Саме ло-
гістичний аутсорсинг, розглядають у своїх наукових працях такі 
вітчизняні та зарубіжних учені, як Григорак М., Крикавський Є., 
Окландер М., Чухрай Н., Фролова Ю. 

Водночас, багато питань використання аутсорсингу в логіс-
тиці вітчизняних підприємств залишаються невирішеними, а ве-
лика кількість сучасних проблемних аспектів логістичного об-
слуговування розглянуто недостатньо широко та глибинно. Тер-
мін «аутсорсинг» означає скорочення або відмову від власного 
бізнес- процесу, переважно не профільного або неприбуткового 
для компанії і передачу його спеціалізованим компаніям. Аут-
сорсинг перекладається з англійської як використання зов-
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нішнього ресурсу та означає передачу функцій однієї компанії 
іншій, що спеціалізується в певній сфері. Сенс аутсорсингу по-
лягає в тому, що відповідальність за організацію та виконання 
певної непрофільної для підприємства роботи бере на себе сто-
роння організація, що спеціалізується на цьому виді діяльності, – 
аутсорсер. Від звичайного сервісу аутсорсинг відрізняється дов-
гостроковим характером. Як правило, на аутсорсинг переда-
ються функції з професійної підтримки безперебійної роботи 
цілих систем та інфраструктури за довгостроковим контрактом. 
Результатом аутсорсингу є підвищення якості надання послуг 
для підприємства. Основними сферами застосування аутсорсин-
гу в світовій практиці є: IT-аутсорсинг (ITO) – передача зовніш-
ній структурі функцій, пов’язаних з розробкою, впровадженням 
та супроводженням інформаційних систем; аутсорсинг бізнес-
процесів (BPO) – використання можливостей аутсорсера для 
організації та забезпечення виконання власних специфічних 
функцій та бізнес-завдань підприємства; аутсорсинг управління 
знаннями (KPO) – управління процесами, що вимагають глибо-
кого вивчення або серйозної аналітичної обробки даних, форму-
вання та управління базами знань, що надалі можуть використо-
вуватися, наприклад для підтримки прийняття рішень. З ураху-
ванням вітчизняних особливостей ведення бізнесу підприєм-
ствам в Україні є сенс скористатися послугою аутсорсингу, 
якщо процеси: не є ключовими, але вимагають високої кваліфі-
кації та наявності експертизи; складаються з великої кількості 
завдань, що повторюються; вимагають спеціальних знань, але не 
належать до ключових. Ефективність аутсорсинг-проектів у 
логістиці залежить переважно від зниження загальних витрат, 
зміни структури витрат підприємства (зниження або повне ви-
ключення витрат, пов’язаних із транспортуванням, забезпечен-
ням безпеки, експлуатацією транспортних засобів, змістом і 
навчанням персоналу, інформаційним обслуговуванням тощо) і 
підвищення якості обслуговування споживачів (скорочення 
термінів поставки, доставка «від дверей до дверей», моніторинг 
процесів транспортування, зменшення кількості помилок та ін.) 
При цьому економічний ефект від застосування логістичного 
аутсорсингу є досить складним параметром, як і сама послуга. 
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Серед науковців відсутня єдина думка щодо теоретичного та 
практичного аспекту оцінки ефективності аутсорсингу. Саме 
тому доцільно визначити групи методів, які характеризувалися б 
спільними рисами стосовно методики їх розрахунку. Перший 
методичний підхід під показником ефекту аутсорсингу являє 
собою різницю між витратами у випадку здійснення процесу 
власними силами й витратами у випадку передачі його сто-
ронньому підприємству. На думку інших авторів розрахувати 
ефективність аутсорсингу для замовника можна, як різницю між 
інвестиціями, які потрібно було здійснити для виконання замов-
лення власними силами та виплати виконавцю за виконання 
замовлення. Другий методичний підхід пов’язаний із розрахун-
ком коефіцієнта ефективності аутсорсингу – з урахуванням 
витрат на здійснення процесу власними силами, кількості робо-
чих годин за місяць, вартості послуг аутсорсингового підпри-
ємства та коефіцієнта ризику. 

Методичні підходи до оцінки ефективності аутсорсингу та 
наявні недоліки їх застосування ускладнюють пошук прийнят-
них для практики методичних рішень і уможливлюють викори-
стання зазначених вище методик для оцінки ефективності аут-
сорсингу, лише частково. На практиці торговельні підприємства 
користуються переважно методичним підходом на основі порів-
няння витрат на виконання функцій із залученням зовнішніх 
фахівців (логістичних операторів) або власними силами. Отже, 
аутсорсинг будь-якого процесу завжди передбачає економічно 
обґрунтоване рішення, оскільки головна його ідея – це довіра й 
передача відповідальності за матеріальні та нематеріальні цін-
ності. Саме тому торговельні підприємства, делегуючи логістич-
ні функції логістичним операторам, повинні оцінювати та вра-
ховувати комплексний ефект від аутсорсингу, результатом якого 
має бути підвищення якості переданих функцій, зменшення за-
гальних витрат торговельного підприємства та оптимізація його 
управлінських рішень. В Україні вантажовласники вважають за 
краще віддавати стороннім компаніям обмежений спектр транс-
портних послуг, найчастіше – доставку та складування. Дина-
міка українського ринку за останні 2–3 роки визначалася змен-
шенням потреб у транспортуванні і складуванні вантажів в умо-
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вах нестабільної економіки за разунок зменшення споживчого 
попиту. Варто відзначити, що активно розвиваються аутсорсинг, 
3PL і 4PL операційна діяльність. Зростає активність логістич-
ного бізнесу. Все більше уваги звертається на аутсорсинг логіс-
тичних функцій торговельних і промислових підприємств, 
складського зберігання і управління запасами. Торговельні під-
приємства в більшому обсязі будуть передавати спеціалізованим 
логістичним компаніям функції обслуговування, пов’язані з про-
гнозуванням, плануванням і контролем над виконанням операцій. 

Отже, враховуючи зазначене, можна стверджувати про значні 

перспективи розвитку в Україні аутсорсингу. Доцільність впро-

вадження аутсорсингу логістичних функцій для торговельного 

підприємства обумовлюється поліпшенням логістичного серві-

су, підвищенням гнучкості й покращанням стратегічних позицій 

підприємства на ринку, проте процес ухвалення рішення про 

передачу окремих логістичних функцій на аутсорсинг повинен 

бути економічно обґрунтованим, доцільним і контрольованим. 

При цьому незначний, наразі, обсяг ринку пояснюється тим, що 

останній поки перебуває в стадії формування, потенційні корис-

тувачі мало поінформовані про переваги цього виду сервісу. Ви-

вчивши світовий досвід, можна прийти до висновку, що в Ук-

раїні ситуація незабаром зміниться в напрямку, схожому з 

світовим. 

Список використаних джерел 

1. Аникин Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии ме-

неджмента : учеб. пособ. / Б. А. Аникин, И. Л. Рудая. – Москва : 

ИНФРА-М, 2007. – 288 с.  

2. Чухрай Н. I. Логiстичне обслуговування : пiдруч. / Н. І. Чухрай. – 

Львів : Вид-во НУ «Львiв. Полiтехнiка», 2006. – 292 с.  

3. Рыбина Т. Н. Цели и методы перехода предприятий на аутсорсинг 

/ Т. Н. Рыбина, Л. А. Захарченко // Вестн. Брест. гос. техн. ун-та. – 

2008. – № 3. – С. 18–20.  

4. Бравар Ж.-Л. Эффективный аутсорсинг: понимание, планирование 

и использование успешных аутсорсинговых отношений / Жан-Луи 

Бравар, Р. Морган, В. А. Денисов. – Днепропетровск : Баланс Бізнес 

Букс, 2007. – 251 с. 



- © ПУЕТ - 109 

Yanko Hristozov, PhD, Chief. Assist. Prof. 
Finance department, 

University of National and World Economy (UNWE), Sofia 

CORPORATE LIQUIDITY MANAGEMENT’S 
NEW APPROACHES 

The liquidity is one of the most popular and used financial 

indicators for solvency at enterprises. The present study attempts to 

identify the key factors on the working capital of enterprises, and the 

ability of influence by financial managers on them in order to 

provide «fresh» money.  
One of the key factors, that determine the efficiency of the 

operating costs as well as the level of organization of the financial 
management in a number of industrial and commercial enterprises, is 
connected with the level of inventory. If it is not liquidated in the 
suitable moment, it has to be managed afterwards. The liquidity 
reserves are vital for every enterprise, since it could not survive 
without them. A significant part of the working capital of enterprises 
is constantly reserved in inventory. The negative effect of the 
inventory can be traced in the following reasons: it holds a 
significant financial resource that could be used for other purposes, 
there is a constant risk of loss due to damage or larceny, it sometimes 
impedes the improvement of quality and modernization, because 
enterprises usually use the available stocks first, which hinders the 
purchase of new ones. Other negative effects include the fact that in 
certain cases it breaks the logistics chain and the business processes, 
it often raises production costs, due to the high expenses for storage 
and the need of specially qualified, highly paid staff. With regard to 
this the optimization of the inventory is sometimes imperative. 
Different measures are applied to reduce the warehouse inventory. 
This leads to the conclusion that the cost burden of inventory-holding 
is one of the major factors which determines the advisability for its 
reduction. Nevertheless, enterprises should have inventory at their 
disposal, since the lack of the latter would lead to greater liquidity 
loss, especially if we assume that the stock held is a function of the 
turnover. That is why it is important to optimize the inventory to 
such levels that do not expose the main activity of the enterprise to 
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risk. It is also important to differentiate the inventory according to 
the degree of importance for the activities’ stability and an analysis 
of the inventory as per its type: the reduction of the amounts of the 
inventory which is not crucial for the operation of the business. A 
reduction of the amounts of emergency stocks is necessary, i.e. the 
stocks that serve as contingency buffer stock against negotiating a 
shorter term for implementation of the order for delivery of such a 
commodity, if possible. Different approaches exist to reduce the 
warehouse inventory – to process raw materials or reduce the 
amounts of raw materials, to disassemble the manufactured products 
and sell the components. According to the majority of the specialists 
in that area the inventory should be reduced, but taking into 
consideration one of the main market doctrines: the inventory is a 
function of turnover, they are directly proportional, and i.e. without 
the necessary amount of inventory/stocks of goods the turnover 
would decrease. It is therefore important to optimize the inventory to 
such levels that do not expose the main activities of the enterprise to 
risk. It is also important to differentiate the inventory according to 
the degree of importance for the activities’ stability and an analysis 
of the inventory as per its type: the reduction of the amounts of the 
inventory which is not crucial for the operation of the business. It is 
advisable to negotiate accelerated delivery with the suppliers by 
providing incentives like attractive payment terms. The possibilities 
for sale of obsolete inventory with discounted prices should also be 
considered in order to accumulate additional money. 

Accounts receivable play a fundamental role in managing the 
working capital. In a period of a financial and economic crisis the 
reduction of the period for collection becomes a priority. The 
enterprises should manage the receivables from debtors in order not 
to reduce the profit obtained and, at the same time, they should 
mitigate the risk of financial loss. The process of managing the 
collection of receivables starts by establishing the credit policy of a 
company. All enterprises strive to sell their products and services 
under terms of immediate payment, but, due to the influence of their 
competitors, enterprises often have to allow deferred payment of the 
debts. Thus, a problem arises with the lack of working capital, which 
should serve as an efficient tool to increase the turnover of an 
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enterprise. For that reason the analysis and control over credit sales 
play a significant role for the sound management of the collection of 
receivables from debtors. The receivables turnover characterizes the 
average period of time during which the amounts paid by clients are 
transferred to the company’s account. This factor is essential for the 
effective and efficient management of the turnover of an enterprise 
and its working capital. The enterprises should manage the collection 
of receivables from debtors in order not to reduce the profit obtained 
and at the same time mitigate the risk of financial loss. The 
management of collecting receivables is a complex process which 
requires a serious analysis and interpretation of the processes. In 
order to mitigate risk the enterprise should monitor carefully the 
process and precautionary measures like assessment of 
counteragents, advance payments, insurance do not always give the 
desired result. Timely analysis and management would allow the 
detection of past-due receivables so that measures could be 
undertaken operatively for collection. The possibility to sell the 
collection of receivables from debtors seems the quickest and easiest 
way to solve liquidity problems. Other popular measures are to 
estimate the maximum amount of accounts receivable for every 
department of the enterprise, the subdivision into sectors in 
proportion to the cash inflow for past periods or to introduce a credit 
limit for every particular client. Sales managers should be held 
responsible for the clients’ supervision and the regular update of the 
status of every client. Their remuneration could depend on the work 
done for the real collectability from the clients with whom they 
work. The possibility for the sale of the debt would be a proper move 
to handle the problems with liquidity. The following can be 
concluded, based on the data from the research – to reduce the period 
of collection of accounts receivable, the most essential measures 
prove to be: providing better conditions and methods of payment on 
behalf of the clients; bonus programmes for loyal clients; incentives 
in the form of attractive discounts if payment is implemented 
immediately; in case of deferred payments – contracts with the 
shortest possible period of maturity; tight contracts which cause loss 
to the client in case of delay in payment; other financial methods 
such as a promissory note, a bill of exchange; a letter of credit; legal 
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claims and litigation as a method of collection of overdue debtors’ 
receivables.  
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MARKETING COMMUNICATION OF ORGANIC FOOD 

This paper provides a comprehensive overview of the tools of 

marketing communication used by producers and sellers of organic 

food active on the Slovak market and the results of the research 

focused on identifying the current level of consumer awareness in 

relation to the issue under examination. Currently, the organic 

agricultureЭ is on a global scale a continuously growing sector, 

particularly with regards to the current Eco trend, characterised by 

sensitive approach to the environment through protection of water, 

soil and atmosphere (by not using damaging chemical substances), 

recycling and decreasing the amount of waste and by improving the 

living conditions of livestock. Organic agriculture provides several 

other benefits: it helps to protect biodiversity and with maintaining 

the principles of sustainable growth. From an economic perspective, 

it supports development of rural areas, which results in increased 

amount of employment opportunities and thus growth in 

employment. In most countries, organic agriculture is therefore one 

of the areas that are strongly supported by both the private and public 

sectors. 

Organic food market in Slovakia is for several years one of the 

fastest expanding markets. This is due to several factors. One of 

them is intense globalisation tendency that have resulted in the actual 

appearance of organic food on our market. Slovak consumer is, as a 

result of better access to information (quantity and quality of which 
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is constantly increasing), as well as faster appearance and acceptance 

of new trends, having more and more demands on the products, 

which are being offered to him. Slovak consumers demand 

foodstuffs that will not only satisfy their nutrition needs, but also will 

have positive effect on their fitness or health. The next factor is the 

entry of several supermarket chains (such as Tesco, Kaufland, Billa) 

on the organic food market, which has partially solved one of the 

major problems, which is their poor accessibility for the end 

consumer. Until recently, it was only possible to buy them from 

specialised shops or directly from producers on their eco farms. 

Today, however, it is possible to choose from a comparatively wide 

selection of organic food, including baked products, meat products, 

candy, beverages, fruits and vegetables, but also infant food or other 

less demanded products. 

Despite the good initial situation, the Slovak market also has to - 

like majority of the foreign markets – face several initial obstacles. 

Low awareness of potential consumers, distrust of the ‘new’ or 

unwillingness for changes from their side and a long period for 

returning of the investment, imperfect legislation and the competition 

in the form of cheaper or ‘established’ foreign products are currently 

very real threats. One of the most obvious problems (or challenges), 

which the current Slovak organic food market has to face, is the 

above-mentioned lack of awareness of potential 13 customers. If the 

targeted segment is not informed about specific contributions of the 

organically produced food, it becomes ‘unreachable’ for sellers. 

Potential customers must be made aware of the positive aspects 

associated with both production and consumption of organic food. It 

is necessary to introduce them to all of the related benefits, i.e. 

consumption of organic food as the basis for a healthy lifestyle, and 

also the ecological and economic aspects of their production. 

Clarifying and spreading the principles of organic agriculture and the 

benefits resulting from production and consumption of organic food 

should be one of the main focuses of marketing communication of 

these products. 

Marketing communication is in the literature also referred to as a 

part of the activation of the sales of products and services, including 
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food products. Actuation of sales is achieved by utilising various 

forms of communication, such as advertising or sales promotion. The 

role of these tools is to attract potential customers and then to 

convince them to buy the products. However, in the case of organic 

food, the purpose of the communication with the market is also to 

raise awareness about the positive effects of consumption of these 

products stemming from their organic origin. 

Significant benefits of organic food - not only for human health 

and the environment, but also with regard to their economic benefits, 

lack of awareness of potential consumers about the positive aspects 

of production and consumption, and consequently the marketing 

communication as one of the main options for improving the current 

situation (in terms of increasing public awareness) are the main 

motives for exploration the given issue. The neglect of the role of 

marketing communications of organic food already in the early 

stages of market development seems like an insurmountable barrier 

for further development of this market. 

А. В. Піхур, ст. викладач  
Хмельницький економіко-правовий коледж  

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Хмельницький 

УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

Персонал є головною ланкою виробничого процесу на будь-

якому підприємстві. Якими б не були новітні технології, інно-

ваційні ідеї, вони ніколи не будуть ефективними, приносити 

максимальну користь без високоефективної роботи, належної 

підготовки і кваліфікації людських ресурсів. Управління персо-

налом є достатньо складним процесом, адже люди наділені 

інтелектом, здатністю мислити. Вони постійно розвивають між 

собою взаємовідносини, які часто впливають на продуктивність 

праці, виробництво, внутрішній клімат підприємства. 

Сьогодні основними проблемами, з якими стикаються при 

управлінні персоналом – це підбір, формування кадрів з сучас-

ним економічним мисленням, забезпечення ефективності праці 
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працівників, збереження сприятливого клімату у колективі та 

багато інших. 
Слід зазначити, що управління людськими ресурсами має 

відповідати методам розвитку торговельного підприємства, за-
хищати права і обов’язки працівників, забезпечувати дотриман-
ня правил при формуванні, стабілізації і використанні людських 
ресурсів. 

Завдання керівника полягає в тому, щоб створити якомога 
сприятливіші відносини між підлеглим персоналом, знайти саме 
такі методи та підходи, які сприятимуть більш ефективнішій 
роботі. Персонал потрібно заохотити, створити такі умови, за 
яких у кожного працівника буде бажання працювати плідно і з 
натхненням. При цьому досить важливу роль відіграє працездат-
ність працівників, їх кваліфікованість. Використання таких 
форм заохочень як безкоштовні обіди, надання медичних по-
слуг, організація відпочинку за рахунок підприємства (путівки) 
дозволять підвищити мотивацію працівників. 

Нами виділено основні проблеми в управлінні персоналом 
торговельного підприємства: 

1. Відсутність мотивації персоналу і складність в правильній 
побудові системи мотивації. 

2. Відсутність корпоративної культури на підприємстві, си-
стеми адаптації персоналу. 

3. Складнощі в підборі кадрів. 
4. Відсутність системи/недостатнє навчання персоналу як 

усередині підприємства, так і на ринку в цілому. 
5. Неготовність керівництва підприємства вкладати в довго-

строкові проекти по розвитку персоналу: навчання, корпора-
тивне будівництво, ін. 

Слід зазначити, що управління людськими ресурсами має 
відповідати методам розвитку підприємства, захищати права і 
обов’язки працівників, забезпечувати дотримання правил при 
формуванні, стабілізації і використанні людських ресурсів. Пер-
шим кроком до досягнення поставлених цілей є підбір персо-
налу. Існує декілька підходів до підбору кадрів на підприємстві. 
Серед них найбільш розповсюдженими є самостійне наймання 
персоналу та звернення до агентств і служб зайнятості. Звичай-
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но, кожна організація застосовує різні методи прийняття на ро-
боту. Зокрема, анкетування, систему психологічних тестів, ін-
терв’ю [1, с. 36–39]. 

Основними проблемами в підборі персоналу на торговельно-
му підприємстві є: 

1. Відсутність торговельного персоналу з певним набором 
компетенцій, наприклад навички торгівлі, орієнтація на клієнт-
ське обслуговування, володіння іноземною мовою, ін. 

2. Низький загальноосвітній рівень, низькі стандарти якості 
у кандидатів на рівні торговельного персоналу. 

3. Неякісне обслуговування з боку рекрутингових агентств, 
наприклад надання недостовірної інформації, недотримання 
жорстких критеріїв відбору, ін. 

Багато керівників, рухаючись на шляху до максимального 
отримання прибутку, вирішення матеріальних і фінансових про-
блем, оновлення технічної бази, забувають про благоустрій 
своїх підлеглих, створюючи їм неможливі для праці умови. Це є 
надто ризиковим, оскільки може призвести до втрат. Насампе-
ред, це втрати дорогоцінних, висококваліфікованих працівників 
[2, с. 53–57]. Якщо керівник дійсно зацікавлений у тому, щоб 
зберегти даного працівника, він може прийняти рішення про 
підвищення його заробітної плати відповідно до рівня, на який 
він заслуговує. Можливими також є такі заходи як підвищення, 
привілеї. 

Щоб запобігти таким небажаним втратам працівників, на під-
приємстві доцільно розробити заходи для одержання інформації 
щодо психологічного клімату в колективі, ступеня задоволе-
ністю кожного співробітника роботою, умовами праці, відпо-
чинку, задоволеністю рівнем зарплати. Для цього, на нашу дум-
ку, найкраще підходять такі методи як опитування, анкетування, 
бесіди (групові та індивідуальні). Ці заходи особливо важливі 
для працівників технічного рівня [3, с. 60–63]. 

На наш погляд вирішенням даних проблем на торговельному 
підприємстві є: 

1. Підбирати торговельний персонал самостійно, а менедж-
мент середньої і вищої ланки за допомогою рекрутингових 
агентств і компаній executive search. 
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2. Підбирати торговельний персонал без спеціальної кваліфі-
кації і заохочувати кадри усередині компанії. 

3. Приділяти більше уваги внутріфірмовому і зовнішньому 
навчанню персоналу. 

4. Створити навчальні центри на підприємстві, розробити 
внутрішні корпоративні підручники і керівництва для персоналу 
усіх рівнів. 

5. Покладатися на лінійних менеджерів, керівників служб 
персоналу у вирішенні оперативних питань з управління кадра-
ми, трансляції цінностей корпоративної культури. 

Отже, ми бачимо, що підприємства відчувають значні склад-
нощі в різних галузях управління персоналом, як на базовому 
рівні, так і на більш просунутому рівні ухвалення управлінських 
рішень. Торговельні підприємства, знаходячись на проміжній 
стадії між накопиченням капіталу і бурхливим зростанням, ви-
мушені звернути увагу на персонал, як основний ресурс підпри-
ємства. Проте, не завжди думка, що кадри – це невичерпний 
ресурс торговельного підприємства, розділяється керівниками. 

Ми також упевнилися в тому, що у зв’язку із слабкою інте-
грацією торговельних роздрібних підприємств, їх керівники час-
тенько не мають уявлення про те, наскільки специфічні дані 
проблеми в управлінні персоналом, з якими стикаються саме 
вони. 
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МАРКЕТИНГ У ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

Поза всяким сумнівом, торгівля є одним із самих древніх за-
нять на світі. Це набір простих дій, який індустріалізація си-
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стеми розподілу зробила складним технічним процесом. Якщо 
зазирнути в глибину віків, ми побачимо, що, як тільки з’явився 
обмін, а значить і бажання продавати, з’явився торгівельний 
маркетинг, про який ніхто тоді й гадки не мав.  

Як і чому революція в методах продажу в магазинах перетво-

рила «вроджену здатність» людини, природний і простий про-

цес у витончену технологію, яка стала частиною технологій мар-

кетингу? 

Актуальність маркетингу в торгівлі полягає в тому, що су-

часна торгівля – складна, багаторівнева ланка, що динамічно 

розвивається. Тому, хто хоче успішно торгувати, необхідно шу-

кати покупців, виявляти їхні потреби і потреби, закуповувати 

відповідні товари, складувати, перевозити, домовлятися про 

ціни та умови продажу. Але і це ще не все. Оскільки ні один, 

навіть самий гарний товар не може продати себе сам, торговець 

повинен забезпечити ефективне представлення свого товару, 

переконати покупців у доцільності придбання товару і запропо-

нувати послуги, що стимулюють і підкріплюють рішення спо-

живача зробити покупку. 

Торговий маркетинг (Trade Marketing) – комплекс заходів, 

спрямований на підвищення ефективності взаємодії з учасника-

ми дистрибуційного ланцюжка. 

Торговий маркетинг розглядає ринок, як можливість реалізу-

вати наявний товар, «проштовхнути його до споживача», зро-

бити його більш доступним до покупця, донести інформацію 

про нього найбільш доступним для споживача спосіб. Торго-

вий маркетинг (Trade Promotion) – стимулювання збуту в торго-

вельній мережі та серед торгових посередників. 

Сучасний торговий маркетинг – комплекс ефективних захо-

дів для розвитку дистрибуції та підвищення продажів. Звичай-

ними прийомами торгового маркетингу є: зниження ціни, бону-

си торговому персоналу при виконанні певних умов, конкурси, 

поширення безкоштовних зразків і т. д. Промоакції, спрямовані 

на адміністраторів торгових партнерів і роздрібних точок, нада-

ють допомогу при вирішенні завдань, пов’язаних з розширенням 
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дистрибуції, підвищенням обсягів закупівель, управління склад-

ськими залишками, розвитком комунікацій між бізнес-партнера-

ми, контроль персоналу і т. д. 

Важливим розділом торгового маркетингу є аудит роботи 

торгового персоналу. При загостренні конкуренції на більшості 

товарних ринків та ринків послуг, незалежна оцінка ефектив-

ності продажів і сервісу стає надзвичайно важливою. 

Якщо компанія не в силах провести маркетингові заходи са-

мостійно, вони звертаються до фахівців, наприклад, в маркетин-

гове/рекламне агентство. 

Робота з рекламними агентствами в сфері торгового марке-

тингу дає кілька переваг: 

 клієнт купує креативні рішення і творчий підхід до своїх 

завдань; 

 клієнт звертається до досвідчених фахівців, які працювали 

з відомими споживчими брендами. 

Основними завданнями торгового маркетингу можна вважа-

ти наступні. 

1. Управління збутом. 

2. Підтримка конкурентоспроможності підприємства. 

3. Удосконалення рекламно-комунікаційної політики. 

4. Удосконалення торгово-технологічних процесів на тор-

говельному підприємстві. 

5. Управління поведінкою споживачів. 

Отже, можна зробити висновок, як показує досвід, торговий 

маркетинг необхідний не тільки роздрібному торговцю, але й 

іншим учасникам каналу розподілу: виробникам товарів, ди-

стриб’юторам і покупцям. 
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О. Ю. Устьян, аспірант 
ПУЕТ, м. Полтава 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

СЕРЕДОВИЩА НАДАННЯ ПОСЛУГИ 

Послуга нематеріальна за своєю суттю, тому для клієнта 

особливе значення мають відчутні елементи послуги, до яких 

відносяться всі фізичні компоненти, які сприймає клієнт під час 

взаємодії з сервісною організацією. Фізичне оточення, як еле-

мент комплексу маркетингу є одним з важливих аспектів роботи 

в маркетингу сфери послуг. Науковці і практики маркетингу 

вживають різні терміни для визначення середовища, в якому 

перебуває клієнт під час надання йому послуги або іншої взає-

модії з сервісною організацією: 

 в класичній теорії маркетингу вживається термін фізичне 

оточення як складова комплексу маркетингу сфери послуг; 

 К. Лавлок використовує термін «сервісний ландшафт», що 

визначається як фізичне середовище, в якому надаються послу-

ги, що впливає на покупців і обслуговуючий персонал, і з яким 

пов’язують необхідність вдалого розміщення, означення та пла-

нування сервісного підприємства, і його підрозділів з метою 

збільшення обсягів продажу та обслуговування покупців в 

процесі надання послуги [1, с. 505]. 

Загальне поняття фізичного середовища доцільно поділяти на 

сукупність складових елементів, які певним чином сприймає 

клієнт, коли йому надається послуга. Дані елементи сильно від-

різняються за своєю суттю, формою та важливістю для спожи-

вача. Існують різні підходи до визначення ключових елементів в 

процесі обслуговування споживача, які наведені нижче: 

 Річард Норман для визначення моментів взаємодії клієнта 

з компанією ввів термін «момент істини»; 

 І. Манн і Д. Трусін ввели в обіг поняття «точки контакту»; 

 Р. Уфімцев в рамках концепції інтрамаркетингу ввів по-

няття «точки присутності» та «когнітивні детермінанти». 

Дані автори вкладають дещо відмінний зміст в дані категорії, 

але ключова суть даних термінів однакова, що дає підставу вва-
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жати поняття, запропоновані даними авторами тотожними. 

Більш детальному аналізу нами піддавався підхід І. Манна та 

Д. Трусіна, які у своїй книзі «Точки контакту» підсумували 

власні розробки з цього питання. Ключовим поняттям даної кон-

цепції є категорія «точка контакту», яка трактується як усі си-

туації, місця та інтерфейси через які клієнт взаємодіє з компа-

нією [2, с. 8]. Говорячи про політику управління точками кон-

тактів, виділяють 3 закони маркетингу точок контактів, які наве-

дені нижче: 

1. У кожного об’єкту (бізнесу, продукту, послуги, підрозділу 

або співробітника компанії) більше однієї точки контакту; 

2. Точки контакту утворюють ланцюги контакту; 

3. Точками контакту треба управляти [2, с. 15–17]. 

Кожен з даних законів автори розвинули в широкий перелік 

тверджень та авторських спостережень, які уточнюють суть да-

них законів. Також автори визначили алгоритм роботи з точка-

ми контакту: 

1. Визначаються всі точки контакту компанії; 

2. Обираються найважливіші точки контакту; 

3. Ранжуються обрані точки контакту; 

4. Оцінюються точки контакту (наявна якість роботи з ними); 

5. Визначаються задачі, строки і відповідальні за роботу з 

точками контакту; 

6. Реалізується план роботи з точками контакту; 

7. Проводиться періодичний контроль, аудит та покращення 

точок контакту [2, с. 91–106]. 

З метою перевірки ефективності роботи даних методик на 

практиці було проведено експериментальне дослідження на базі 

реальних підприємств. В ході практичного застосування даної 

методики при дослідженні ряду закладів сфери розваг і відпо-

чинку автором були виявлені важливі точки контакту роллер-

дрому, була дана їм оцінка і висунуті рекомендації щодо покра-

щення. Зокрема, було виявлено більше 20 точок контакту, здій-

снена їх оцінка та надані рекомендації щодо покращення. Варто 

зазначити, що враховуючи умовно «прості» бізнес-процеси та 

невеликий розмір досліджуваних підприємств, ранжування то-
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чок контактів не проводилось, всі точки контакту вважалися в 

рівній мірі важливими, тобто дослідження проводилось за спро-

щеною процедурою. Керівництво досліджуваних підприємств 

визнало дані рекомендації стосовно діяльності підприємства 

цінними та приступило до реалізації окремих положень. Даний 

факт успішного застосування на практиці методики роботи з 

точками контактів підтверджує практичну цінність даної мето-

дики та дає підстави для розширення сфери її застосування. 
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ФГБОУ ВПО «МГТУ», г. Майкоп 

КОНЦЕПЦИЯ И ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРОДУКТА  

Процедура рождения нового продукта характеризуется комп-
лексом принципиальных качеств, которые усложняют органи-
зацию и осуществление управления им. Во-первых, на разных 
этапах в работу, так или иначе, вовлекаются все функциональ-
ные подразделения предприятия. На данном этапе необходимо 
по максимуму воспользоваться их ресурсами, побеждая их не-
желание работать вместе. Во-вторых, присутствует такое явле-
ние, как необходимость одновременного занятия большим коли-
чеством видов самой разнообразной деятельности, которые и 
закладывают базу для дальнейшего эффективного функциони-
рования. Как следует из этого, основным является вопрос опыт-
ного планирования во времени, проблема выявления итоговых 
сроков выполнения работ и последующей проверки исполнения 
в целях оценки достигнутого прогресса. Неимение глубоко про-
думанного календарного плана и мер стимулирования темпов 
работ может привести к беспорядку и сильно затянуть время вы-
полнения проекта. 
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Третья принципиальная изюминка процесса сотворения но-

вейшего продукта содержится в необходимости время от вре-

мени останавливаться, проводить всеобъятную проверку про-
екта и принимать решения сравнительно необходимости его со-

вершенного прекращения, консервации или продолжения работ 
в определенном темпе. Точное количество таковых остановок 

нереально найти заблаговременно, хотя более потенциальными 
моментами проведения ревизии, естественно, являются предва-

рительная обработка идеи новейшего продукта, ассигнование 
больших средств на научно-исследовательские работы и про-

граммы организации продаж, развертывание опытного изготов-
ления и начало пробной реализации или эксплуатации, принятие 

решений о запуске продукта в серийное производство и органи-
зации системы сбыта. 

Еще одна принципиальная черта этого процесса состоит в 
том, что новые продукты, подобные сейчас изготовляемым, с 

точки зрения изготовления и реализации не нуждаются в столь 
долговременной и трудной переработке, как продукты инород-

ного характера, в производстве которых компания не владеет ни 

знаниями, ни навыками. 
С учетом указанных выше проблем, избегая лишнего изме-

нения, разрешается поделить процесс сотворения нового про-
дукта на следующие главные пункты: 

 поиск идеи нового товара; 

 предварительная оценка идеи и выбор наиболее приемле-
мого пути ее осуществления; 

 исследование потребительских свойств нового товара и 

анализ рынка; 

 изучение особенностей процесса производства; 

 организация опытного производства и пробного сбыта; 

 переход к серийному производству и осуществлению 
комплексной программы маркетинга. 

Поиск образа нового продукта. Для достижения признания в 
разработке новых продуктов нужно добиться того, чтобы новые 

идеи бесконечно поступали. Прибывающие на обсуждение идеи 
обязаны подходить возможностям компании. Кроме того, их ко-
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личество должно быть достаточно большим, чтобы обеспечит 

свободу выбора. Своевременность приходящих идей зависит от 

тщательности разработки принципов товарной политики компа-
нии, исходя из его настоящих способностей, и как результатив-

но доведена эта политика до всех структур предприятия. 

Предварительная оценка идеи. На этапе предварительной 

оценки идеи нового товара решаются две задачи. Во-первых, 

происходит отсев явно негодных проектов, не заслуживающих 

дальнейшего внимания. И, во-вторых, из числа оставшихся пос-

ле отсева идей отбираются наиболее удачные и многообещаю-

щие, которые можно рекомендовать для экспериментальной 

проработки сферой НИОКР. 

Изучение потребительских параметров продукта и исследо-

вание рынка. После утверждения идеи на стадии начальной 

оценки начинают проведение исследований технического и эко-

номического характера, а еще к изучению рынка. Размер техни-

ческих исследований может иметь разный характер в соответ-

ствии с проблемами обеспечения удовлетворительных пара-

метров продукта. Чем ближе продукт к изделиям имеющегося 

набора, тем не в такой мере надобны технические исследования. 

На данной стадии выявляются физические параметры нового 

изделия, начинается производство малых партий этого продукта 

в лабораторных условиях, изучаются проблемы его вероятно 

применения, ведется работа над патентами, проводят подготови-

тельные оценки затрат производства. 

Освоение особенностей процедуры изготовления. Время 

этого этапа может отчасти соответствовать этапу изучения пот-

ребительских параметров продукта и анализа рынка. Специалис-

ты-техники исследуют возможные способы изготовления нового 

продукта и приступают к регистрации информации, нужной для 

подачи заявки на патент. 

Организация опытного производства. Одна из основных за-

дач данного этапа заключается в проверке приемлемости и при-

годности предлагаемой технологии изготовления товара. Для 

этой цели развертывают небольшое опытное производство, на 

котором изготовляются ограниченные партии новинки. 
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Серийное производство и начало комплексной программы 
сбыта. Утверждение проекта высшим руководством означает, 
что товар передается в серийное производство и следует при-
ступать к осуществлению комплексной программы его сбыта. 
Происходит окончательная ассимиляция новинки всеми подраз-
делениями и службами компании. Пока развертывается серий-
ное производство, заканчиваются разного рода работы, начатые 
на предшествующих этапах процесса, такие как создание упа-
ковки товара, создание тары, в которой его будут отгружать, 
разработка рекламы, подготовка товаросопроводительной доку-
ментации, технической литературы и т. п. 

Завершающим этапом процесса создания нового товара явля-
ется разработка планов и программ выхода с ним на рынок и 
органичного включения новинки в существующий ассортимент 
продукции компании. 

Исследования рынка, в ходе которых применяются самые 
разнообразные средства и методы анализа товара и рынка, могут 
оказаться весьма ценными для установления того, какие стиму-
лы покупателя будут вероятнее всего влиять на сбыт нового 
товара. 
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РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ 

Сфера торгівлі, як і інші галузі економічної діяльності Ук-
раїни, схильна до ризиків. В останні десятиліття вітчизняні під-
приємства торгівлі стикаються з новими економічними трудно-
щами, що ведуть до виникнення невизначених і ризикових для 
діяльності підприємницьких структур умов.  
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У загальному сенсі усі ці та багато інших проблем можна 
класифікувати за їх природою виникнення (рис. 1). 

 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Загальна класифікація ризикових проблем для 
сфери торгівлі за ознакою «Природа їх виникнення» 

 
Зазначимо, що наведена класифікація зручна з точки зору її 

використання у практичній діяльності торговельних працівни-
ків. Фахівець з управління ризиками, зіткнувшись з певною про-
блемою, відразу відносить її до одного з перерахованих вище 
видів, економлячи час і сили на експертизу неідентифікованих 
труднощів, природу яких не можна з’ясувати.  

Відомо, що проблеми, які виникають всередині торгового 
підприємства чи у зовнішньому середовищі, так чи інакше змі-
нюють механізм ризик-менеджменту, його інструменти та ре-
зультати.  

У практиці роботи ризик-менеджерів проблеми, що здійсню-
ють такий вплив доцільно поділити на: 1) суттєві та 2) несуттєві. 
Суттєвим проблемам необхідно приділяти значну увагу, вивчати 
силу їхнього впливу та готувати «контрдіїї», так-як вони, як 
правило, деформують систему ризик-менеджменту. Несуттєві 
проблеми можуть навіть частково ігноруватися, так-як вони 
майже не впливають на загальну стратегію ризик-менеджменту.  

Практичним працівникам сфери менеджменту в торгівлі 
проблеми, які загрожують підприємствам торгівлі, також можна 
класифікувати за ознакою «Ступінь передбачуваності» на: 
1) очікувані проблеми та 2) неочікувані проблеми.  

Застосування такої класифікації дозволить спрогнозувати ви-
никнення очікуваних проблем та розробити заходи щодо ніве-
лювання їхньої негативної дії.  

Корисною, з практичної точки зору, стане класифікація про-
блем торговельних підприємств за ознакою «Ступінь управління 

1) повністю ідентифіковані 

2) частково ідентифіковані 

3) не ідентифіковані 
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проблемою». У практичному ризик-менеджменті за зазначеною 
ознакою виділяють три групи проблем (рис. 2). 

 
 

 
 
 
 

 

 
Рисунок 2 – Класифікація проблем торговельних підприємств за 

ознакою «Ступінь управління проблемою» 
 
Ґрунтуючись на наведеній класифікації, ризик-менеджер по-

винен прийняти рішення – чи буде він управляти певною про-
блемою чи ні. При позитивному рішенні фахівець обов’язково 
повинен врахувати ще цілий ряд чинників, як то: у який час 
відбувається дія проблеми, яким є стан господарської діяльності 
підприємства тощо.  

Досить часто практикам сфери ризик-менеджменту доводить-
ся стикатися з питанням: «Можна вирішити наявну проблему чи 
ні». У такому випадку, в нагоді стане наступна класифікація 
проблем торговельних підприємств: 1) проблема вирішується; 
2) проблема не вирішується; 3) проблема важко вирішується; 
4) проблема ігнорується.  

Для аналізу проблем, що виникають в процесі функціонуван-
ня торгового підприємства, ризик-менеджерам необхідно про-
вести градацію і поділити такі дослідження принаймні на три 
рівні: 1) дослідження внутрішнього середовища самого механіз-
му ризик-менеджменту; 2) дослідження внутрішнього середови-
ща торгового підприємства, механізм ризик-менеджменту якого 
розглядається; 3) дослідження чинників зовнішнього середови-
ща підприємства.  

При цьому треба враховувати, що до впливових чинників 
зовнішнього середовища торгового підприємства відносять еко-
номічне, політичне, соціальне, правове, науково-технічне стано-
вище країни. Будь-яка зміна цих показників тягне за собою 
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не можна 
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підвищення рівня і видів ризиків підприємства. Небезпечність 
таких чинників проявляється у тому, що вони не піддаються 
контролю і тим самим вони найбільш небезпечні для торгового 
підприємства. Розумною тактикою ризик-менеджерів у цьому 
випадку буде спроба щодо уникнення зовнішніх проблем або ж 
зниження рівня їх небезпеки.  

Сутність внутрішніх проблем торгового підприємства в ос-

новному зводиться до невиконання поставлених завдань і цілей 

внутрішньогосподарської діяльності підприємства торгівлі. Це 

можуть бути проблеми щодо роботи з постачальниками, спожи-

вачами, інвесторами, кредиторами, проблеми у функціонуванні 

фінансової системи підприємства, у формуванні моделі ціноут-

ворення і розподілу прибутку тощо.  

Для нівелювання їхнього впливу комерційні працівники по-

винні постійно і якісно аналізувати динаміку купівельного по-

питу, складати оптимальні плани рекламної діяльності, вчасно 

актуалізувати інформацію щодо вдосконалення виробничого і 

підприємницького процесів, слідкувати за науково-технічними 

досягненнями та впроваджувати їх, правильно вести роботу з 

документами усіх видів.  

У зв’язку із багатоваріантністю внутрішніх проблем підпри-

ємств торгівлі ризик-менеджерам доцільно згрупувати їх у нас-

тупні групи: 1) організаційні; 2) управлінські; 3) функціональні; 

4) елементні; 5) соціальні; 6) тимчасові; 7) просторові.  

Таким чином, фахове управління діяльністю торговельного 

підприємства в умовах дії ринкових механізмів, обов’язково по-

винно ґрунтуватися на використанні досвіду ризик-менеджмен-

ту що володіє цілим арсеналом прийомів і методів за допомогою 

яких суттєво знижується (або повністю ліквідується) переважна 

більшість як внутрішніх так і зовнішніх проблем (ризиків). 
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ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОНИ ЯК СПЕЦИФІЧНА МОДЕЛЬ 
ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

Активний розвиток інформаційних технологій сприяє тому, 

що значна кількість комерційних зв’язків переміщується в 

мережу Інтернет. Однією з найбільш популярних моделей про-

дажу товарів, яка максимально ефективно адаптувалася до особ-

ливостей функціонування електронного ринку, є Інтернет-аук-

ціони. 

Загалом в комерційній практиці аукціон – це специфічна 

нерегулярна форма публічного продажу товарів, яка базується 

на принципі змагальності між потенційними покупцями. Аук-

ціони проводяться за попередньо встановленими правилами і 

відбуваються для реалізації товарів з вираженими індивідуаль-

ними особливостями (колекційні товари, антикваріат, хутро, 

нерухомість тощо). Особливістю Інтернет-аукціонів є те, що 

вони проводяться в мережі за допомогою спеціального програм-

ного забезпечення, котре встановлюється на сайті організатора 

торгів [1]. При цьому на Інтернет-аукціонах можуть реалізува-

тися як типово аукціонні товари, так і товари масового попиту, 

як нові, так і вживані. З метою зниження ризиків користувачі 

найчастіше застосовують систему рейтингових оцінок учасників 

торгів. 

Основними перевагами сучасних Інтернет-аукціонів є широ-

кий вибір товарів; відсутність часових і територіальних обме-

жень при проведенні торгів; значна концентрація потенційних 

покупців; надання детальної характеристики пропонованого то-

вару включно з фотозображеннями; надання рівних можливос-

тей усім учасникам Інтернет-аукціонів щодо одержання потріб-

ної інформації; підвищення продуктивності процесів продажу за 

рахунок можливості спілкування продавців і потенційних по-

купців; можливість реалізації товару за максимальною ціною, 

що відповідно збільшує дохідність та прибутковість комерційної 

операції. Водночас Інтернет-аукціони характеризуються дос-
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татньо потужною розкруткою та супроводжуються активною 

рекламною підтримкою, що суттєво підвищує їх ефективність [2]. 

Найбільшим Інтернет-аукціоном України є Aukro.ua, котрий 

входить у міжнародний холдинг Allegro Group. Останній надає 

послуги у сфері електронної комерції в Україні, Польщі, Чехії, 

Румунії, Росії та інших країнах. До складу Allegro Group Ukraine, 

крім згадуваного Aukro.ua, входять такі відомі проекти як OLX.ua, 

Prom.ua, ModnaKasta.ua. Щомісяця на Aukro.ua продається 

близько 900 тис. товарів, а аудиторія складає понад 3 млн заре-

єстрованих користувачів. 

За даними аналітиків Aukro.ua структура продажів на сайті 

характеризується такими показниками (рис. 1) [3]. 
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Рисунок 1 – Топ-10 товарних категорій на Aukro.ua за часткою 

продажу у червні 2015 р. (%) 

 

Одним із негативних моментів роботи на Aukro.ua стало те, 

що з 2013 р. виставлення лотів на продаж є платним, що спри-

чинило певне зниження чисельності лотів. Найбільше зниження 

кількості пропозицій спостерігалося для таких товарних катего-
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рій як Музика, фільми та відео; Товари для дітей; Нерухомість; 

Сувеніри і канцтовари, Косметика і парфумерія. Однак можна 

стверджувати, що це дозволило певним чином «очистити» про-

позицію від ненадійних продавців та лотів, котрі повторювалися, 

і протягом кількох місяців ситуація на сайті стабілізувалася [4]. 

Як свідчить практика, на Інтернет-аукціонах можуть застосо-

вуватися різні цінові стратегії продажу товарів. Так, наприклад, 

застосовуючи одну з них, продавці працюють із найнижчою 

маржею. Це дозволяє активно залучати клієнтів, перехоплюючи 

їх в конкурентів, та знаходити оптових покупців. Водночас 

істотним недоліком такої стратегії є одержання мінімально мож-

ливого доходу. Ця тактика є ефективною при продажу товарів, 

які користуються невисоким попитом. 

Інша стратегія передбачає виставлення цін на приблизно 

тому ж рівні, що і в продавців-конкурентів. При цьому слід ос-

новну увагу звертати на якість пропонованого товару, яка, 

власне, й визначає його ціну. Величина прибутку в такому ви-

падку є задовільною, клієнти поводяться помірковано, а інші 

продавці є достатньо лояльними. 

При застосуванні так званої стратегії престижу реалізуються 

незначні кількості товарів, проте з максимальним прибутком, 

який може становити від 50 до 1 000 %. Клієнти першочергово 

звертають увагу на високу якість товару та високий рівень об-

слуговування. Однак така стратегія не здатна забезпечити знач-

ної кількості клієнтів, а оптових покупців взагалі не цікавить. 

Зазвичай вона застосовується для реалізації унікальних за влас-

тивостями товарів (колекційні товари, антикваріат тощо). 

Також досвідчені продавці зазначають, що найбільш актив-

ними та ефективними є аукціонні торги, котрі відбуваються в 

понеділок, четвер та суботу. Також бажано, щоб торги завер-

шувалися у період з 19 год 30 хв до 23.00, що може збільшити 

обсяг продажів на 10–20 %, оскільки саме в цей час покупці 

найактивніше торгуються. Разом з тим робити ставки найкраще 

в суботу зранку з 8-ї до 12-ї години або у будь-який день тижня 

з 2-ї години ночі до 8-ї ранку, коли більшість учасників ще 

спить або поспішає на роботу [5]. 
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Для багатьох користувачів урахування цих моментів дало 

змогу перетворити участь в Інтернет-аукціонах на прибутковий 

бізнес. Кількість учасників аукціонів характеризується стійкою 

тенденцією до зростання, що сприяє запровадженню нових 

форм проведення торгів, розвитку спрощених систем платежів і 

реєстрації, підключення додаткових рішень електронної ко-

мерції. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ «ТАЄМНИЙ ПОКУПЕЦЬ»  
ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Значний вплив на розвиток малого торгового бізнесу станов-

лять фактори, які залежать від кваліфікації і ділових якостей са-

мого підприємця і його працівників. Тому важливим завданням, 

що стоїть перед малим торговельним підприємством, стає оцін-

ка рівня обслуговування покупців, яка допомагає гідно оцінити 

роботу кожного продавця, ефективність проведених раніше тре-

нінгів і освітніх програм, знайти «вузькі місця» в роботі магази-

нів і способи вирішення проблем. 

На замовлення керівництва ТРЦ «Київ» в м. Полтава нами 

були проведені дослідження за методом «Таємний покупець» з 

http://www.seoded.ru/articles/internet-auktsiony.html
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http://c2cb2c.com.ua/news/1252/
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http://igate.com.ua/news/5860-kak-zarabotat-na-internet-auktsionah
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метою комплексної оцінки якості обслуговування покупців для 

визначення рейтингу обслуговування серед магазинів. У число 

досліджених об’єктів потрапили як магазини великих торгових 

мережевих операторів, так і магазини, торгові острівці малих 

торгових підприємців (на частку малого бізнесу припадає 86 % 

від загальної кількості перевірених магазинів). 

На підставі зібраних анкет, дані перевірок якості обслугову-

вання були занесені в розроблений файл в табличному проце-

сорі Excel. Всі розраховані дані були формалізовані в бали для 

складання рейтингу кожного торгового об’єкту, що дозволило 

зробити узагальнені висновки щодо якості обслуговування 

об’єктами малого торгового підприємництва. 

1.  Перевірка за методом «таємний покупець» показала дуже 

велику різницю в якості обслуговування. Бали коливаються від 

47,4 балів (або 94,7 % від максимального) в магазині «Фокстрот» 

і 45,7 балів (91,3 %) в магазині «Столична ювелірна фабрика» до 

12,3 балів (24,7 %) в магазинах «Польська взуття» і «Фаворит» 

фізичних осіб-підприємців. 

2.  Порівняння якості обслуговування в магазинах великих 

мережевих операторів («Фокстрот», «Сільпо», «Ельдорадо», 

«Столична ювелірна фабрика» та ін.) З магазинами малого під-

приємництва показує значну перевагу великих магазинів через 

застосування у них стандартів обслуговування та постійного 

проведення навчання персоналу. 

3. Аналіз складових якості обслуговування показує, що при 

середньому значенні по торгово-розважального комплексу 28,7 

балів (57,4 % від максимального) зовнішній вигляд магазинів 

«таємні покупці» оцінюють значно вище (76,1 %) від зов-

нішнього вигляду продавця (63,3 %) і тим більше якості обслу-

говування (41,5 %). 

4.  Узагальнені дані за методом «Таємний покупець» показа-

ли, що якість обслуговування розподіляється нерівномірно по 

поверхах: краще обслуговування на 2 поверсі (62,7 %) і 1 повер-

сі (58,4 %), а найгірше – на 3-му (53,8 %). Такий стан поясню-

ється значним відставанням в якості обслуговування (36,9 %) від 

середнього по торгово-розважального комплексу (41,5 %) за 
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рахунок невеликих магазинів, розташованих на останніх повер-

хах комплексу. 

5.  Порівняння магазинів з торговельними острівцями вияви-

ло цікавий факт: загальний показник якості обслуговування 

вище у магазинів (58,3 % проти 55,3 %), але тільки завдяки зов-

нішнім виглядом магазину. Тоді як зовнішній вигляд продавця 

«таємні покупці» визначили краще на торгових острівцях при 

порівняно однаковій якості обслуговування. Це пояснюється 

тим, що на торговельних острівцях в більшості випадків працю-

ють самі підприємці, а в магазинах використовується праця най-

маних працівників. 

Таким чином, підготовлені і проведені дослідження якості 

обслуговування методом «Таємний покупець» показують знач-

ний резерв для поліпшення якості обслуговування як у окремих 

орендарів, так і в торгово-розважальному комплексі в цілому. 

Проведене дослідження дозволяє виявити сильні і слабкі сто-

рони в обслуговуванні клієнтів. Виходячи з цього, можна роз-

робити єдину систему стандартів обслуговування для всіх малих 

торгових підприємств, які орендують площі в торгово-розва-

жальному комплексі. Вивчаючи поведінку продавців на місці, 

можна знайти нетипові розв’язання складних ситуацій, або 

цікаві, своєрідні способи обслуговування клієнтів. Такі ситуації 

можуть залишитися непомітними під час інших методів дослі-

дження. 

Важливим моментом використання отриманих результатів є 

впровадження системи навчання продавців, яка до теперішнього 

часу не отримала належного поширення в малому торговель-

ному підприємництві. Оптимальною, з точки зору підвищення 

ефективності роботи персоналу, є схема «експертиза – навчання – 

експертиза». 
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СЕКЦІЯ 5 РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ  
РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВОГО 

БІЗНЕСУ ТА ТОРГІВЛІ 

А.О. Брацун, асистент  
 ПУЕТ, м. Полтава 

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ В СФЕРІ 
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

В умовах ринку нереально досягти успіху в бізнесі, якщо не 
планувати його ефективний розвиток, не акумулювати інфор-
мацію про власні перспективи та можливості, про стан цільових 
ринків, про положення на них конкурентів і своєї конкуренто-
спроможності. 

Сьогодні конкурентоспроможність підприємств в роздрібній 
торгівлі залежить перш за все від того, як підприємство уп-
равляє бізнес-процесами і на скільки ці процеси відповідають 
потребам ринку. Це може бути не менш важливим, ніж якість 
або ціна товару що пропонується. Оптимізація бізнес-процесів 
та витрат, зниження орендної платні, пошук альтернативних 
товарів і виробників для заміни дорогих брендів, поєднання зви-
чайної роздрібної торгівлі і торгівлі через інтернет – це пер-
шочергові завдання рітейлерів в теперішніх умовах. 

Сьогодні перемагають ті підприємства, які спроможні збіль-
шити інновації, швидше вивести на ринок нові товари та задо-
вольнити попит оперативно і якісно. Для того, щоб продемон-
струвати свої відмінності від конкурентів, роздрібним підпри-
ємствам вже недостатньо стандартних дій, їм необхідно вжити 
додаткових зусиль. Це твердження стає особливо актуальним 
тоді, коли споживачі не бачать ніякої різниці між товарами, за 
виключенням ціни. 

Останнім часом успіху на ринку роздрібної торгівлі домага-
ються не стільки великі роздрібні підприємства, орієнтовані на 
масовий ринок, скільки дрібні мережі та окремі роздрібні під-
приємства, орієнтовані на обмежений цільовий сегмент, або 
нішу. Перш за все це пояснюється тим, що суспільство має ви-
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соку ступінь поділу за рівнем доходів та моделлю купівельної 
поведінки. 

Нішевий ринок має відносно невелику кількість споживачів, 
об’єднаних певною характерною ознакою, на протилежність круп-
ному ринку, який охоплює значну кількість різних споживачів. 

Цільовий сегмент визначається особливими вимогами до 
товару або його характеристик, що пред’являються даним сег-
ментом ринку. Мета стратегії нішевого ринку полягає в тому, 
щоб задовольнити потреби покупців цільового сегменту краще, 
ніж конкуренти. 

Дана стратегія забезпечує конкурентну перевагу, якщо вит-
рати торговельного підприємства в даній ніші нижчі, ніж у кон-
курентів, а його продукція відповідає вимогам споживачів біль-
ше, ніж продукція конкурентів. Поєднання переваг по витратам 
та обслуговування вузьких ніш ринку дає гарні результати, якщо 
підприємство знаходить шляхи зниження витрат та обмежує 
цільову аудиторію певним ринковим сегментом. Практика ні-
шевої торгівлі має високі показники прихильності і цим захищає 
роздрібних торговців від негативного впливу конкурентів, які 
користуються традиційними методами. 

В майбутньому в конкурентній боротьбі переможуть ті роз-
дрібні підприємства, які зможуть диференціювати свої товари не 
тільки за ціною, але і за іншими ознаками. Це може бути і поява 
нових форматів підприємств роздрібної торгівлі, нові методи 
роботи з покупцями та нові моделі управління асортиментом 
торговельного підприємства. 

Atanaska Filipova-Slancheva, Ph. D., Chief Assistant  
 University of National and World Economy 

 Sofia, Bulgaria 

ACCOUNTING STANDARD 42 – WEAKNESSES AND 
BENEFITS FOR BULGARIAN BUSINESS 

INTRODUCTION 
Within the European Union, International Financial Reporting 

Standards (IFRS) were introduced by EU Regulation 1606/2002. 
Since 2005 EU companies has to comply with IFRS, as the effect is 
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still controversial (Singleton-Green, 2015). This is also valid for 
Bulgaria, where IAS/IFRS is applied throughout the last ten years. 
National accounting standards are adopted to IFRS with the 
publication of National Accounting Standards for Small and Medium 
Enterprises (NASSME) (Svrakov et al., 2016). 

Directive 2013/34/EU
6
 on the annual financial statements, 

consolidated financial statements and related reports of certain types 

of undertakings, harmonize legal framework in the field of 

accounting and auditing in the EU.  

Bulgaria, as an EU-member state has transposed Directive 

2013/34/EU in the new Accountancy Act, applicable from 01.01.2016. 

It outlines the accounting framework in Bulgaria and confirms the 

adoption of two accounting bases for financial reporting – 

International Accounting Standard (IAS) and National Accounting 

Standard (NAS). Additionally, new and expanded National 

Accounting Standards are adopted. 

NATIONAL ACCOUNTING STANDARDS AND 

ACCOUNTING STANDARD 42 

The title of the standards is amended to National Accounting 

Standards (NAS) from the previous NASSME. The scope of the 

standards is expanded with the inclusion of large entities, which 

explains the amendment in the title. Significantly amended are the 

General Provisions. In accordance with the requirements of the 

Directive, Accounting Standard 1 – Presentation of Financial 

Statements and Accounting Standards 27 - Consolidated Financial 

Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries are 

amended. New accounting standard 42 – Initial Adoption of National 

Accounting Standards is introduced. 

New accounting standard 42 sets out the steps and procedures, in 

order certain enterprise, applying IAS, to transfer to NAS. The 

                                                           
6
 Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 

2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and 

related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of 

the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 

78/660/EEC and 83/349/EEC Text with EEA relevance 
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standard is developed as an analogue of IFRS 1 First-time adoption 

of IFRS. The standard limits, the number of enterprises, which apply 

IAS/IFRS, only to public interest entities. Public interest entities are 

explicitly defined in the Act. In respect of all other entities, NAS 

should be applied. There is an option IAS to be applied, no matter 

the type of entity, in case accounting base has never been changed. 

Crucial is the moment, related to single transfer from IAS to NAS, as 

the restrictions are not transparently defined and there are 

contradictory requirements.  

From the review of the provisions, it is worth mentioning the 

terminological weaknesses, related to poor definition of exact 

transfer data and unequal treatment of various entities – micro-, 

small and medium as opposed to large (where 01.01.2017 is the 

initial date for single transfer to NAS). For the former ones, 

transitional period is very short as the new accounting standard is 

published at the very last date of 2015, with limited public 

consultation. Apart from this, expectations are for mass transfer to 

NAS. General concerns are the tax effects related to application of 

respective accounting base, as every entity should carefully assess all 

tax effects and the provisions in Corporate Income Taxation Act. 

CONCLUSION 

New Accounting Standard 42 sets out the steps and procedures, in 

order certain enterprise to apply NAS, instead of currently applied 

IAS/IFRS. This is a single option. As mentioned, there are 

significant weaknesses, lack of clear definitions, and controversial 

requirements, which will definitely complicate the choice between 

IAS and NAS adoption. Adoption of IAS, apart from the current 

single transfer option, means higher costs, lack of understanding, 

complications. NAS, on the other hand, well-structured, widely 

communicated and taking into consideration country business 

specifics, means easier financial reporting and accounting. In 

summary, return to NAS for Bulgarian enterprises adopting 

IAS/IFRS seems reasonable justifiable business decision, which will 

enable competitive development with possible tax and economic 

effects.  
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ В РОЗВИТКУ 
МЕРЕЖЕВОГО РИТЕЙЛУ 

Мережева торгівля, як й інші сфери бізнесу, відчуває на собі 
вплив кризових явищ в економіці України. Відповідно, актуа-

лізувалися питання, пов’язані з «виживанням» учасників ринку 

за наявних умов, а саме: підвищення операційної ефективності, 
утримання та розширення долі ринку, вихід на нові ринки, 

зниження витрат тощо. 
Загальні риси, що характеризують сучасне середовище функ-

ціонування мережевого ритейлу, полягають у такому: 

 оборот роздрібної торгівлі за 2015 р. становив 1 018,8 млрд 
грн, що у порівнянних цінах складає 79,3 % обсягу 2014 р.; 

 падіння купівельної спроможності та індексу споживчих 
настроїв протягом 2014 р. та першої половини 2015 р., незначне 
зростання цих показників наприкінці 2015 р. початку 2016 р.; 

 девальвація національної валюти, нестача інвестицій та 
фінансування; 

 зміна закупівельних звичок споживачів, часткова переорі-
єнтація споживачів на купівлі товарів в Інтернет; з появою в 
Україні 3G – технологій кількість он-лайн-продажів через мо-

більні пристрої продовжує збільшуватися;  
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 кризовий стан економіки країни вплинув на збільшення 

долі ринку неорганізованої торгівлі, переорієнтацію споживачів 

економ-класу на купівлю товарів за межами мережевої торгівлі, 

наприклад, на ринках, а також процес «дрібнення» покупок (ку-

півля товарів споживачем в різних магазинах з метою викорис-

тання різноманітних спеціальних цінових пропозицій). 

Основними проблемами розвитку компаній в сфері ритейлу 

є: зростання комунальних витрат; збільшення орендних ставок; 

втручання контролюючих органів в діяльність компаній; нестача 

якісних торгових площ; погіршення взаємовідносин з постачаль-

никами через затримку платежів з боку мереж; проблеми з пла-

тіжним балансом через боргові зобов’язання мереж, що викли-

кані попередньою політикою екстенсивного розвитку; проблеми 

з наймом персоналу та ін. 

Але, не зважаючи на наявні проблеми, мережевий ритейл 

продовжує розвиватися. Експерти свідчать про значні зміни в 

поведінці учасників ринку: зростання кількості мережевих мага-

зинів, в тому числі, що діють за франчайзингом; поява нових 

форматів і концептів; зміна вимог до торговельного обладнання; 

попит на дизайнерські рішення в оформленні торгових об’єктів; 

відповідність європейським вимогам щодо екологічності та 

енергозбереження тощо. 

Так, за результатами 2015 р. в Україні відкрито понад 600 ме-

режевих магазинів. Лідери ринку продовольчого ритейлу 

(FMCG сектор) збільшили свої мережі на 162 650 м
2
 [1]. 

Таблиця 1 – Найбільші FMCG-мережі в Україні у 2015 р. [3] 

Назва мережі  

(компанії) 

Приріст торгової 

площі у 2015 р., м
2
 

Загальна торгова 

площа магазинів, м
2
 

Fozzy Group (Сільпо, 

Фора) 80 200 521 000 

АТБ 21 600 366 000 

Novus 19 450 95 200 

Караван 15 000 72 000 

Таврія - В 8 100 145 500 

Рукавичка 4 900 28 900 
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Продовж. табл. 1 

Назва мережі  

(компанії) 

Приріст торгової 

площі у 2015 р., м
2
 

Загальна торгова 

площа магазинів, м
2
 

Лоток 4 000 8 800 

Наш Край 3 800 34 800 

Обжора 2 800 8 000 

Файно маркет 2 800 5 400 

 

Значна кількість учасників ринку у 2015 р. проводили опти-
мізацію своїх мереж, а саме: закриття малоприбуткових торго-

вельних точок; перегляд форматів магазинів у бік зменшення 
орендованих торгових площ; розвиток мультиформатності. 

Таблиця 2 – Показники діяльності провідних торговельних 

мереж в Україні [4] 

Компанія 

Виручка за перше 

півріччя 2015 р., 

млн грн 

Оцінка ефективності 

1 м
2
 торгової площі, 

тис. грн 

«АТБ-маркет» 17 967,90 63–65 

MTI 1 780,5 60–62 

«Український Ритейл» 2 010,0 57–59 

Varus, ЕVA 4 704,9 50–52 

Fozzy Group 19 232,30 41–43 

«Алло» 1 049,2 38–40 

«Auchan Україна» 4 031,3 37–39 

«Еко-маркет» 2 448,5 34–36 

«Брокард-Україна» 760,8 30–32 

«Billa Україна» 938,9 28–31 

Watsons 1 242,7 27–29 

«Євротек» 1 423,8 26–28 

«Ельдорадо» 3 333,6 25–27 

«Ритейл Груп» 3 094,7 24–26 

Novus 1 962,6 22–25 

 

Серед позитивних тенденцій в розвитку мережевого ритейлу 
експерти відзначають такі: роздрібні мережі почали модерніза-

цію та перегляд концепцій внаслідок змін потреб та споживчих 
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настроїв («Сильпо», Varus, «Фуршет»); зростає кількість фран-

чайзингових компаній (франчайзеров і франчайзі), змінюються 

вимоги до якості їх пропозиції, оснащення та дизайну («Наш 
Край», «Еко-Лавка», «Сырное королевство»; «Наша Ряба» та ін.); 

активізація відкриття бутиків модного одягу нових іноземних 
брендів (Betty Barclay, Silenza, adL, SuperStep, IDEXE, Stefanel, 

Ravin Jeans та ін.), повернення на ринок деяких брендів, що 
залишили його протягом 2013–2014 рр. (BOSCO Sport, Marella, 

Marina Rinaldi); інтенсифікація розвитку вітчизняних брендів, 
створення фірмових мереж вітчизняних виробників одягу та 

взуття (Arber, VDone, a.Tan, Goldi, Kleo та ін.); розвиток муль-
тиканальних продажів; збільшення в структурі товарообороту 

торговельних мереж товарів під ВТМ. 

Отже, подальший розвиток мережевої торгівлі залежить від 

того, як учасники ринку зможуть адаптувати власні стратегії 

розвитку бізнесу до існуючих кризових явищ. 
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КІЛЬКІСНИЙ РОЗВИТОК РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВОЇ  
МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

Наслідки політичної і економічної кризи негативно відобра-

зилися на розвитку споживчого ринку України. Високі темпи 

інфляції, зменшення реальної заробітної плати та збільшення 

заборгованості по ній, низькі споживчі настрої населення стали 

причиною скорочення роздрібної торгівлі. Однак, незважаючи 

на складні економічні умови, торгівля продовжує відігравати 

http://ua-retail.com/2016/01/rejting-effektivnosti-ritejlerov-2015/
http://ua-retail.com/2016/01/rejting-effektivnosti-ritejlerov-2015/
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значну роль у вітчизняній економіці. На початок 2015 р. в Ук-

раїні діяло 12 717 тис. підприємств юридичних осіб, які здій-

снювали діяльність з роздрібної торгівлі. Найбільшу частку 

серед них займали підприємства, основним видом діяльності 

яких за КВЕД є роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранс-

портними засобами та мотоциклами) – 63,3 %. В загальній кіль-

кості підприємств роздрібної торгівлі переважають підприєм-

ства, які торгують продовольчими товарами в неспеціалізованих 

магазинах – більше 45 %. На підприємства, які здійснюють про-

даж непродовольчих товарів у спеціалізованих магазинах припа-

дає близько 41 %. Серед підприємств, які здійснюють роздрібну 

торгівлю продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах, 

найбільша частка припадає на підприємства, що торгують пере-

важно напоями – 78 %. В структурі підприємств, що торгують 

переважно непродовольчими товарами в спеціалізованих мага-

зинах, більше половини припадає на підприємства з продажу 

фармацевтичних товарів (53,2 %). Решта підприємств здійснює 

торгівлю пальним, інформаційним і комунікаційним устаткуван-

ням, товарами для відпочинку, товарами господарського та 

культурного призначення та іншими товарами. 

За організаційно-правовими формами господарювання серед 

підприємств роздрібної торгівлі переважають товариства з обме-

женою відповідальністю – більше 48 %. Друге місце посідають 

приватні підприємства – близько 22 %; по 3,0 % від загальної 

кількості припадає на комунальні підприємства, підприємства 

споживчої кооперації та акціонерні товариства. Як дочірні під-

приємства здійснює свою діяльність 1,8 % підприємств, держав-

них підприємств налічується 1,3 %, колективних –1,2 %. Значно 

меншим відсотком в сфері роздрібної торгівлі представлені іно-

земні підприємства, товариства з додатковою відповідальністю, 

повні та командитні товариства, кооперативи та інші організа-

ційно-правові форми. 

Групування підприємств, які здійснюють діяльність із роз-

дрібної торгівлі, за кількістю працюючих свідчить, що для біль-

шості підприємств характерний невеликий штат робітників. Так, 

68,3 % підприємств роздрібної торгівлі (крім торгівлі автотранс-
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портними підприємствами) мають до 10 осіб працюючого пер-

соналу, на підприємствах інших видів економічної діяльності 

цей показник сягає значення 77,2 %. Слід відмітити, що найбіль-

ша частка припадає на підприємства, де кількість працюючих не 

перевищує 5 осіб. 

Найбільша кількість підприємств роздрібної торгівлі з кіль-

кістю працюючих до 5 осіб відмічена у Львівській області – 

508 одиниць. Найменша кількість подібних підприємств зафік-

сована в Луганській (33 од.), Тернопільській (41 од.) та Рів-

ненській (45 од.) областях. В регіонах України з усіх підпри-

ємств роздрібної торгівлі найбільша частка підприємств з кіль-

кістю працюючих до 5 осіб спостерігається у Вінницькій (66 %), 

Луганській (63,5 %) та Хмельницькій (61,4 %) областях. Най-

меншою виявилася частка таких підприємств в межах 30–35 % і 

була зафіксована у Рівненській, Черкаській, Житомирській, Тер-

нопільській, Сумській областях та м. Київ. 

На підприємства, де працюють більше 201 особи припадає 

2,5 % від загальної кількості підприємств роздрібної торгівлі. 

Для підприємств інших видів економічної діяльності, що здій-

снюють діяльність з роздрібної торгівлі, цей показник ще мен-

ший – 1,3 %. З усіх підприємств оптової та роздрібної торгівлі 

автотранспортними засобами лише 7 об’єктів мають означену 

кількість працюючих, причому 2 з них знаходяться у Дніпропет-

ровській області, 5 – в м. Київ. З усіх підприємств роздрібної 

торгівлі в м. Київ 8,1 % припадає на підприємства, де кількість 

працюючих перевищує 201 особу. Це найбільше значення показ-

ника в Україні. Таким чином, в столиці функціонує 30 % від за-

гальної кількості таких підприємств. Серед областей найбільші 

значення показника належать Харківській та Волинській облас-

тям – відповідно 4,5 % та 4,9 %. В цілому кількість подібних 

підприємств роздрібної торгівлі в регіонах невелика і у біль-

шості з них не перевищує частку у 2 %. 

За даними компанії GT Partners Ukraine у 2014 р. найбільші 
продовольчі ритейлери України збільшили загальну торгову 

площу в порівнянні з 2013 р. на 0,3 %, що є самим низьким 
приростом за останні 6 років. Проведене дослідження GT Partners 
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Ukraine визначає, що в порівнянні з 2013 р. станом на кінець 

2014 року у 32 % FMCG ритейлорів сумарна торгова площа не 

змінилася. Збільшили сумарну торгову площу 44 % операторів. 
В зв’язку з закриттям нерентабельних магазинів 19 % продо-

вольчих ритейлорів скоротили свою торгову площу. За цей 
період пішли з ринку 4 % ритейлорів, почали свою діяльність у 

2014 році 2 % роздрібних гравців. 
На вітчизняному роздрібному ринку серед сучасних FMCG 

магазинів домінуючим об’єктом є супермаркет. Площа цих 
магазинів складає 41 % в сумарній торговій площі найбільших 
продовольчих ритейлорів України. У 2014 році спостерігалася 
зменшення сумарної площі супермаркетів на 2 % в зв’язку з 
виходом з ринку торгових мереж даного формату («БУМ», 
«Наша Марка», «Лелека») або закриттям окремих магазинів в 
різних регіонах України. Друге місце за часткою в сумарній 
торговій площі посідають гіпермаркети – 22 %. Найменша пи-
тома вага припадає на делікатесні магазини – 2 %. У 2015 р. в 
зв’язку зі зниженням доходів основної цільової групи спожи-
вачів ринок елітних продовольчих товарів скоротився. Так, гру-
па компаній «Фуршет» відмовилася від розвитку мережі «Фур-
шет Гурман», залишивши тільки один магазин у м. Київ. Крім 
того, у 2015 р. компанія-імпортер елітного алкоголю «Марком» 
закрила мережу «Маленький принц», яка працювала у високому 
ціновому сегменті. У 2014–2015 рр. спостерігався приріст торго-
вих площ в середовищі таких об’єктів, як гіпермаркети. До 
цього зростання призвело відкриття гіпермаркетів мережами 
NOVUS, «Там Там», «Рост», «Таврія В» та Аuchan. У 2015 р. за 
кількістю відкритих нових магазинів в мережах FMCG лідирую-
чі позиції належали м. Київ – 25,3 % від загальної кількості 
зданих в експлуатацію об’єктів в Україні (за даними GT Partners 
Ukraine). У Львівській, Київській та Одеській областях цей по-
казник становив відповідно 11,6 %, 11,3 % та 9,2 %. Близько 5 % 
від загальної кількості нових магазинів відкрито у Кіровоград-
ській, Харківській, Тернопільській та Волинській областях. Най-
менший відсоток відкриття нових торговельних об’єктів спосте-
рігався у Сумській, Запорізькій, Чернігівській та Черкаській 
областях. 
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Незважаючи на відсутність передумов для швидко зростання 

споживацьких настроїв, все ж останнім часом відзначається їх 

поступове відновлення. А це призводить до певної стабілізації 
роздрібного товарообороту та активізації попиту на торговельні 

приміщення, що дасть в недалекому майбутньому позитивну 
динаміку змін на ринку роздрібної торгівлі України. 

Г. П. Скляр, д. е. н., професор 
ПУЕТ, м. Полтава 

ГЕНЕЗИС ПРИКЛАДНОГО (ТУРИСТИЧНОГО) 
ГОСПОДАРСТВОЗНАВСТВА: ПОЛТАВСЬКИЙ ВИМІР 

ФІЛОСОФСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ 

Зусиллями вітчизняних науковців, в першу чергу В. С. Па-

зенка і В. К. Федорченка, сформована наука туризмологія як 
методологічна основа теорії туризму [11; 12; 17]. Економічний 

блок проблем туризмології складають дослідження економіки 
туризму як науки, механізму функціонування ринку туристич-

них послуг, економічних чинників сталого розвитку туризму в 
Україні [17, с. 231–253]. Економічна концепція туризму дістала 

розвитку завдяки дослідженням вітчизняних науковців В. Ф. Ки-

фяка, М. П. Мальскої, С. В. Мельниченко, Г. І. Михайліченко, 
Т. І. Ткаченко та ін. Разом з тим актуальними, на нашу думку, є 

дослідження туризму як господарського феномену з позиції 
постнекласичної економічної науки. 

Геокультурні особливості історичної Полтавщини персоніфі-
куються в особистісному вимірі. Власне філософську традицію 

започатковує найбільш відомий (у т. ч. для широкого загалу) 
мандрівний (що важливо в розкритті означеної нами теми до-

слідження) український філософ Г. С. Сковорода (1722–1794), 
який народився в с. Чорнухи. Сучасником і земляком Г. С. Ско-

вороди з Полтави був П. Величківський. Потребує наукової реф-
лексії спадщина І. П. Котляревського (1769–1838), М. В. Гоголя 

(1809–1852) стосовно проблем геофілософії, сутності господар-
ства, подорожей тощо [7]. В Полтавській губернії народився і 

отримав освіту в Полтавській семінарії найвизначніший україн-
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ський філософ ХІХ ст. П. Д. Юркевич (1827–1874). Дослідники 

вказують на вплив П. Д. Юркевича на формування світогляду 

знаного філософа В. С. Соловйова, який, до речі, вважав П. Д. Юр-
кевича своїм вчителем [18, с. 3]. Сам С. В. Соловйов (1853–

1900) походив по матері з української шляхетної родини Рома-
нових, а двоюрідним прадідом його по цій лінії був Г. С. Сково-

рода [15, с. 3]. 

Оригінальним внеском в економічну науку є філософія гос-

подарства С. М. Булгакова (1871–1944) – великого філософа, 

економіста і богослова. В київський період свого життя і твор-

чості (1901–1906) С. М. Булгаков викладав в Політехнічному 

інституті і Київському університеті, а також прочитав цикл лек-

цій публічного характеру на різноманітні теми. Серед них – 

лекцію «Про філософські погляди Володимира Соловйова», яка 

була прочитана у 1903 р. в Києві, Полтаві і Кишиневі [5, с. 571; 

6, с. 6]. На основі переробленої лекції ним підготовлений і опуб-

лікований у 1903 р. нарис «Що дає сучасній свідомості філосо-

фія Володимира Соловйова?» [5, с. 571–637]. 

Сучасний період розвитку філософії господарства пов’язаний 

з іменем Ю. М. Осипова [1; 2], а в Україні – В. Д. Базилевича, 

В. В. Ільїна [3; 4] та ін. Особливо слід звернути увагу на твор-

чий доробок Г. В. Задорожного, уродженця Полтавської області 

(с.м.т. Опішня Зіньківського р-ну). 

Проведений нами аналіз змісту наукового журналу «Соци-

альная экономика», головним редактором якого є Г. В. Задорож-

ний, дозволяє стверджувати, що за період 2001–2015 рр. відбу-

лася суттєва послідовна якісна еволюція поглядів науковця. 

Основним вектором розвитку філософсько-методологічних за-

сад дослідження економіки став перехід від наукової проблема-

тики теоретичного аналізу відносин і механізмів соціальної еко-

номіки до православної за своєю суттю філософії господарства. 

Нами в процесі дослідження місця туристичного бізнесу в 

структурі соціальної економіки використане сформульоване 

Г. В. Задорожним положення, що соціальна економіка повинна 

слугувати сутнісному розвитку людини, яка самореалізується в 

процесі усвідомленого господарювання як виробництва життя. 
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На наш погляд, наведений вище принцип служіння економіки 

людині, а не навпаки, відповідає соціальній направленості ту-

ристичного бізнесу, обумовлює соціально-відповідальну пове-

дінку інвесторів і менеджменту [14]. Виключно важливим є ро-

зуміння триалектичної сутності людинорозмірності досліджень 

сфери туризму, авторського бачення Г. В. Задорожним механіз-

мів розвитку соціального партнерства [10, с. 7–32]. 
В процесі аналізу міжнародного досвіду розвитку відносин та 

організаційних форм партнерства в сфері туризму нами вио-
кремлені такі його форми, як глобальне, міжцивілізаційне, між-
державне, міжрегіональне, партнерство в межах єврорегіонів, 
державно-приватне, партнерство туроператорів некомерційного 
і комерційного характеру, партнерство підприємств туристич-
ного бізнесу регіону у формі створення громадських об’єднань, 
відповідальне внутрішньо-корпоративне партнерство в турис-
тичних мережах, партнерство туристичного лідера з членами 
групи тощо. Нами сформульований висновок щодо свідомого 
розвитку відносин партнерства як поєднання довіри і відпові-
дальності, важливої (поряд з соціальними мережами, нормами, 
інституціями тощо) компоненти соціального капіталу сфери ту-
ризму.  

Таким чином, нами розглянута можливість імплементації 
певних положень філософії господарства до розвитку туризмо-
знавства. Обґрунтована Г. В. Задорожним особистісна методо-
логія господарствознавства [9] дозволяє нам сформулювати нау-
кову проблему генезису туристичного господарствознавства з 
метою поглиблення туризмологічного знання. 
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Н. М. Тягунова, к. е. н., професор 
ПУЕТ, м. Полтава 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 

Сучасний стан розвитку роздрібної торгівлі в світі визначає  

її тенденції і в Україні. Економічна криза істотно впливає на 

функціонування роздрібної торгівлі і перспективи її подальшого 

розвитку. 

Перспективи діяльності торговельних підприємств в най-

ближчий час визначатиме скорочення реальних доходів насе-

лення і підкреслена стриманість та раціональність в здійсненні 

покупок. На перший план в діяльності торговельних підпри-

ємств вийде стратегія утримання споживачів в умовах скромних 

бюджетів на проведення іміджевих заходів. В асортиментному 

ряді торговельних підприємств має бути зроблено акцент на 

функціональність та якість товарів на противагу преміальності і 

статусності. Так як споживачі знаходяться в умовах обмеженого 

бюджету, то найбільш цінними пропозиціями будуть раціональ-

ні економні пропозиції. 

Експерти в сфері роздрібної торгівлі, зокрема, Девід Рот, 

генеральний директор маркетингової платформи рекламного 

агентства WPP «The Store», зазначають, що в найближчі 10 ро-

ків її очікують значні зміни, більш масштабні, ніж за останні 

50 років. За їх прогнозами найбільші зміни будуть стосуватися 

мерчандайзингу та смарт-вендингу. Актуальними стануть фор-

мати магазинів пішохідної доступності, або «магазин біля 

дому». Майбутній розвиток роздрібної торгівлі буде пов’язано 

також з голографічними моделями товарів на вітринах, достав-

кою товарів за допомогою дронів, а також ідеї покупок з будь-

якої точки світу і доставка куди завгодно. Використання голо-

графічних 3D-проекцій дасть можливість покупцям задавати 

питання про товар за допомогою споживацького інтерфейса, 

який буде зчитувати інформацію з онлайн – та офлайн-каналів. 

Сучасні технології зроблять можливим помічати одяг уні-

кальним маркуванням, яке споживач може через свої мобільні 

аксесуари зчитувати, отримувати інформацію про людину, яка 
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вдягнена так само, як і ви, або придбати такий самий одяг, який 

побачили на комусь на вулиці. Багато компаній-виробників роз-

починають процес вмонтовування в продукцію NFC-пристроїв, 

які будуть виконувати роль контактних точок для отримання 

інформації через засоби безконтактного зв’язку. 

Окремої уваги заслуговує концепція «чуттєвих магазинів» 

(sentimental stores), яка сприяє розвитку штучного інтелекту. 

Впровадженню сучасних інновацій сприяють смарт-вендинг, ін-

телектуальні полиці в магазинах. Певним «проривом» стане і 

поява в магазинах «розумних примірочних кабін», які будуть 

запам’ятовувати весь одяг і дозволять споживачеві легко порів-

нювати декілька варіантів (думка Ребекки Минкофф, fashion- 

дизайнера). 

Окремі сучасні компанії (Target) працюють над переведенням 

власної рітейл-стратегії в «real-time», яка дозволить продавати 

свою продукцію в обхід існуючих каналів. 

Багато компаній – Ebay, Target,Rebecca Minkoff, Levis працю-

ють над створенням умов, при яких управління покупками в 

реальному житті нічим не відрізнялося б від он-лайна. Це мо-

жуть бути: створенням співтовариств, клубні кав’ярні. Основна 

мета таких заходів – налагодження довготривалих відносин зі 

своїми клієнтами і надання їм якісного сервісу. 

На думку фахівців, протягом 2016 року стрімко буде розви-

ватися інтернет-торгівля. Фокус і частка в інтернет-торгівлі 

зміститься з nice-to-have товарів на абсолютно повсякденні. 

Є певні очікування і в зміні підходів до реклами: підвищення 

її якості і більш лояльне ставлення споживачів. 

Таким чином, є сподівання, що світові тенденції сприятимуть 

активному розвитку української роздрібної торгівлі. 
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СЕКЦІЯ 6 ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ТОВАРІВ В ГЛОБАЛЬНІЙ 
ЕКОНОМІЦІ 

Г. О. Бірта, д. с.-г. н., професор; 
 Ю. Г. Бургу, к. с.-г. н., доцент 

 ПУЕТ, м. Полтава 

СУЧАСНІ СТАНДАРТИ І ВИМОГИ ДО ТОВАРНОЇ 
ЯКОСТІ ОДЕРЖАНОЇ СВИНИНИ 

Історія сучасної цивілізації переконливо свідчить про те, що 

стандартизація є логічним і неминучим наслідком об’єктивних 

законів розвитку суспільства, економіки, науки і технологій. 

Саме за допомогою стандартизації суспільство має можливість 

свідомо і цілеспрямовано регулювати технічну, а також еконо-

мічну діяльність з метою забезпечення необхідного рівня якості 

та ефективності. В усіх економічно розвинутих країнах підви-

щення продуктивності виробництва, поліпшення якості продук-

ції та зростання рівня життя населення незмінно пов’язують з 

поширенням стандартизації. 

Стандартизація є підґрунтям різних виробництв, а також для 

управління якістю харчової продукції на всіх її етапах. За до-

помогою розробки та використання необхідних стандартів на 

етапі проектування вирішуються такі завдання: 

– результати маркетингових досліджень втілюються у ви-

моги до якості продукції, а через них встановлюються вимоги до 

сировини, супутніх матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих 

тощо; 

– через встановлення у стандартних значеннях показників 

якості враховуються сучасні досягнення науки, техніки, техно-

логії, досвіду передового виробництва; 

– для однорідної продукції встановлюються вимоги у ви-

гляді типової номенклатури показників якості, що підвищує 

рівень уніфікації і спеціалізації виробництва, створює сприят-
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ливі можливості для механізації та автоматизації технологічних 

процесів, підвищує їх продуктивність та якість результатів; 

– забезпечується єдиний порядок розроблення проектно-

конструкторської і технологічної документації, впровадження 

прогресивних норм, вимог і методів проектування, типових тех-

нологічних процесів, стандартного оснащення, комплексної ме-

ханізації та автоматизації процесів. 

Часто поняття якості м’яса розуміють як співвідношення 

тканин – м’язова, жирова, сполучна, кісткова. Однак, якість 

м’яса свиней – це ні що інше, як комплекс характеристик цих 

тканин, що презентують харчову і біологічну цінність продукту, 

тобто хімічні, біохімічні, органолептичні, структурно-механічні, 

функціонально-технологічні, гігієнічні, токсикологічні та інші 

його властивості. Характерною рисою м’ясної сировини є саме 

те, що її якість не може визначатися однією або кількома харак-

теристиками. Повний опис якості м’яса вимагає використання 

десятків показників, значимість яких може бути порівняна між 

собою. На жаль, в Україні частина показників не визначається, 

від чого істотно страждає повнота оцінки якості, відсутня інфор-

мація про реальний стан ситуації, підвищуються затрати на пе-

реробку неякісної сировини [1]. 

Зростання виробництва свинини у світі досягаються переваж-

но за рахунок збільшення поголів’я свиней та інтенсифікації їх 

відгодівлі. Важливим фактором інтенсивного розвитку свинар-

ства за кордоном є широке впровадження гібридизації як селек-

ційного методу підвищення продуктивності, удосконалення про-

дуктивних і племінних якостей тварин, впровадження в сферу 

виробництва порід з високим виходом м’яса, а також поліпшен-

ня технології підготовки тварин до забою і переробки туш. 

Можливість отримання помісного та гібридного поголів’я 

свиней з поліпшеними показники росту і накопиченням значної 

кількості м’язової тканини вважається перспективним для збіль-

шення виробництва м’яса, особливо в умовах гострого дефіциту 

м’ясної сировини. 

Розведення тварин за новими технологіями може призвести 

до підвищення в них стресчутливості і, як наслідок, до отриман-
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ня м’яса з дефектами PSE і DFD. За останній час все частіше 

згадується про дефект м’яса RSE – червоно-рожеве, м’яке і ексу-

дативне. Воно за кольором близьке до звичайного, але ексуда-

тивне, як PSE. Втрати м’ясного соку при переробці м’яса RSE 

досягають 11,2 %, PSE – 8,2 %. 

Якісні характеристики тварин підвищуються селекцією, ген-

ною модифікацією, поліпшенням відгодівлі, умов утримання, 

вдосконалення умов транспортування тварин на забій. Зараз 

виявлено вже декілька генів, які відповідальні за ряд якісних 

характеристик, у тому числі ген, мутація якого призводить до 

збільшення частки м’язів, а відповідно й виходу. Недавно вияв-

лений ген, який впливає на вміст внутрішньом’язового жиру в 

тушах свиней. Відомий ген, зміна або видалення якого дозво-

лить контролювати поголів’я свиней і великої рогатої худоби за 

статтю. Знайдено гени, що можуть викликати такий дефект 

м’яса як PSE – м’ясо блідо-рожевого кольору, м’яке і водянисте. 

Збільшення виробництва м’яса свинини можливо також за 

рахунок використання не кастрованих молодих кнурів, які 

характеризуються підвищеною здатністю синтезувати білок і 

більшою біологічною та м’ясною продуктивністю порівняно з 

кастрованими тваринами. Діючі стандарти не передбачають 

оцінку молодих кнурів старших 4-х місяців і їх туш завдяки 

наявності специфічного аномального запаху м’яса. Він зумовле-

ний вмістом андростерону і спостерігається у 20–40 % тварин 

переважно при тепловому обробітку. Виділення окремої кате-

горії якості молодих кнурів живою масою до 70 кг і маси туш до 

47 кг буде гарантувати обмеження віку і відповідно відсутність 

аномального запаху [2]. 

Утримання і відгодівля тварин в умовах, які не відповідають 

фізіологічним вимогам організму, часто приводить до відхилен-

ня у якості м’язової тканини за такими показниками, як інтен-

сивність забарвлення, величина рН, здатність зв’язувати вологу, 

появу PSE свинини. Відсутність у стандарті вимог до показника 

рН свинини і відповідно визначення належності її до групи 

якості приводить до того, що переробна промисловість не може 

виробляти з них високоякісні м’ясні продукти. 
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Таким чином, вирішення проблеми збільшення виробництва 
високоякісної свинини вимагає комплексного підходу і, як свід-
чить світовий досвід, багато в чому здійснюється як за рахунок 
удосконалення генетичних факторів, так і за рахунок оптимізації 
умов їхнього прояву. 

Список використаних джерел 

1. Баньковська І. Б. Значення оцінки якості м’ясо-сальної продукції 
свинарства [Електронний ресурс] / І. Б. Баньковська. – Режим 
доступу: http://findpatent.com.ua/patent/247/2477471.html. – Назва з 
екрана.  

2. Лозинська І. В. Контроль якості продукції тваринництва контексті 
підвищення конкурентоздатності вітчизняного товаровиробника 
[Електронний ресурс] / І. В. Лозинська. – Режим доступу: 
http://repo.sau.sumy.ua/ bitstream/123456789/467/3/18.pdf. – Назва з 
екрана. 

Н. В. Гнітій, викладач  
 ПУЕТ, м. Полтава 

Т. Г. Бондарець, учениця  
ЗОШ № 34, м. Полтава 

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ СПРЕДІВ ЗА ФІЗИКО-
ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

Спреди відносяться до харчових продуктів, які завдяки вміс-
ту у своєму складі поліненасичених жирних кислот, вітамінів і 
зниженим вмістом холестерину та низькою ціновою політикою 
користуються належним попитом у населення. Для спредів 
також характерна висока засвоюваність організмом людини, це 
пов’язано з низькою температурою плавлення молочного жиру, 
нижчою від температури людського тіла.  

Спред є продуктом, який переважна більшість населення 
вживає майже щоденно, тому особливо важливим є аналіз його 
якості з точки зору безпеки для здоров’я. 

 Отже, його дослідження не є випадковим, бо через широкий 
асортимент продукції виникає необхідність аналізувати ринок, 
щоб вибирати найкращі продукти за найліпшою ціною серед за-
пропонованих вітчизняними та іноземними виробниками. Про-

http://findpatent.com.ua/patent/247/2477471.html
http://repo.sau.sumy.ua/%20bitstream/123456789/467/3/18.pdf
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блема вибору справді якісної продукції була, є і залишатиметься 
завжди актуальною. 

Об’єктом дослідження є солодковершкові спреди з вмістом 
загального жиру 72,5 % в тому числі молочного жиру 25 %, від 

загальної жирової фази продукту, а саме:  

− зразок № 1 – «Маслениця», ТОВ «Інтер-мол»;  
− зразок № 2 – «Спред солодкофершковий. Вигідна ціна зав-

жди», ВАТ «Богодухівський молокозавод»;  
− зразок № 3 – «Тульчинка № 1», ТОВ «Тульчинський 

маслосирзавод», Україна, м. Тульчин  
Завдання наукового дослідження полягають в оцінці фізико-

хімічних показників якості спредів. 
 Із фізико-хімічних показників у солодковершкових спредах 

визначали: масову частку вологи, кислотність домішок крохма-
лю. Результати досліджень наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 – Фізико-хімічні показники якості солодко 

вершкових спредів 

№ 

з/п 

Найменування 

показника 

Згідно з 

ДСТУ 

Торгова марка 

Масле-

ниця 

Спред солод-

ковершковий. 

Вигідна ціна 

завжди 

Туль-

чинка 

№ 1 

1 Масова частка 

вологи, % 

Не більше 

50,0 30,0 45,5 28,8 

2 Кислотність 

титрована °Т Не більше 2,5 3 3,7 3,5 

3 Наявність 

крохмалю 

Не повинно 

бути – + – 

 

За даними вищенаведеної табл. 1, можна зробити висновок, 

що всі зразки спредів не відповідають за кислотністю ДСТУ, а 
саме значення цього показника перевищує зазначену норму 

ДСТУ 4445:2005 «Спреди та суміші жирові. Загальні технічні 
умови». Спред «Спред солодко вершковий. Вигідна ціна зав-

жди» містить крохмаль, шо не зазначено на етикетці та не від-
повідає нормативній документації. 
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КОНЦЕПТЫ ТЕОРИИ ПОЛЯ В МАРЖИНАЛЬНОМ 

АНАЛИЗЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Теория поля оперирует с особенными концептами, позволяю-

щими расширить диапазон понимания экономических и соци-

альных процессов и сформировать новые модели согласования и 

принятия управленческих решений. Такими концептами явля-

ются следующие характеристики скалярных и векторных эко-

номических полей: градиент, дивергенция, ротор и другие [1]. В 

работе рассматривается возможность использования концепта 

градиент в маржинальном анализе торговой организации. 

Рассмотрим некоторые свойства скалярных экономических 

полей на примере маржинального экономического анализа при-

были организации. 

Скалярное поле прибыли определяется как функция трѐх пе-

ременных  

( )u x y z c,   

где  u – прибыль;  

x – объѐм продаж;  

y – цена продукции;  
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z – переменные затраты на единицу продукции;  

c – условные постоянные затраты. 

Определим поле наиболее существенной характеристики эко-

номического поля прибыли – градиента. 

Согласно определению градиента в прямоугольной декарто-

вой системе координат: 

.
u u u

grad u i j k
x y z

  

Вычислим соответствующие частные производные: 

;
u

y z
x

         ;
u

x
y

 .
u

x
z

 

Тогда 

( ) +grad u y z i xj xk.  

То есть поле градиента, в отличии от поля прибыли является 

векторным и характеризуется не только числовым наличием, но 

и направлением роста. Величина градиента определяется соот-

ношением  

22 2

.
u u u

grad u
x y z

 

Пример. 

Пусть в точке М1 скалярного поля прибыли с координатами 

x = 100, y = 15, z = 5, c = 600, необходимо вычислить значение и 

направление градиента прибыли. 

Найдѐм частные производные u. 

1 15 5 10;
u

M
x

      
1 100;

u
M

y
      1 100.

u
M

z
 

Тогда градиент u (М1) показывает направление наибольшего 

возрастания прибыли при изменении факторных переменных x, 

y, z в окрестности точки М1. 
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1( ) =10 +100 –100 .grad u M i j k  

Значение градиента 

2 2 2

1( ) 10 100 100 10 201.grad u M  

Значение прибыли составит при этом 

1( ) =100(15 5) 600 400.u M  

То есть организация работает с прибылью 400 единиц. 

Точка безубыточности МЗ в маржинальном анализе представ-

ляет такой объѐм производства реализации продукции, при ко-

тором прибыль равна 0. 

( ) 0u x y z c= ; 

c
x

y z
;  

З

600
( ) = 60

15 5
x M ; 

З( ) 10 60 60grad u M і j k ; 

2 2 2

З( ) 10 60 60 .grad u M  

Таким образом, организации для обеспечения безубыточной 

работы необходимо выпускать не менее 60 единиц продукции. 

Градиент прибыли показывает направление еѐ наибольшего воз-

растания при изменении факторных переменных.  

Свойства градиента скалярного экономического поля. 

Пусть заданы два скалярных поля прибыли организации u и ʋ 
в прямоугольной декартовой системе координат и определена 

некоторая постоянная C = const. Тогда общее поле прибыли об-

ладает следующими свойствами:  

1. 0grad C ;  
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2. ( )grad u grad u grad ;  

3. grad u u grad grad u ; 

4. grad Cu C grad u ;  

5. 
2

, const
u grad u u grad

grad   

6. ( ) ( ) ,grad f u f u grad u  f – дифференцируемая функция. 
 

Перечисленные свойства градиента позволяют находить под-
ходы к исследованию динамических взаимодействий отдельных 

экономических полей торговых организаций в их движении к 
оптимальному состоянию. 
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МЕДИЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА 
СКЛАДОВА ТУРИЗМУ В АДАПТАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСАХ ПОДОРОЖУЮЧИХ 

Людство ХХІ століття знаходиться у складному переплетінні 

новітніх соціальних, виробничих і екологічних умов, результа-
том чого є постійне напруження регуляторно-адаптаційних си-

стем організму аж до можливого їх зриву і порушення за прин-

ципом ланцюгової реакції всіх або окремих компонент, що ви-
значають індивідуальне, групове здоров’я або здоров’я населен-

ня в цілому. Одним із сучасних превентивних заходів щодо 
підтримання та відновлення соціально-біологічного гомеостазу 

організму, збереження здоров’я та подовження життя є туризм. 
Так, за визначенням ООН – туризм – це активний відпочинок, 

що впливає на зміцнення здоров’я, фізичний розвиток людини, 
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пов’язаний з пересуванням за межі постійного місця проживан-

ня [1]. За останніми даними Всесвітньої туристичної організації 

щороку у світі здійснюється близько одного мільярда подоро-
жей, т. б. мільйони людей тимчасово залучаються до сфери ін-

дустрії туризму, до певних сучасних його різновидів, пересува-
ються за межі свого постійного проживання на різні відстані та 

час, а завдяки наявному сучасному швидкісному транспорту за 
короткий проміжок часу подорожуючі мають змогу перетинати і 

годинні пояси, і швидкоплинно змінювати кліматогеографічні 
умови свого існування. В новій екологічній системі окремі інди-

віди або цілі групи подорожуючих людей вступають у взаємо-
дію з певними комбінаціями аліментарних, кліматичних та біо-

тичних факторів, які є відмінними від «своїх» динамічно діючих 
в постійних умовах проживання цих суб’єктів. Завдяки пластич-

ності еволюційно вироблених і генетично закріплених фізіоло-
гічних пристосувальних реакцій організму та новітнім наробкам 

технічної діяльності суспільства, туристи достатньо швидко 
адаптуються до змінених факторів, їх нових комбінацій. Проте 

визначаючим і незаперечним фактором впливу на адаптаційні 

механізми для кожного індивіду, як одиниці соціально-біологіч-
ного угрупування, у визначених комбінаціях умов нової екоси-

стеми є мікроорганізми.  

Світ мікроорганізмів чисельний і надзвичайно різноманітний. 

Основними представниками світу мікробів є: найпростіші, гри-

би, бактерії, спірохети, мікоплазми, хламідії, рикетсії (клітинні 

форми організації живої матерії); віруси, віро їди, пріони (неклі-

тинні форми організації живої матерії) [2]. Усі ці мікроорганіз-

ми є убіквітарними (всюдисущими) і такими, що заселяють 

будь-які біотопи навколишнього середовища (біотичні та абіо-

тичні його об`єкти), утворюючи в них угрупування – мікробіо-

ценози. Мікроугрупування різняться своїм кількісним та якіс-

ним складом, а також характером взаємовідносин мікроорганіз-

мів між собою, а також з об`єктами живої й неживої природи. За 

останнім – вони можуть бути сапрофітами, патогенними (хворо-

ботворними) та умовно-патогенними. Знаходячись в грунті, воді 

закритих та відкритих водойм (прісних та солоних), вільному 
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повітрі, в повітрі й на атрибутах промислових, сільськогоспо-

дарських та житлових приміщень, в повітрі й атрибутах транс-

портних засобів, спортивно-розважальних закладів, в/на харчо-

вих продуктах мікроби впливають на санітарне благополуччя 

того середовища, де постійно чи тимчасово перебуває людина, 

на стан її здоров’я. Значну питому вагу серед мікроорганізмів, 

що виявляються в біоценозах навколишнього середовища, ста-

новлять ті, які потрапляють в грунт, воду, повітря із різних біо-

логічних матеріалів та продуктів життєдіяльності людей (слина, 

харкотиння, слиз, блювотні маси,сеча, фекалії та інш). З одного 

боку – це мікроорганізми, які є складовими автохтонної та алох-

тонної нормо флори людського організму і є непатогенними або 

умовно-патогенними, а з іншого боку – це патогенні мікроорга-

нізми – чинники інфекційної патології людини. Тому, грунт, 

вода, повітря, дикі та свійські тварини, контаміновані харчові 

продукти є резервуаром і/або фактором передачі чисельних па-

тогенів – збудників бактеріальних інфекцій (ботулізм, правець, 

туберкульоз, дифтерія, сибірка, ентероінфекції, лептоспіроз та ін.), 

вірусних інфекцій (поліомієліт, енцефаліти, гарячки, гепатит А, 

Е, грип, парагрип та ін.), грибкових інфекцій (глибокі мікози, 

дерматомікози), протозойних інфекцій (малярія, сонна хвороба, 

токсоплазмоз, дизентерія) та інших інфекційних захворювань. В 

зміненій екоситуації досить висока ймовірність виникнення у 

подорожуючих опортуністичних, емерджентних та реемерджент-

них інфекцій різної етіології. Інтенсивність перебігу інфекцій-

ного процесу і як крайній ступінь його прояву – інфекційне 

захворювання визначаються масивністю дози обсіменіння, інфі-

куючою дозою та вірулентністю збудника. Такий вплив інфек-

ційного агента можна розглядати як дію на організм людини 

подразника високої інтенсивності, що викликає напруження 

його адаптаційних можливостей, і як наслідок – неадекватність 

відповідної захисної реакції організму на такий стрес-фактор, 

розвиток загального адаптаційного синдрому [3], а за конкретної 

ситуації – розвиток інфекційного захворювання різного ступеню 

важкості. Слід зазначити, що мікроб хоч і визначає специфіч-

ність інфекційного процесу, проте вирішальний інтегральний 
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внесок у форму його прояву, ступінь важкості прояву та завер-

шення вносить стан самого організму людини, і перш за все – це 

фактори його неспецифічної резистентності, на допомогу яким 

приходять фактори специфічного індивідуально набутого імуні-

тету [4]. Екологічний фактор чинить на інфекційний процес опо-

середковану дію, знижуючи чи підвищуючи сприйнятливість 

організму людини, або знижуючи чи підвищуючи інфікуючи 

дозу та вірулентність збудника, активує механізми зараження і 

відповідні до них шляхи передачі інфекції. Тому, для упере-

дження можливих негативних наслідків взаємодії організму лю-

дини з представниками мікросвіту нової екосистеми вважаємо 

за доцільне донесення до відома подорожуючих, що провідну 

роль у захисних реакціях за змінених умов існування буде віді-

гравати анатомо-фізіологічний стан їх імунної системи, який ви-

значить рівень імунореактивності на той чи інший інфекційний 

та неінфекційний агент, а отже визначить рівень адаптованості 

кожного конкретного індивідуума та його фізіологічно-емоцій-

ний стан під час подорожування. Окрім того, надійною перепо-

ною щодо виникнення інфекційних захворювань, є інформова-

ність людей, вже потенційно готових до подорожі, про епідеміч-

ну ситуацію того регіону, куди вони вирушать, про комплекс 

елементарних індивідуальних заходів по запобіганню інфікування 

їх організму, про санітарний стан природних об’єктів та об’єктів 

соціального призначення, харчовий асортимент та санітарну 

оцінку якості продуктів харчування у визначеному регіоні. 

Зміст викладеного матеріалу націлює працівників індустрії 

туризму на необхідність створення пакету комплексних заходів 

щодо не уможливлення переходу фізіологічних адаптивних про-

цесів внаслідок впливу на організм подорожуючих чисельних 

мікроорганізмів та інших суб’єктів оточуючого середовища в за-

гальний адаптивний синдром. За умов професійно якісної роз-

робки алгоритму виконання етапів обраного напрямку діяль-

ності буде вирішене одне із головних питань туризму – безпека 

перебування та адекватна адаптація подорожуючих в будь-яко-

му регіоні планети. А з огляду стрімкого розвитку інноваційних 

процесів в туризмі стає очевидним широке залучення до роботи 
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в сфері туристичних послуг досвідчених фахівців медико-біоло-

гічного профілю. 

Список використаних джерел 

1. Unated Nation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: 

//www.un.org/en/index.html. – Назва з екрана. 

2. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія / за ред. В. П. Ши-

робокова. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 952 с. 

3. Меерсон Ф. З. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим 

нагрузкам / Ф. З. Меерсон, М. Г. Пшенникова. – Москва : Медици-

на, 1988. – 256 с. 

4. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология / Г. Н. Дран-

ник. – 4-е изд., доп. – Киев, 2010. – 552 с. 

К. С. Какенов, к. т. н., профессор; 
Г. А. Есенбаева, д. п. н., профессор 

КЭУК, г. Караганда 

РОЛЬ НОВОГО ЗАКОНА РК «О СТАНДАРТИЗАЦИИ» 
 В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Современную экономику невозможно представить без стан-

дартизации. Являясь важнейшим элементом технического регу-

лирования, стандартизация выполняет различные функции: эко-

номическую, информационную, коммуникативную, социаль-

ную. Особенное значение для удовлетворения потребностей на-

селения имеет стандартизация потребительских товаров. Стан-

дарты выступают в роли доказательной базы выполнения требо-

ваний технических регламентов. Нормируя состав, показатели и 

методы оценки уровня потребительских свойств и качества то-

варов, условия их хранения и транспортирования, стандартиза-

ция обеспечивает производство и доведение до потребителей 

безопасных товаров в оптимальном ассортименте, предусматри-

вает возможности их рационального использования и последую-

щей утилизации. 

В Казахстане разработано и применяется более 6 100 нацио-

нальных стандартов – СТ РК, более 72 % из которых гармони-

зированы с международными стандартами. Общее же количест-
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во стандартов в Едином государственном фонде нормативных 

технических документов в РК составляет 68 500 единиц [1]. 

В настоящее время в Казахстане деятельность по стандарти-

зации регламентируется Законом РК «О техническом регулиро-

вании» [2], принятым в 2004 году. В 2015 году разработана кон-

цепция и проект нового Закона РК «О стандартизации», нахо-

дящиеся на стадии обсуждения. 

Необходимость разработки и принятия нового Закона обус-

ловлена несколькими причинами. Во-первых, это связано с ак-

тивизацией интеграционных процессов: созданием ЕАЭС и 

вступлением Казахстана во Всемирную торговую организацию 

(ВТО). Договор ЕАЭС устанавливает, в частности, что система 

технического регулирования как сфера обязательной регламен-

тации не должна охватывать деятельность по стандартизации, 

устанавливающей добровольные требования к продукции и ус-

лугам. Кроме того, в соответствии с положениями Соглашения 

ВТО по техническим барьерам в торговле (пункт 2 Приложения 1) 

стандартизация относится к добровольной сфере. 

Наконец, с принятием нового Закона связывают дополни-

тельные возможности повышения качества отечественной про-

дукции и услуг через установление порядка нормирования и 

оценки соответствия в добровольной сфере. Именно поэтому в 

проекте нового Закона в качестве целей стандартизации помимо 

повышения конкурентоспособности отечественной продукции и 

экономии природных и энергетических ресурсов, прописанных 

ранее в действующем Законе РК «О техническом регулирова-

нии», ставятся такие цели, как устранение технических барьеров 

в торговле; повышение качества продукции (оказания услуг, 

выполнения работ), предупреждение действий, вводящих в за-

блуждение; содействие трансферту технологий и наилучших ла-

бораторных работ. 

Основными задачами нового законопроекта являются: 

– приведение национальной системы нормирования в соот-

ветствие с международной системой; 

– развитие взаимодействия участников национальной систе-

мы стандартизации; 
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– усиление роли технических комитетов (ТК) по стандарти-
зации; 

– повышение роли и статуса национальных стандартов; 
– установление механизмов применения и внедрения норма-

тивных документов по стандартизации; 
– совершенствование модели планирования стандартизации; 
– систематизация всех процессов и этапов работ по стандар-

тизации. 
Структура нового закона РК «О стандартизации» включает 

такие главы: «Общие положения», «Национальная система стан-
дартизации», «Права и обязанности участников национальной 
системы стандартизации», «Организация и осуществление работ 
по стандартизации», «Применение нормативных документов по 
стандартизации», «Информационное обеспечение стандартиза-
ции», «Международное сотрудничество в области стандартиза-
ции», «Финансирование работ по стандартизации» и «Заключи-
тельные и переходные положения». 

Прежде всего, принципиальным моментом является опреде-
ления нового понятия национальной системы стандартизации 
как механизма обеспечения согласованного взаимодействия 
участников работ по стандартизации на основе принципов стан-
дартизации при разработке, принятии, внесении изменений, от-
мене, опубликовании и применении нормативных документов 
по стандартизации с использованием нормативно-правового, ин-
формационного, научно-методического, финансового и иного 
ресурсного обеспечения. 

В структуре национальной системы стандартизации предус-
матривается создание национального органа по стандартизации 
(помимо уполномоченного органа, в качестве которого в настоя-
щее время выступает Комитет технического регулирования и 
метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК). 

Большое внимание уделяется повышению роли технических 
комитетов по стандартизации, которых в настоящее время в Ка-

захстане насчитывается около 60. С целью повышения эффек-
тивности работ в новом Законе предусмотрено введение поня-

тия «проектный технический комитет» – это форма сотрудни-
чества юридических и физических лиц на добровольной основе 
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для решения целевых задач по организации и проведению работ 

по стандартизации в случае, если технический комитет в оп-

ределенной области еще не создан. 
Важной функцией для ТК становится разработка неправи-

тельственных стандартов, стандартов консорциума и стандартов 
организации. 

Надо отметить, что стандарты консорциума – сравнительно 
новая категория нормативных документов, которая призвана сы-
грать большую роль в повышении качества продукции. Объеди-
нение ресурсов отечественных производителей для создания 
отечественного продукта, локализация внутреннего рынка через 
консорциумы и применение стандартов консорциума становится 
одним из приоритетных направлений развития экономики и 
национальной стандартизации [3]. 

В целом, принятие нового Закона РК «О стандартизации» 
будет способствовать модернизации казахстанской экономики, 
повышению качества и конкурентоспособности национальной 
продукции на внутреннем и внешнем рынках. 
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ВИБІР НОМЕНКЛАТУРИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 
НЕТКАНОГО МАТЕРІАЛУ ТИПУ АГРОВОЛОКНО  

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ 

Якщо взяти до уваги всі відомі поліпропіленові неткані ма-
теріали, що призначені для захисту рослин і ґрунту, то агро-
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волокно буде займати лідируючі позиції. Даний матеріал ха-
рактеризується своєю універсальністю, оскільки відмінно слу-
жить в якості стабілізатора сонячної радіації; забезпечує ви-
сокий рівень захищеності врожаю, малозначущий під час його 
використання, має високі світло-, волого- і повітропроникність, 
міцність; високі екологічні показниками тощо. Застосування 
агроволокна дозволяє: знизити ерозію і висихання ґрунту; 
прискорити процес росту рослин; продовжити період збору 
врожаїв; захистити рослини від хвороб, заморозків, шкідників; 
скоротити кількість поливів тощо [1]. 

Аналіз даних показав, що в Україні ще не розроблені нор-
мативні документи, що регламентують якість нетканих полотен 
для сільського господарства. Відповідно виробники розробля-
ють технічні умови, за якими виготовляють власну продукцію, 
керуючись доступною сировинною базою, технологічним об-
ладнанням. 

Для проведення експертних досліджень потрібно обрати 
номенклатуру показників якості, тому за основу були прийняті 
вимоги ГОСТ 4.34-84 «Система показателей качества продук-
ции. Полотна нетканые и штучные нетканые изделия бытового 
назначения. Номенклатура показателей» [2]. Цей нормативний 
документ включає 48 показників, що об’єднані в 5 груп, серед 
яких показники призначення, експлуатаційні, гігієнічні та есте-
тичні показники, а також показники безпечності. Проте цей 
нормативний документ не враховує функцій, які виконують дані 
матеріали. Наприклад, показники, які входять до групи гігіє-
нічних, а саме повітропроникність, гігроскопічність, вологовід-
дача, капілярність, вологопоглинання, водотривкість та сумар-
ний тепловий опір повинні мати іншу назву або входити до 
групи функційних показників. 

Окрім того, із даного переліку були виключені показники, що 
не стосуються призначення агроволокон (щільність пошиття, 
висота ворсу, нерівнота по масі, масова частка жирових речовин 
тощо), їх експлуатаційних характеристик (зміна лінійних ха-
рактеристик після прання, прасування, вологотеплової обробки, 
стійкість стирання по площині, стійкість до утворення пілей, 
багатократного стискання, міцність при розшаруванні тощо), 
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естетичності (художньо-колористичного оформлення, структу-
ри, обробки, засміченості, білості) та їх надійності. 

Отримана номенклатура була доповнена показниками, які 
отримані на основі аналізу сайтів виробників, торговельних 
організацій. До цього переліку були включені такі важливі 
показники як строк експлуатації, маса виробу в рулоні, стійкість 
до дії УФ-опромінювання, проколів тощо [3–5]. 

Таким чином номенклатура показників якості агроволокон 
повинна включати показники, що сформовані в чотири групи. 
Ієрархічні структура номенклатури показників якості агрово-
локон представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Номенклатура показників якості агроволокон 
 
Таким чином, у результаті проведення аналітичного дослі-

дження встановлена номенклатура показників якості нетканих 
матеріалів типу агроволокно, яка буде використана для про-
ведення експертного дослідження. 
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЫРОВ 

На сегодняшний день российский рынок сыра представлен 
широким вкусовым разнообразием, способным удовлетворить 
почти каждого потребителя. Cыропроизводящая отрасль в Рос-
сии не консолидирована, процесс агропромышленной интегра-
ции находится на начальной стадии. Рентабельность предприя-
тий по производству сыра и сырных продуктов варьируется от 
0,2 % до 12,4 %. 

Российский рынок сыра имеет ряд особенностей: 
– отсутствие единой классификации видов продукции; 
– низкая маркетинговая активность со стороны производи-

телей; 
– восприятие и потребление сыра как дополнительного про-

дукта, например, в качестве закуски. 
В России уровень потребления сыра ниже, чем в европейских 

странах и составляет около 4,5–5 килограммов сыра в год на 
одного человека. 

На отечественном рынке сыров представлены как традицион-
ные – твердые, полутвердые сыры, брынза, плавленые сыры, так 
и экзотические – мягкие сыры и сыры с плесенью. Однако 
культура потребления экзотических видов сыра в России еще не 
сложилась. 

Рассматривая видовую структуру производства сыра в 
2014 году, можно заметить, что самые большие доли производ-

http://vsegost.com/
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ства приходятся на полутвердые и плавленые сыры – им при-
надлежит по 22,1 %. Несколько ниже доля твердых сыров – она 
составляет около 20 %. 

Продуктовое эмбарго лишило российский рынок почти чет-
верти всего потребляемого сыра, в связи с чем, российские 
производители активно принялись наращивать производство. 
По данным Росстата, в 2014 году в России было произведено 
почти 500 тыс. тонн сыра и сырных продуктов, что на 15 % 
больше, чем в 2013 году. Специалисты прогнозируют дальней-
ший рост объемов сырного производства. В Южном федераль-
ном округе производится 11 % всего отечественного сыра. Тем 
самым округ занимает третье место, уступая лишь Централь-
ному и Приморскому федеральным округам, в которых произ-
водится 42,4 % и 18,8 % всего отечественного сыра соответ-
ственно. 

Следует отметить, что основная доля производства отечест-
венных сыров сосредоточена в низкой и средней ценовых 
категориях, а сегмент дорогих сыров ранее контролировался 
иностранными производителями. Сегодня отечественные пред-
приятия пытаются наладить производство сыров, попавших под 
запрет. 

Среди твердых сыров «Российский» сыр является наиболее 
популярным у населения России. Следующим по популярности 
является «Голландский» сыр. 

Специалистами выделены основные критерии выбора сыра, 
которые необходимо учитывать при принятии решений, касаю-
щихся планирования ассортиментной политики предприятия 
(расположены в порядке снижения значимости): 

– опыт потребления; 
– свежесть; 
– цена; 
– привычка; 
– процент жирности, состав; 
– марка; 
– упаковка. 

К группе особенно распространенных и любимых сыров в 

России можно отнести плавленые сыры. Мелкая расфасовка 
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делает этот продукт доступным, практически для всех слоев 

населения. Ассортимент плавленых сыров довольно разнооб-

разен: они отличаются по вкусу, состоянию сырного теста, цве-

ту и форме упаковки. Производство плавленого сыра является 

достаточно эффективным мероприятием, так как не зависит от 

сезона, что позволяет удовлетворять существующий спрос и 

осуществлять поставку товара по сравнительно низкой цене. 

Кроме того, производство плавленого сыра отличается просто-

той технологического процесса. Плавленые сыры вырабатывают 

из натуральных сыров с добавлением солей-плавителей, молоч-

ных продуктов, вкусовых наполнителей, специй и пряностей. 

Одно из важнейших достоинств настоящего плавленого 

сыра – его высокая пищевая ценность. Он содержит большое 

количество белка, который на 30–40 % удовлетворяет суточную 

потребность организма в незаменимых аминокислотах. «Неза-

менимыми» их называют потому, что организм не способен 

вырабатывать их самостоятельно и они должны поступать в 

него с пищей. Еще в плавленом сыре есть витамины А, В2, Е, 

фолиевая кислота, много кальция и фосфора. Именно благодаря 

однородной структуре, нежной консистенции и хорошей рас-

творимости плавленый сыр быстро и полноценно усваивается 

организмом. 

Еще одним доводом в пользу выбора плавленого сыра явля-

ется относительная дешевизна компонентов (можно использо-

вать и незрелую сырную массу, и сыр с различными пороками, 

отбракованный готовый продукт), а также существует возмож-

ность выпускать широкий ассортимент плавленых сыров за счѐт 

различных комбинаций составляющих компонентов. Возмож-

ность использования широкого спектра вкусо-ароматических 

добавок, позволит постоянно выпускать сыры с новыми вкуса-

ми, что в конечном итоге приведет к повышению коэффициента 

обновляемости ассортимента. 

Все плавленые сыры делят на следующие основные группы: 

– ломтевые, к которым относятся «видовые» натуральные 

плавленые сыры (сыры с типичным вкусом, обусловленным 

исходным сырьѐм); 
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– сыры колбасные; 
– пастообразные сыры; 
– сладкие сыры; 
– консервные сыры; 
– «сыры к обеду». 
Крупнейшим импортером плавленого сыра в Россию была 

Финляндия. 
Среди крупнейших игроков на рынке плавленого сыра сле-

дует отметить компании: «Валио», «Хохланд Руссланд», «Милк 
Стаф», «Лакталис», «Краун Трэйдинг», «Арла Фудс Артис». 
Отечественным предприятиям будет тяжело конкурировать с 
такими известными на весь мир производителями, поэтому 
возникает необходимость оценки не только перспектив развития 
рынка плавленых сыров, но и возможные угрозы к числу 
которых можно отнести и негативное влияние на российский 
рынок плавленого сыра оказало вступление России в ВТО. 
Данный факт серьезно отразился на состоянии сырьевой базы 
отрасли – на производстве молока. 
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ЯКІСТЬ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

Виживання та стійке положення на ринку туристичного 
підприємства, визначається рівнем його конкурентоспромож-
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ності. У свою чергу конкурентоспроможність підприємства 
пов’язана з двома показниками – рівнем ціни і рівнем якості 
туристичного продукту. Причому другий чинник займає перше 
місце. 

Специфіка якості туристичних послуг визначається ефек-

тивною організацією діяльності працівників підприємства як 

носіїв якості, зокрема залученістю кожного співробітника в 

роботу по забезпеченню відповідності послуги вимогам клієнта. 

Відповідність послуги вимогам туриста залежить від постачаль-

ників, отже для надання послуги, яка відповідає вимогам клієн-

та, менеджер з продажу повинен знати характеристики турис-

тичного продукту. Отже, якість послуг у величезній мірі за-

лежить від кваліфікації і зацікавленості персоналу підприємства, 

від його творчих здібностей, уміння освоювати нові технології, 

а також від використання нових організаційних процесів і форм 

використовуваної для обслуговування клієнтів матеріальної 

бази. 

Особливість сфери туризму полягає в тому, що вироблений 

продукт повністю або частково невловимий, а ефект сервісу 

визначається споживачем в умовах певного емоційного стану, 

що залежать від величезної кількості чинників, таких як: особ-

ливості виховання; вік; культурні традиції народу, представники 

якого є гість; поняття про комфорт; звички; самопочуття або 

психологічний стан на момент отримання послуги; фізіологічні 

особливості організму та ін. Все це робить сприйняття якості 

турпродукту багато в чому суб’єктивним, залежать від індиві-

дуальних характеристик кожного туриста. 

Якість продукції чи послуги – головний засіб перемоги у 

конкурентній боротьбі. Якість послуг в туристичному бізнесі – 

це міра того, як рівень наданої послуги задовольняє очікування 

клієнта. Туристи, які задоволені обслуговуванням на підприєм-

ствах рекреаційно-туристичного комплексу (готелі, ресторани, 

туристичні агенції, екскурсійні бюро тощо), стають їх постій-

ними клієнтами та активними рекламістами, що, в свою чергу 

підвищує рівень відвідуваності відповідних підприємств та по-

зитивно впливає на їх доходи. Перед відпочинком потенційний 
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споживач туристичного продукту, перш за все, аналізує власний 

досвід, враження друзів, відгуки інших споживачів, розміщених 

на відповідних сайтах, тому, у кінцевому рахунку, якість турис-

тичного обслуговування, що забезпечується повною відповід-

ністю змісту туристичного продукту запитам і очікуванням його 

споживачів – туристів, сприяє формуванню позитивного іміджу 

відповідного туристичного підприємства та гарантовано підви-

щує його конкурентоспроможність на регіональному, націо-

нальному чи світовому ринку рекреаційно-туристичних послуг. 

Забезпечення якості туристичного обслуговування – це 

складний та багатоаспектний процес. Виробництво туристичної 

послуги та її споживання відбувається одночасно, тому попе-

редньо оцінити якість туристичного обслуговування не має 

можливості. В реалізації туристичного продукту задіяні багато 

підприємств (переміщення, розміщення, харчування, лікуваль-

но-оздоровчого, екскурсійного анімаційного, побутового обслу-

говування туристів та інші), тому в обслуговуванні туристів не 

має дрібниць, усі служби мають працювати чітко та якісно. У 

персоналу туристичних підприємств практично немає шансу на 

виправлення браку та на повернення гостя, тому професіоналізм 

працівників туристичних підприємств є один із головних чин-

ників формування якісного туристичного продукту. А здатність 

туристичних підприємств постійно ідентифікувати основні по-

треби своїх клієнтів та швидко реагувати на їх зміни перма-

нентно якісним обслуговуванням сприяє формуванню хорошої 

репутації та конкурентних переваг таких підприємств. 

В умовах все більш розширюється процесу глобалізації 

економіки підприємці не можуть зупинятися на досягнутому 

рівні якості. Жодне підприємство не може бути гарантовано за-

хищено від експансії власних ринків конкурентами, як націо-

нальними, так і іноземними. Генерування нового більш високого 

рівня якості продукції, що випускається зможе дати цю впев-

неність. В особливій мірі це відноситься до підприємств, які 

надають туристичні послуги. Тому процес постійного підви-

щення рівня якості послуг, що надаються дає можливість збе-

регти не тільки наявних клієнтів, але також залучити нових. 
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УО «БТЭУ ПК», г. Гомель 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЯНИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ ОАО «ГОМЕЛЬХЛЕБПРОМ» 

ФИЛИАЛ СВЕТЛОГОРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 

Пряничные изделия это мучные кондитерские изделия раз-

нообразной формы, преимущественно круглые с выпуклой по-

верхностью, сладкие, с ясно выраженным, обычно пряным аро-

матом [1]. 

Конкуренция среди изготовителей пряничных изделий 

нарастает из года в год. Каждое хлебопекарное предприятие 

стремится расширить рынки сбыта – как у себя в стране, так и за 

ее пределами. 

Одной из главных задач для изготовителей на современном 

этапе является не только улучшение структуры ассортимента 

вырабатываемой продукции, но и улучшение качества. 

С развитием и совершенствованием производства продукции 

возрастают требования покупателей к качеству товаров, в том 

числе пряничных изделий. Следовательно, для поддержания 

конкурентоспособности изготовителям необходимо формиро-

вать ассортимент с учетом качества. 

Становление рыночных отношений и создание конкурентной 

среды на рынке потребительских товаров вызвало потребность в 

более глубоком исследовании товаров. Именно оценка качества 

служит эффективным средством повышения качества выпус-

каемых товаров, в том числе и пряничных изделий. 

В связи с тем, что проблема качества пищевых продуктов в 

нашей стране приобретает чрезвычайную актуальность, необ-

ходимость проведения оценки качества конкретного вида про-

дукта является очевидной [2]. 

Целью исследования явилась оценка уровня качества пряни-

ков, вырабатываемых ОАО «Гомельхлебпром» Филиал Светло-

горский хлебозавод. 

Следует отметить, что на данном предприятии в зависимости 
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от способа приготовления вырабатываются только заварные 

пряники. 
Для определения уровня качества были выбраны пряники из 

муки пшеничной первого сорта, глазированные, без начинки, 
вырабатываемые ОАО «Гомельхлебпром» Филиал Светлогор-
ский хлебозавод: «Обожайки», «Дивные», «Карабас-Барабас». 
Два образца пряников приобретены в розничной торговой сети 
других изготовителей: «Коралловые» изготовитель – КУП 
«Минскхлебпром» и пряники «Лепота» шоколадные изготови-
тель – ОАО «Конфа. 

Результаты оценки качества исследуемых образцов пряников 
по органолептическим показателям: форма, поверхность, цвет, 
вкус и запах, вид на изломе и по физико-химическим показа-
телям: влажность и щелочность, свидетельствуют о том, что все 
образцы соответствуют требованиям стандарта [3]. 

Расчет комплексного показателя качества показал, что пря-
ники «Обожайки» оценены на 4,78 балла. На понижение комп-
лексного показателя повлияли недостаточно красочная упа-
ковка, наличие более темной окраски нижней стороны изделия, 
недостаточно выраженные вкус и запах. 

Комплексный показатель качества пряников «Дивные» сос-
тавил 4,43 балла. Такие результаты связаны с недостаточно 
красочной упаковкой, присутствием незначительных надколов 
глазури, удовлетворительно выраженными вкусом и запахом. 

У пряников «Карабас-Барабас» комплексный показатель 
качества составил 4,64 балла. Результаты комплексного пока-
зателя качества обусловлены снижением оценок по показателю 
«вкус и запах», так как они оказались недостаточно выражен-
ными. Кроме того снижены оценки по показателю «упаковка и 
маркировка», так как упаковка по мнению экспертов является 
недостаточно красочной. 

Комплексный показатель качества пряников «Коралловые» 
эксперты оценили на 4,74 балла из-за недостаточно красочной 
упаковки, наличия на поверхности изделия надколов глазури, 
удовлетворительно выраженных вкуса и запаха. 

Пряники «Лепота» шоколадные оценены экспертами на 
4,87 балла. Такие результаты комплексного показателя качества 
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связаны с тем, что, по мнению отдельных экспертов, пористость 
должна быть более равномерной [4]. 

Результаты оценки уровня качества пряников, вырабатывае-

мых ОАО «Гомельхлебпром» филиал Светлогорский хлебозавод 
и его конкурентов: КУП «Минскхлебпром» и ОАО «Конфа» 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Уровень качества пряников 

Наименование 

изготовителя 

Наименование 

пряников 

Комплексный 

показатель 

качества 

Уровень 

качества 

ОАО «Гомельхлебпром» 

филиал Светлогорский 

хлебозавод 

«Обожайки» 4,78 0,96 

«Дивные» 4,43 0,89 

«Карабас-

Барабас» 
4,64 0,93 

КУП «Минскхлебпром» «Коралловые» 4,74 0,95 

ОАО «Конфа 
«Лепота» 

шоколадные 
4,87 0,97 

 

Из таблицы видно, что самый высокий уровень качества 

(0,97) у пряников «Лепота» шоколадные (изготовитель – ОАО 
«Конфа»). Среди пряников ОАО «Гомельхлебпром» филиал 

Светлогорский хлебозавод наиболее высокое качество имеют 
пряники «Обожайки», уровень качества которых составил 0,96. 

Однако они уступают пряникам «Лепота» шоколадные по таким 
показателям как «упаковка и маркировка», «вкус и запах». 

Самый низкий уровень качества у пряников «Дивные» (0,89), 

которые по всем показателям уступают пряникам конкурентов. 
Качество пряников «Карабас-Барабас» также уступает качеству 

пряников конкурентов по показателям «вкус и запах», «упа-
ковка и маркировка». Уровень их качества составил 0,93.  

Таким образом, с целью повышения качества пряников, вы-
рабатываемых ОАО «Гомельхлебпром» филиал Светлогорский 

хлебозавод необходимо рассмотреть возможность использо-
вания цветной упаковки пряников, разработать новый дизайн, 

более тщательно контролировать качество сырья, соблюдение 
рецептуры, технологии изготовления. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ВАЛОВЫЙ 
ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ В СТРАНАХ ЕВРОЗОНЫ: 

АНАЛИЗ КОИНТЕГРАЦИИ 

Современное развитие техники и технологии, а также и 

растущая связанность секторов друг с другом в экономике 

отдельных стран, оказывает все сильнейшее влияние не только 

на конкурентоспособность товаров отдельных стран, но и на 

качество и конкурентоспособность товаров в глобальной эко-

номике. Поскольку растущая конкурентоспособность и качество 

товаров повышает спрос на эти товары, что приводит к увели-

чению валового внутренного продукта (ВВП), важно изучить 

связаны ли эти величины в долгосрочном плане. В последую-

щем анализе использованы данные для конкурентоспособности 

и инноваций с докладов Innovation Union Scoreboard 2003–2014 

на сайте Европейской Комиссии и для темпа роста ВВП с 2003 

по 2014 года с официальной статистики ВВП, опубликованной 

на сайте Евростат и на сайте Международного валютного 

фонда.  
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Как правило, перед построением и оценкой моделей, необ-

ходимо определить являются ли данные конкурентоспособности 

и инноваций и темп роста ВВП стационарными или они не-

стационарны. Поэтому временные ряды проверены двумя тес-

тами на единичные корни – расширенный тест Dickey-Fuller и 

тест Phillips-Perron (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты расширенного теста Dickey-Fuller 

Страна 

Индекс инноваций 

|t-статистика| 

(вероятность) 

H0 H1 

ВВП 

|t-статистика| 

(вероятность) 

H0 H1 

Бельгия 2,26 (0,42)* 5,29(0,02) 2,86 (0,08)* 4,12(0,02) 

Германия 0,56(0,99)* 8,31(0,00) 3,09 (0,06)* 3,10(0,07) 

Эстония 1,52 (0,48)* 3,07(0,06) 2,69 (0,10)* 3,16(0,05) 

Ирландия 2,16(0,99)* 1,93(0,05) 1,34(0,16)* 3,38(0,00) 

Греция 0,33 (0,97)* 5,29(0,02) 1,53(0,11)* 2,38(0,02) 

Испания 0,63(0,95)* 5,45(0,01) 1,60 (0,10)* 2,96(0,00) 

Франция 1,48 (0,77)* 8,21(0,00) 2,71 (0,10)* 3,53(0,03) 

Италия 1,08(0,87)* 7,07(0,00) 2,72 (0,10)* 3,94 (0,02) 

Кипр 0,77 (0,87)* 1,89(0,05) 1,29 (0,16)* 3,62(0,00) 

Латвия 2,48(0,33)* 4,67(0,03) 2,58 (0,12)* 3,39(0,04) 

Литва 0,73 (0,79)* 3,55(0,03) 2,44 (0,15)* 3,21(0,05) 

Люксембург 1,47(0,95)* 1,69(0,08) 3,39 (0,11)* 4,53(0,03) 

Мальта 1,49 (0,96)* 1,88(0,06) 1,67 (0,08)* 6,29(0,00) 

Нидерланды 2,10(0,98)* 2,07(0,04) 2,50 (0,14)* 3,49(0,03) 

Австрия 1,10 (0,92)* 2,75(0,01) 2,67 (0,10)* 3,29(0,04) 

Португалия 1,35(0,94)* 2,31(0,03) 2,60 (0,12)* 4,00(0,01) 

Словения 2,66 (0,99)* 1,83(0,06) 2,23 (0,20)* 3,24(0,05) 

Словакия 1,37(0,95)* 2,39(0,02) 2,35 (0,17)* 3,91(0,01) 

Финляндия 2,09(0,25)* 5,76(0,00) 2,64 (0,11)* 3,82(0,02) 

* Если при проверке нулевой гипотезы вероятность меньше 0,05, то вре-

менные ряды стационарны, а eсли вероятность выше 0,05, то временные 

ряды являются интегрированными. 

 

Результаты показывают, что временные ряды инноваций и 

темп роста ВВП являются нестационарными для всех стран, 
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однако их первые разности уже стационарны, т. е. данные яв-

ляются интегрированными порядка 1 (I(1)). Данные являются 

интегрированными того же самого порядка, что означает что 

анализ коинтеграции может быть осуществлен. Для этого ис-

пользуется программное обеспечение Eviews 5 и тест Йохансена. 

Брой лагов в модели выбраны с помощью информационного 

критерия Акайке. Результаты анализа коинтеграции показаны в 

табл. 2.  

Таблица 2 – Результаты анализа коинтеграции инноваций –

темп роста ВВП в странах Еврозоны 

Страна 

Гипотеза о броях 

коинтеграцион-

ных уравнений 

Trace 

статистика 

(вероятность) 

Наличие 

долговре-

менной 

связи 

Брой 

коинте-

грацион-

ных 

векторов 

Бельгия Больше 1* 13,77(0,00) Да 2 

Германия Больше 1* 8,50 (0,00) Да 2 

Эстония Больше 1* 7,56 (0,00) Да 2 

Ирландия 1* 26,18(0,00) Да 1 

Греция 1* 26,03(0,00) Да 1 

Испания Больше 1* 14,69(0,00) Да 2 

Франция Больше 1* 6,38 (0,00) Да 2 

Италия Больше 1* 10,57(0,00) Да 2 

Кипр Больше 1* 5,84(0,00) Да 2 

Латвия 1* 28,88(0,00) Да 1 

Литва Больше 1* 9,93(0,00) Да 2 

Люксембург Больше 1* 8,23(0,00) Да 2 

Мальта 1* 18,37(0,01) Да 1 

Нидерланды Больше 1* 11,19(0,00) Да 2 

Австрия Больше 1* 19,79(0,00) Да 2 

Португалия Больше 1* 22,29(0,00) Да 2 

Словения Больше 1* 6,62(0,01) Да 2 

Словакия Больше 1* 10,79(0,00) Да 2 

Финляндия Больше 1* 4,90(0,03) Да 2 

* Указывает отказ от нулевой гипотезы, т. е. подтверждается наличие 

долговременной связи инноваций-темп роста ВВПс риском ошибки 5 %. 
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Результаты анализа коинтеграции показывают наличие по 

крайней мере одного коинтеграционного уравнения (вектора), 

т. е. как Trace-статистика, так и Eigenvalue-статистика (котороя 
не указана здесь), подтверждают наличие долговременной связи 

временных рядов инноваций и темпа роста ВВП в странах 
Еврозоны, что означает и наличие коинтеграции между дан-

ными. В долгосрочном плане инновации, которые являются 
основой для повышения конкурентоспособности товаров, и 

темп роста ВВП в странах Еврозоны связаны и это может быть 
основой, например, для анализа причинности Грейнджера.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ 
СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ  

НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 

Удосконалення організації торговельного обслуговування 
населення і підвищення економічної ефективності торговельних 
підприємств у значній мірі залежать від правильного форму-
вання асортименту товарів. Формування торговельного асор-
тименту в роздрібній мережі спрямовано на найбільш повне 
задоволення запитів покупців та активний вплив на попит для 

http://ec.europa.eu/growth/
http://www.imf.org/external/
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підвищення рівня і культури споживання. Перетворення вироб-
ничого асортименту в торговельний починається на підприєм-
ствах оптової торгівлі, які організовують закупівлю і доставку 
основної маси товарів складного асортименту. На підприємствах 
роздрібної торгівлі здійснюється перетворення виробничого 
асортименту в торговельний за основними групами продоволь-
чих та непродовольчих товарів першої необхідності і простого 
асортименту, які закуповуються безпосередньо у виробників. 

Загальні напрями у формуванні асортименту товарів торго-

вельними організаціями і підприємствами як оптової, так і роз-

дрібної торгівлі визначаються їх асортиментною політикою. 

При формуванні асортименту товарів велике значення має 

число товарних груп і підгруп, що входять до асортиментного 

переліку даного підприємства торгівлі, та число різновидностей 

товарів у кожному споживчому комплексі. 

Формуючи асортимент товарів для торговельного підпри-

ємства, прагнуть до підвищення у ньому питомої ваги товарів 

повсякденного попиту і забезпечення їх постійної наявності. 

При формуванні ассортименту торговельного підприємства: 

– дотримуються установленого асортиментного профілю і 

споживчого комплексу; 

– систематично, максимально розширюють і поновлюють 

асортимент товарів, який ураховує зміни попиту, стимулює ріст 

товарообороту і підвищення ефективності роботи підприємства 

торгівлі; 

– забезпечують стабільність асортименту, а також періодич-

но змінюють його у залежності від особливостей сезонного, пе-

редсвяткового та іншого попиту. 

Головну роль у забезпеченні підприємства широким і 

постійним асортиментом відіграє чітке і регулярне постачання 

товарів, його досконалість, уміння маневрувати ним. Позитивно 

впливає на формування товарного асортименту і задоволення 

попиту покупців. Вирішуючи питання товарного забезпечення, 

комерційні служби торговельних підприємств у своїй роботі: 

– чітко керуються матеріалами з вивчення товарних ринків і 

попиту покупців на товари та їх асортимент; 
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– здійснюють закупку товарів у обсязі та асортименті від-

повідно до попиту населення; 

– забезпечують своєчасну подачу, а також наявність пов-

ного асортименту товарів у торговельній залі. 

У сучасних умовах конкуренції ринок визначає необхідний 

йому асортимент, тому завданням підприємства є задовольнити 

попит краще і ефективніше, ніж конкуренти. При неоптимальній 

структурі асортименту відбувається зниження як потенційного, 

так і реального рівня прибутку, втрата конкурентних позицій на 

перспективних споживчих і товарних ринках і, як наслідок 

цього, спостерігається зниження економічної стійкості підпри-

ємства. Тому, формування оптимального асортименту, сприяю-

чого оптимізації прибутку, збереженню бажаного прибутку на 

тривалий період часу, дуже актуально для підприємств, прагну-

чих бути конкурентноздатними. 

Формування асортиментної політики підприємства спрямо-

ване на найбільш повне задоволення попиту споживачів та за-

безпечення умов для прибуткової діяльності підприємства. 

Підбір, планування та регулювання асортименту товарів 

базується на наступних принципах: 

1. Відповідність структурі попиту споживачів району 

діяльності підприємства. 

2. Комплексність задоволення попиту споживачів в межах 

обраної ніші сегмента споживчого ринку. 

3. Забезпечення необхідної широти, глибини та стійкості 

асортименту. 

4. Забезпечення умов для отримання цільового розміру при-

бутку. 

Високі показники господарсько-фінансової діяльності та 

культура торговельного обслуговування населення на підпри-

ємствах роздрібної торгівлі залежать від постійної наявності в 

продажу широкого і стійкого асортименту товарів. Спеціалізація 

виробників на випуску окремих видів товарів, яка дає їм мож-

ливість розширювати асортимент, поліпшувати якість, вдоско-

налювати технологію виробництва, значно скорочувати термін 

освоєння та серійного випуску більш конкурентоспроможних 
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нових товарів, разом з тим призводить до звуження асортименту 

товарів, що випускаються. 
Асортиментна стратегія є важливим складником загальної 

стратегії роздрібної торгівлі. Стратегія оптимізації асортименту 
може здійснюватися шляхом звуження його широти і зменшен-
ня глибини: магазини скорочують асортимент до декількох то-
варних груп, а в межах груп – організовують продаж лише са-
мих популярних і ходових товарів. Це дозволяє значно змен-
шити товарні запаси, збільшити швидкість обертання товарів і 
скоротити потребу в кредитах на закупівлю та реалізацію 
товарної маси [2, с. 25]. 

Якщо в основу формування асортименту покладена стратегія 
максимального його розширення і поглиблення, то вона потре-
бує значно більших фінансових ресурсів, але дозволяє запропо-
нувати покупцям дуже широкий асортимент товарів, які можна 
знайти тільки в цьому магазині. Таким чином, основу розвитку 
торговельних підприємств складає асортиментна стратегія. 

В умовах ринку торговельні підприємства встановлюють 
принципово нові відносини з партнерами, діють властиві ринко-
вій економіці регулятори, виробляються комерційні принципи, 
спрямовані на цілеспрямовану купівлю-продаж товарів. 

Асортиментна стратегія як органічна частина маркетингової 
діяльності торговельних підприємств сприяє підвищенню ефек-
тивності продажу товарів. Відповідно до сучасної концепції 
маркетингу найбільш діючим інструментом комплексу марке-
тингу є товар, а такі інструменти комплексу маркетингу, як 
комунікація, розподіл і ціна лише ґрунтуються на особливостях 
товару [1, с. 140]. Товарна політика, таким чином, відіграє най-
важливішу роль у системі управління маркетингом, і від того, 
наскільки гнучкою й ефективною вона виявиться, залежить 
гнучкість і ефективність маркетингової політики в цілому. 
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BULGARIAN MUNICIPALITIES’ CAPACITY  
TO INVEST, COMPETITIVENESS AND LOCAL 

ECONOMIC DEVELOPMENT  

Delivering essential public services at local level, reducing cost 

for doing business and creating jobs is not enough for improvement 

of local economy competiveness in a globalized environment. It is 

local private firms that determine competitiveness and the role of 

local governments is to add value to local business activities and to 

create environment favourable for doing business through providing 

high quality infrastructure. The construction, maintenance and 

expansion of municipal infrastructure are a key prerequisite not only 

for local economic development but also for enhancing local 

economy competitiveness.  

The level of municipal public investment and the role of 

Bulgarian local authorities in this process differ significantly from 

the EU model. Whilst the contribution of Bulgarian municipalities to 

public sector investment stands at less than one-third of the total 

expenditures, in most EU Member State approximately two-thirds of 

total public investments are implemented by local public sector 

(CCRE-CEMR, 2013). This report examines the capacity of 

Bulgarian municipalities to participate in the construction and 

maintenance of public infrastructure measured by the Direct 

Financing Capacity (DFC) indicator. The indicator ‘aims at 

measuring the amount of funds immediately available to finance 

public investment, without new borrowing or changes in revenues or 

expenditure structure’( Hulbert and Vammalle, 2014).  

The direct investment capacity indicator is the sum total of the 

current surplus at the end of the year (calculated as the difference 



- © ПУЕТ - 187 

between current municipal revenue and current municipal 

expenditure) and the capital expenditure grant, which local 

governments receive from the central government. Current municipal 

revenue includes local tax revenue, income from municipal fees, 

concessions, fines, sanctions and penalty interest, sale of LTAs and 

the total amount of funds from the equalising subsidy. It is intended 

to provide unconditional financial aid to municipalities while 

providing local public services and to equalise to some extent their 

fiscal capacity. Current expenditure includes the expenditure 

financed from own revenues, i.e. spending on local activities, such as 

salaries and remuneration, social and health insurance contributions, 

welfare payments, current upkeep. 

 

 

Figure 1 – Local Governments DFC in % of Total Municipal 

Revenues 

Source: Ministry of Finance data on consolidated fiscal program 

(2005–2014); own calculations 

 

Between 2005 and 2008 a trend towards an increase in DFC as a 

share of total municipal revenues became clearly visible (Fig. 1). 

Among the different components of the DFC municipal own revenue 

is especially significant for the continual increase in the budget funds 
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potentially available for investment. As a result of a series of reforms 

in the system of local finance, during the period under review the 

decision-making power of local governments in Bulgaria expanded 

significantly. In fact, the onset of revenue decentralization was 

marked by granting local authorities full discretion over municipal 

fees in 2003, followed by delegating tax collecting responsibility to 

newly-created municipal tax revenue offices.  
However, the global financial crisis reversed this trend and DFC 

as a share of total municipal revenues has declined significantly since 
2009. The decrease in municipal own revenue, notably property 
transactions tax and income from the sale of municipal assets, 
coupled with the dramatic cut in capital expenditure grant subsidies 
by almost 65 %, had a strongly negative effect on the volume of 
municipal investment in the period after 2008. The positive change 
in the share of DFC in 2014 was due to a significant rise of central 
government grants and growth, albeit at a low level of approximately 

4 %, in own municipal revenue.  

The main determinants of the Bulgarian municipalities’ capacity 
to invest is the structure of municipal revenue – the central 
government subsidies as the main component in municipal income 
with a share of approximately 60 % of total revenue over the years, 
followed by non-tax revenue and income from local taxes, with the 
lowest share. The main reason for the dominant share of central 
government subsidies is tax base centralisation as a result of which 

municipal tax revenue stands at a mere 3.1 % of consolidated tax 

revenue. Naturally, such a structure of municipal revenue placed 
local governments in a position of strong dependence on the 
capability (and willingness) of the central government to provide the 
necessary funding as the experience gained during the period 2010–
2013 shows.  
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КРИТЕРИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ 

Главным критерием конкурентоспособности товара высту-
пает степень удовлетворенности потребителей от пользования 
ими, чем обуславливается различная ценность различных то-
варов для потребителей. 

Однако непосредственно измерить степень удовлетворения 
потребностей практически невозможно в силу особенностей 
психофизиологического восприятия людьми отдельных товаров. 
Иногда разрекламированные товары, обладающие невысокими 
потребительскими характеристиками воспринимаются потре-
бителями благожелательнее, чем неразрекламированные товары 
с такими же или даже повышенными характеристиками. 

Поэтому приходится для анализа конкурентоспособности 
использовать косвенные показатели, которые можно поделить 
на две группы: экономические и потребительские. 

Потребительский критерий конкурентоспособности опре-
деляет потребительскую полезность товаров или услуг. Таких 
критериев два: качество, ассортимент [2]. 

Считается, что не следует приравнивать, отождествлять ка-
чество и конкурентоспособность. Качество выступает как 
соответствие продукта неким критериям, базовым показателям, 
в то время как для конкурентоспособности качество продукта 
лишь один из элементов, к которым относятся также цена, сти-
мулирование сбыта, рекламные обращения, имидж, традиции, 
рыночная ситуация и так далее. 

Кроме того, конкурентоспособность – это категория только 
рыночной экономики, а качество продукта может быть оценено 
в любой экономике [1]. 

В конце концов, конкурировать могут и неоднородные то-
вары, то есть не тождественные по качеству, по набору базовых 
характеристик, хотя, несомненно, качество в большинстве слу-
чаев выступает как основа конкурентоспособности. 

Только товары производственного назначения оцениваются 
практически только по соотношению цена и качество, посколь-
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ку почти всегда покупатели являются специалистами, и разби-
раются в данном продукте не хуже самого производителя. 

Таким образом, можно говорить о потребительской оценке 
уровня качества, который устанавливается как отношение фак-
тически определяемых значений органолептических показа-
телей качества к предполагаемым потребителями значениям тех 
же показателей [1]. 

Для уменьшения несоответствия между органолептическим 
восприятием товара потребителем и подлинными характерис-
тиками продукта используется предоставление потребителям 
достаточно подробной и достоверной информации. Предостав-
ление информации о товаре во многом регламентируется, оп-
ределяется и контролируется государством. 

Для выявления потребительских критериев качества могут 
использоваться маркетинговые исследования и другие методы. 

Принадлежность товаров к одному ассортименту определя-
ется функциональной общностью продуктов. Конкурентоспо-
собность в данном случае зависит от того, насколько более точ-
ное соответствие запросам потребителей может обеспечить тот 
или иной разброс показателей в пределах ассортимента товаров 
одной марки. 

Ассортимент зачастую не только очень важный показатель, 
но и более важный, чем качество. Хотя при выборе товаров-
конкурентов одного и того же типа потребитель ориентиро-
ваться будет на лучшее качество и цену. 

В условиях конкурентной борьбы расширение ассортимента 
является одним из важнейших условий выживания и развития 
компании, при увеличении ассортимента товары, входящие в 
него, начинают конкурировать даже между собой. Производи-
телю надо постараться так дифференцировать их, чтобы этого 
избежать. К экономическим критериям конкурентоспособности 
относят: цену, систему скидок [3]. 

Закупочная цена определяется производителем. Он ориенти-
руется при установлении закупочной цены на уровень произ-
водственных издержек, расходы на хранение, транспортировку 
товара, мероприятия по продвижению товара на рынок, жела-
тельный уровень прибыли. 
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Реализационная цена – это цена, по которой приобретает 

товар или услугу конечный потребитель. Следует учитывать, 

что при низкой закупочной цене не обязательно то, что и цена 

реализации соответственно будет невысокой. На самом деле 

наценка различного рода посредников может в разы и десятки 

раз быть больше. 

Поэтому производителю, если он не создал собственного 

канала товародвижения, следует каким-то образом влиять на 

посредников, управлять их ценообразованием, что достигать 

собственных стратегических целей. 
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ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ АКТИВОВАНОГО 
ВУГІЛЛЯ ЗА МІКРОБІОЛОГІЧНИМ АНАЛІЗОМ  

Однією із причин невідповідності лікарських засобів (ЛЗ) 

вимогам нормативних документів, що можуть призвести до 

тяжких наслідків для здоров’я, є рівень забруднення (мікробіо-

логічна чистота). 

У результаті перевірки відповідності вугілля активованого 

«Сілкарбон» для виробництва нестерильних лікарських форм 

державною науково-дослідною лабораторією з контролю якості 

лікарських засобів інституту гігієни та медичної екології ім. 

О. М. Марзеєва на відповідність вимогам нормативної докумен-

тації встановлено, що за мікробіологічною чистотою (МКЯ 
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№ UA/11425/01/01) воно відповідає за загальним числом аероб-

них мікроорганізмів (ТАМС), але не відповідає за загальним 

числом дріжджових і плісеневих грибів (ТУМС). Результати 

дослідження представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 – Результати перевірки відповідності вугілля 

активованого вимогам нормативної 

документації 

Показники Вимоги НД 
Результати 

аналізів 

Мікробіологічна чистота: 

– загальне чиcло аеробних мікроорга-

нізмів (ТАМС); 

– загальне число дріжджових а плісне-

вих грибів (TYMC) 

 

Не більше 

10
3
 КУО/г 

Не більше 

10
2
 КУО/г 

 

Відповідає 

(500 КУО/г) 

Не відповідає 

(2575 КУО/г) 

 

У зв’язку з цим проведення бактерицидного знезараження у 

процесі виробництва є необхідною технологічною операцією 

для отримання продукту, безпечного в санітарно-гігієнічному 

відношенні. 

Нині існування різних методів і способів знезараження си-

пучих матеріалів (наприклад як активованого вугілля з розміром 

частинок не більше 0,2 мм) дозволяють повною мірою досягти 

позитивних результатів під час знищення мікроорганізмів будь-

якого виду, не лише вегетативних, але і спорових форм бактерій 

та іншої мікрофлори у фармацевтичній і харчовій промисло-

вості [1]. 

Для ефективного забезпечення мікробіологічної чистоти 

порошкової маси використовують УФ-випромінювання з дов-

жиною хвиль 253,7 нм, що володіє бактерицидною дією і за-

безпечує ефективну інактивацію мікроорганізмів різних типів 

[2, 3].  

Зазвичай, під час опромінення сипучих матеріалів викорис-

товують установку (патент РФ 2124299, 04.11.97), принцип ро-

боти якої базується на використанні ІЧ- та УФ-опромінення. 

Установка включає завантажувальний і розвантажувальні при-
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строї, а також камеру для опромінення, що складається з 

верхнього й нижнього барабанів, усередині яких установлені 

джерела ІЧ- та УФ-випромінювань. Продукт подається у шне-

ковий транспортер, який переміщує його вздовж барабана, що 

обертається. Усередині верхнього барабана встановлені ІЧ-лам-

пи, призначені для нагріву й сушіння продукту, після цього 

продукт потрапляє в нижній барабан. У нижньому барабані 

продукт опромінюється УФ-лампами, що розташовані по дузі й 

закріплені в торцевих стінках барабана, під дією яких відбу-

вається його бактерицидне знезараження.  

Недоліком такого підходу є розміщення джерел УФ-випро-

мінювання, що не забезпечують опромінення продукту, який 

переміщується транспортером у вигляді шару товщиною де-

кілька міліметрів. Це знижує проникнення УФ-променів і 

перешкоджає його всебічній обробці. 

Усі інші методи та пристрої УФ-опромінювання мають ана-

логічний принцип, різниця яких полягає в технічному рішенні. 

Після аналізу запропонованих методів і пристроїв для бакте-

рицидного знезараження сипучих матеріалів, науково-технічний 

центр Полтавського університету економіки і торгівлі провів 

експериментальні роботи з опромінювання частинок активо-

ваного вугілля під час їх вільного падіння УФ-лампи низького 

тиску.  

Запропонований пристрій представляє собою камеру у вигля-

ді циліндра довжиною 1,5 м, у якій рівномірно за периметром  

і відповідно за всією довжиною розміщуються газорозрядні  

УФ-лампи низького тиску. Над камерою знаходиться заванта-

жувальний бункер, із якого продукт подається на вібросито. 

Вібросито, забезпечуючи попередній розсів, перешкоджає аг-

ломерованим частинкам потрапляти в камеру опромінення, де 

під дією УФ-випромінювання проходить процес знезараження. 

Частинки в камері опромінення, після розсіювання, рухаються 

під дією сили вільного падіння. Після проходження через ка-

меру опромінення, активоване вугілля потрапляє відразу в єм-

ність для пакування, щоб запобігти пересипанню та ймовірності 

появи спорових форм бактерій і мікрофлори. 



194 - © ПУЕТ - 

Отримані результати УФ-опромінювання активованого 

вугілля показали значне зниження загальної степені інактивації 

дріжджами та плісеневими грибами (ТУМС). Залежно від дози 

опромінення кількість дріжджових і плісеневих грибів зменшу-

ється на порядок, що задовольняє результатам нормативної 

документації за мікробіологічним аналізом. 

Ефективність знезараження залежить від таких чинників: 

необхідної дози опромінення; фізико-хімічних характеристик 

матеріалу (розміру й поверхні частинок, вологості й однорід-

ності, а також їх прозорості для УФ-променів і т. д.). 
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РОЛЬ ТОРГІВЛІ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

Ефективність функціонування туристичного ринку прямо 

залежить від збалансованості глобалізаційних процесів, проте за 

обмеженості власним економічним простором в Україні існують 

певні складнощі при розбудові туристичної інфраструктури.  

Особливостями туристичної галуззі є тісний взаємозв’язок та 

інтегрованість з іншими галузями економіки, а також високий 

рівень взаємозалежності всіх учасників ринку, що спільно 

створюють кінцевий туристичний продукт. Саме тому, досить 

актуальною є розробка основних напрямків планування і регу-

лювання партнерських відносин, що вдосконалюють взаємні 
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процеси виробництва та реалізації послуг підприємств торгівлі 

та туризму, сприяють їх розвитку, базуючись на узгодженні 

інтересів і можливостей основних учасників ринку. 
Дослідження сучасних концепцій управління, заснованих на 

налагодженні взаємовідносин між різними суб’єктами госпо-
дарювання, належать таким закордонним і українським вченим: 
Ф. Котлер, М. Білоконь, Є. Краснікова, І. Носкова, Н. Струк, 
Л. Дядечко, М. Мальська, Р. Балашова та інші. Однак, аспекти 
впровадження партнерства підприємств туризму з суміжними 
галузями є недостатньо розробленими. 

Метою дослідження є вивчення питань впливу підприємств 
торгівлі на розвиток туристичної сфери. 

Туристичний оператор при формуванні туристичного пакета 
орієнтується на послуги суміжних галузей: підприємства тор-
гівлі, харчування, розміщення, транспортування тощо. Відпо-
відно розвиток туристичної галузі сприяє розвитку суспільного 
виробництва та зростання продуктивності праці у суміжнім 
галузях. Тому, у першу чергу, туристичний бізнес – це прогре-
сивна високоефективна форма організації та розвитку вироб-
ництва та реалізації продукції (послуг). Він є важливим струк-
турним елементом ринкової економіки. Його роль та функції 
полягають у сприянні формуванню диверсифікованої інфра-
структури туристичної індустрії, що, у свою чергу, спонукає 
підприємства суміжних до них галузей до поглиблення інтегра-
ційних процесів зі збереженням і примноженням рекреаційно-
туристичного капіталу країни. 

Враховуючи те, що діяльність туристичної сфери спрямована 
на створення кінцевого туристичного продукту, визначено ос-
новні етапи цього процесу: виробництво та реалізація продукції 
(послуг) суміжними галузями, виробництво туристичних про-
дуктів (послуг), просування та реалізація туристичних продуктів 
(послуг), їх споживання (рис. 1). 

Відповідно до представленої інформації у рис. 1 можна зро-
бити висновки, суб’єкти туристичної діяльності формують від-
повідний рівень зв’язків із торговельними підприємствами з 
метою забезпечення їх ефективного функціонування та подаль-
шого розвитку. 
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Рисунок 1 – Взаємозв’язок туристичної сфери з 

суміжними галузями 

  

Послуги торгівлі відіграють важливу роль у розвитку ту-

ристичної сфери. Це пояснюється наступним: витрати туристів 

на придбання товарів туристично-сувенірного призначення 

займають приблизно 20,0 % у загальних витратах туристів; 

останнім часом розвиток торгівлі як інфраструктури туризму все 

більше перетворюється на чинник розвитку самого туризму 

(гастрономічний туризм, промисловий туризм, шоп-тури, яр-

марки тощо). 

У результаті теоретичного узагальнення встановлено, що 

системний вплив торгівлі на туристичний бізнес відбувається 

через системні ефекти (економічний, соціальний, етнокультур-

ний, особистісний, екологічний). У результаті цих впливів ут-

ворюється глобальна синергія туристичного бізнесу, що забез-

печує багатофункціональний (диверсифікований) соціально-еко-

номічний розвиток економіки. 

Тому взаємозв’язок туристичної сфери та підприємств тор-

гівлі потребує розробки нових управлінських рішень, щодо 

залучення контрагентів до тісної співпраці торгівлі з підприєм-

ствами туризму з метою підвищення ефективності їх функціо-

нування та забезпечення конкурентоспроможності. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ЧАЯ 

Качество и конкурентоспособность любого товара во многом 
зависят от его потребительских свойств. В полной мере это 

относится к такому популярному напитку как чай. 
Одним из наиболее важных потребительских свойств чая 

является его пищевая ценность. Чай состоит на 30–50 % из 
экстрактивных, т. е. растворимых в воде веществ. Зелѐные чаи 

содержат больше растворимых веществ (40–50 %), а чѐрные – 

меньше (30–45 %). Кроме того, чем моложе, выше качеством 
листья чая, тем богаче экстрактивными веществами полученный 

из них сухой чай. И наоборот, чем старее, грубее листья, тем 
меньше переходят в настой растворимые вещества, тем менее 

вкусен чай. 

Дубильные вещества – один из существенных компонентов 

чая и чайного настоя. Они составляют 15–30 % чая и представ-

ляют собой сложную смесь более трѐх десятков полифенольных 

соединений, состоящую из танина и различных катехинов, 

полифенолов и их производных [1]. Особо следует подчеркнуть, 

что танин и катехины чая обладают свойствами витамина Р. Как 

правило, содержание танина в зелѐных чаях значительно выше, 

чем в чѐрных (почти вдвое), так как в зелѐных чаях танин 

находится почти в неокисленном состоянии, в то время как в 

чѐрном байховом чае до 40–50 % танина окислено. Дубильные 

вещества чая не остаются неизменными. Продукты их окисле-

ния – хиноны, возникающие в ходе производства чая, в свою 

очередь производят окисление других веществ чайного листа и 
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образуют многие ароматические продукты, участвующие в соз-

дании аромата чая. 

Эфирные масла имеются как в зелѐном листе, так и в готовом 

чае. В зелѐном листе чая эфирных масел содержится всего лишь 

около 0,02 %. Хотя при переработке чайного листа потеря эфир-

ных масел достигает 70–80 %, при этом происходит и другой 

процесс – возникновение новых эфирных масел [1]. Число хими-

ческих компонентов в составе эфирных масел доходит в гото-

вом чае до 32. Большинство эфирных масел способны улету-

чиваться не только при значительном повышении температуры, 

но и при неправильном хранении или неправильной заварке. 

Наибольшее количество эфирных масел в виде растворимых 

ароматических альдегидов содержится в красных чаях (оолон-

гах), наиболее ароматных из всех видов чая. В зелѐных и жѐл-

тых чаях ароматические альдегиды, входящие в состав эфирных 

масел, находятся в связанном состоянии, потому менее выходят 

в настой. 

Существенным компонентом чая являются и алкалоиды. 

Среди алкалоидов самым известным всегда был и остаѐтся 

кофеин или, как его ещѐ называют в составе чая, «теин». Ко-

феина гораздо больше содержится именно в чае (от 1 до 4 %), 

чем в кофе, но чайный кофеин, или теин, действует мягче, чем 

чистый кофейный кофеин, по целому ряду причин: во-первых, 

потому, что для заварки берут обычно меньшее количество чая, 

чем кофе, и, следовательно, создают меньшую концентрацию 

кофеина, а во-вторых, кофеин выступает в чае не изолированно, 

а в комплексе с танином, образуя соединение таннат кофеина, 

который действует более опосредованно на сердечно-сосудис-

тую и центральную нервную систему. Помимо кофеина, в состав 

чая входят в незначительном количестве и другие алкалоиды. 

Белковые вещества чая вместе со свободными аминокисло-

тами составляют от 15 до 30 %. Повышенное содержание белков 

не ухудшает качество зелѐного чая, но снижает качество чѐр-

ного в том смысле, что ухудшает его вкус и цвет, поскольку 

снижает в нѐм содержание танина, что подтверждается блеклым 

колером такого чая. Аминокислоты при взаимодействии с саха-
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рами, а также танином и катехинами в условиях повышенных 

температур в процессе производства чая образуют альдегиды и 

таким образом принимают участие в образовании аромата чая [2]. 
Пигменты, входящие в состав чая, играют также немаловаж-

ную роль. В пигментации (окраске) чайного настоя принимают 
участие такие пигменты, как всем известный хлорофилл, содер-
жащийся главным образом в зелѐном чае, а также ксантофилл и 
каротин, присутствующие в основном в чѐрных чаях. Цвет нас-
тоя чая связан, главным образом, с теарубигинами и теафла-
винами [2]. 

Минеральных и других неорганических веществ в чае содер-
жится от 4 до 7 % (фосфор, магний, марганец, натрий, кремний, 
калий, кальций и др.). Кроме того, в чае обнаружены органи-
ческие кислоты, смолистые вещества, ферменты, пектиновые 
вещества, глюкозиды. Необходимо также отметить, что в чае 
присутствуют витамины группы В, витамины РР, С и др. Наи-
большей витаминной активностью обладает зелѐный чай [1]. 

Чай обладает и другими важными свойствами. Так, чай 
способен инактивировать или подавлять не только бактерии 
гниения, но и более специфические микроорганизмы благодаря 
свойствам танина. Чай благоприятно действует на пищевари-
тельный тракт человека также в силу своей способности адсор-
бировать вредные для организма вещества. Чай способствует 
усвоению пищи, облегчает процесс пищеварения, создает ус-
ловия для его правильного течения, предотвращая тем самым 
заболевания пищеварительных органов. 

Помимо пищевой ценности для характеристики потребитель-
ских свойств большое значение также имеют и другие факторы: 
сохраняемость, безопасность эстетические свойства и т. д. 

Готовность чая к употреблению связана со степенью его 
технологической обработки, с удобством приготовления и зат-
ратами времени на это. Сохраняемость исходных свойств чая, в 
первую очередь, определяется степенью герметичности, чисто-
той упаковки и отсутствием в ней постороннего запаха, а также 
соответствием условий хранения свойствам чая как коллоидно-
капиллярнопористого тела. Эстетические свойства удовлетво-
ряют эстетические потребности человека. Показателями эсте-
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тических свойств чая служат: внешний (товарный) вид, целост-
ность, информационная выразительность, совершенство произ-
водственного исполнения. Многие из этих показателей относят-
ся к упаковке чая и упаковочным материалам. Немаловажное 
значение имеют фирменный стиль упаковки и маркировка. 
Укрепление с помощью дизайна престижа фирмы, усиление 
«узнаваемости» своих товаров для удержания определенного 
сегмента рынка – вот к чему стремятся многие крупные отечест-
венные и зарубежные фирмы. Доброкачественность (комплекс 
показателей безопасности) обусловлена отсутствием в чае не-
свойственных ему привкусов и запахов, а также посторонних и 
вредных веществ, например солей тяжелых металлов и ядови-
тых органических соединений. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что потребительские свойства чая обуслов-

лены его высокой пищевой ценностью, длительным сроком 
хранения, эстетическими свойствами и т. п. 
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ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ СУХИХ  
НАПОЇВ З ЦИКОРІЮ 

Світова тенденція до споживання напоїв набирає все більших 

обертів. На фоні розширення асортименту напоїв змінились і 
вимоги споживачів до їх вибору. Сьогодні споживач звертає 
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увагу не лише на смак та ціну, його цікавить користь, якість та 

безпечність напою. Разом з тим, збільшення ніші ринку, на яку 

припадають напої оздоровчого спрямування, прямо пов’язано з 
актуальним питанням зміцнення здоров’я населення [1].  

До напоїв оздоровчого спрямування відносять і напої з ци-
корію. Цикорій чудово поєднує у собі відмінні органолептичні 
властивості та комплекс цінних біологічно активних сполук, 
завдяки чому став затребуваною сировиною для розробки та 
виробництва нових видів сухих розчинних сумішей для напоїв з 
цикорію. Незважаючи на розширення асортименту напоїв з 
цикорію на ринку України, на сьогоднішній день відсутня ок-
рема нормативна документація на сухі розчинні напої з цикорію. 
Діють лише три державні нормативні документи: ДСТУ 4118-
2002 «Напої нерозчинні на основі кави, цикорію та злакових», 
ДСТУ 48496 2007 «Напої кавові розчинні» та ДСТУ 7055:2009 
«Напої розчинні на основі злакових та цикорію». Проблемою 
вищенаведених НД є те, що у них регламентуються лише загаль-
ноприйняті показники якості та безпечності для сухих розчин-
них напоїв (такі як м.ч. вологи, м.ч. золи, Рh, розчинність, м.ч. 
металомагнітних домішок, вміст токсичних елементів, тощо). 
Вони не враховують хімічного складу цикорію та встановлені 
без урахування технології виготовлення сухих розчинних напоїв 
з цикорію [2]. 

Метою дослідження був аналіз проблем безпечності роз-
чинних напоїв з цикорію, а також розробка окремої НД на сухі 
розчинні напої з нього.  

Спектр хімічного складу цикорію широкий. Він охоплює 
полісахарид інулін, моносахариди глюкоза та фруктоза, білкові 
та дубильні речовини, холін, глікозиди інтибін, цикорин та лак-
туцин, вітаміни – аскорбінову кислоту, токоферол, каротиноїди, 
нікотинову кислоту, а також вітаміни групи В, органічні 
кислоти (хлорогенова та аскорбінова), макро- та мікроелементи 
(натрій, кальцій, калій, залізо, фосфор, марганець). Основним 
біологічно активним компонентом цикорію є інулін (до 35 %), 
який відноситься до класу фруктанів. Йому притаманна висока 
біологічна активність та специфічна дія на організм людини. 
Молекула інуліну є поліфруктозидним ланцюгом, який легко 
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гідролізується мінеральними кислотами, з утворенням 94–97 % 
фруктози.  

Досліджено, що інулін виявляє помітну гіпоглікемічну та 
гіпохолестеричну дію. Він не засвоюються у верхніх відділах 
ШКТ, а тому сприяє нормалізації травної системи, поліпшенню 
метаболізму, виступаючи пребіотиком. Гіпотетична наявність в 
інуліні антигенної активності, відкриває можливості викорис-
тання його для одержання антитіл різної специфічності. Не-
щодавні дослідження вказують, що інулін має імуномоделюючі 
та антистресові властивості [3]. 

Відповідно до технології виробництва виготовляються не-
розчинні, сухі розчинні та пастоподібні напої з цикорію. Тех-
нологічна схема для різних напоїв має свої особливості. Спіль-
ною для всіх напоїв є первинна обробка (приймання сировини, 
миття, нарізання – кубиками, пластинами та соломкою, сушіння 
до вологості 12–14 %, обсмажування, охолодження). Далі: для 
нерозчинних напоїв – подрібнення, а для розчинних екстрактів – 
наступне згущення екстракту та його висушуванням (чи без 
висушування). При термічній обробці цикорію (обсмажування, 
екстракція) в готовому напої може утворюватись гідроксиметил-
фурфорол (ГМФ) [4]. Необхідно зауважити, що ні вміст інуліну, 
ні можливе утворення гідроксиметилфутфуролу не враховані в 
технічній документації на ці напої. 

ГМФ – органічна сполука, вперше була отримана з інуліну. 
Подальше дослідження провів Луї Майяр в 1912 році в дослідах 
неензимних реакцій глюкози. Оксиметилфурфурол або 5-гідро-
ксиметил-2-фуральдегід, являє собою водорозчинну гетероцик-
лічну органічну сполуку, отриману з полісахаридів. Є похідним 
фурану і має як альдегіду так і спиртову функціональні групи. 
Віднесення ГМФ до токсичних речовин базується на основі 
потенційного шкідливого впливу на організм людини, так як 
доведено, що для речовин цього класу притаманні канцерогенні 
властивості. ГМФ може викликати мутагенні ефекти людської 
клітини [4]. 

 В свіжих, не підданих термічній обробці, продуктах містить-

ся дуже мала кількість ГМФ. Він утворюється під час термічної 

обробки продуктів в результаті дегідратації полісахаридів, таких 
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як глюкоза і фруктоза та на початковій стадії реакції Майяра, 

яка проходить між полісахаридами та амінокислотами, в 

результаті чого змінюється колір харчового продукту. Також під 

час процесу карамелізації, особливо в умовах кислого або 

високотемпературного середовища ГМФ утворюється також при 

тривалому неналежному зберіганні харчових продукті [5]. 
 Таким чином, вміст ГМФ у харчовому продукті свідчить про 

надмірну термообробку, псування, і можливо фальсифікацію, 
тому є показником свіжості та якості харчового продукту. Вра-
ховуючи його ймовірну генотоксичність і канцерогенність, Єв-
ропейське агентство по безпечності продуктів харчування реко-
мендує зменшити вміст ГМФ, впливаючи на технологію та 
контролюючи максимальний вміст ГМФ в межах 10–20 мг · кг

-1
 

залежно від виду напою [6]. Враховуючи вищенаведене, ми про-
понуємо ввести показник вмісту ГМФ в число показників без-
печності сухих напоїв з цикорію. 
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КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
 В ВОПРОСАХ ОПТИМИЗАЦИИ АССОРТИМЕНТА  

КОЖАНОЙ ОБУВИ 

Расширение торговли качественными и конкурентоспособ-

ными непродовольственными товарами является одним из прио-

ритетных направлений Государственных программ Республики 

Беларусь и прогнозным показателем выполнения направле-

ний социально-экономического развития страны, не только в 

2015 году, но и на 2015–2020 годы.  

Переход к рыночной экономике позволил насытить рынок 

товарами отечественного и импортного производства. Интен-

сификация коммерческих усилий по сбыту товаров потребовала 

от субъектов хозяйствования выявления потребности на произ-

водимую продукцию. Потребительная ценность товаров, харак-

теризуемая их основополагающими характеристиками, в значи-

тельной мере определяет покупательские предпочтения и спо-

собствует увеличению объѐмов продаж [1, с. 134]. 

С каждым годом на региональном рынке увеличивается и 

количество кожаной обуви, несмотря на то, что ее производство 

в республике несколько снижается. Не остается неизменным и 

ее качество, конкурентоспособность и соотношение (половоз-

растное и сезонное назначение, виды, торговые марки и пр.), что 

объясняется веяниями моды и требованиями рыночной эконо-

мики.  

Анализ состояния деятельности Гомельского райпо показы-

вает, что оптимизацию ассортимента кожаной обуви следует 

связывать с такой половозрастной группой как детская кожаная 

обувь. Ее в торговой сети райпо покупает около 30 % обслу-

живаемого контингента. Численность сельского населения 

24,85 тыс. чел. Рациональная норма потребления детской кожа-

ной обуви – 2,25 пары. Тогда, расчетную емкость рынка зоны 

деятельности райпо определим по формуле 1: 
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Ер = Т · РНП (Ч · 30 / 100)       (1) 

где  Ер – расчетная емкость рынка детской кожаной обуви в 

зоне деятельности райпо;  

Т – период (год и более);  

РНП – рациональная норма потребления детской кожаной 

обуви; 

Ч – численность обслуживаемого контингента. 

Произведенные расчеты показывают, что она составляет 

16 774 пар. Отметим, в 2015 году закуплено и реализовано дет-

ской кожаной обуви 6 790 пар. Несмотря на то, что сложив-

шаяся структура в райпо является удовлетворительной, она 

имеет все основания для разработки путей ее совершенство-

вания и оптимизации применительно к текущему моменту.  

Как представляется, согласно рассчитанной емкости рынка 

детской кожаной обуви объемы ее закупок имеют значительный 

резерв увеличения. Это основной фактор повышения конкурен-

тоспособности данного райпо при интенсивной рекламе дос-

тоинств и высоких потребительских свойств закупаемой обуви 

отечественного производства. Полагаем, особое внимание сле-

дует обратить при организации закупок детской кожаной обуви 

на такие ее виды и модели как сапожки моделей 15С0234  

и 15С1133 производства СООО «Белвест», ботинки модели  

15С1912 производства ЧУП «Марко», 15С1344 СООО «Бел-

вест», туфли с текстильным верхом модели 15С978 производ-

ства ОАО «Лидская обувная фабрика». Они, по данным социо-

логического опроса и анализа объемов реализации, пользуются 

повышенным спросом [1, с. 135]. 

Отметим, что для оптимизации ассортиментных позиций 

детской кожаной обуви в торговой сети Гомельского райпо, с 

учетом анализа покупательских предпочтений и объемов ее 

реализации, также предлагается: расширение ярмарочной тор-

говли с предоставлением скидок и бонусов, торговли по заказам 

и каталогам для населения сельской местности; укрупнение 

специализированной сети в райцентрах, увеличение закупок 

зимней и круглосезонной детской обуви, обуви с верхом из ве-
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люра и нубука, текстильных материалов и комбинированным 

верхом. Предпочтения следует отдать и увеличению закупок 

таких видов обуви как полусапожки, ботинки и полуботинки, 

сандалии, туфли. 

Таким образом, предложенные мероприятия по совершен-

ствованию торговли детской кожаной обувью в торговой сети 

райпо будут способствовать максимальному удовлетворению 

спроса обслуживаемого контингента и росту эффективности 

деятельности организации на региональном потребительском 

рынке. 
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РОЛЬ БІОФОРТИФІКАЦІЇ В ЗБАГАЧЕННІ ОВОЧІВ 
ВАЖЛИВИМИ МІКРОНУТРІЄНТАМИ 

Нестача вітамінів та мікронутрієнтів у раціонах харчування 

багатьох верств населення призводить до виникнення відповід-

них дефіцитів і є актуальною проблемою як у розвинутих краї-

нах, так і в країнах, що розвиваються. Будучи присутніми навіть 

у помірних формах, але протягом відносно тривалого часу, 

дефіцити мікронутрієнтів чинять значний негативний вплив на 

здоров’я людини. Гострі дефіцити зазвичай мають чітку клі-

нічну картину і однозначно діагностуються, але у розвинених 

країнах зустрічаються відносно рідко, на відміну від менш бла-

гополучних країн, де такі дефіцити є супутником і наслідком 

недостатнього харчування [1]. 

Для рішення даної проблеми у світі використовують біо-

фортифікацію, тобто покращення якості продовольчої рослинної 

сировини за рахунок використання різних шляхів – прийомів 
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традиційної селекції, генетичної модифікації, застосування спе-

ціальних добрив. Бажаними кінцевими ознаками біофортифіко-

ваних рослин є: 

– підвищення вмісту макро-та мікронутрієнтів; 

– зменшення вмісту антинутрієнтів, що негативно вплива-

ють на біодоступність мінеральних речовин і вітамінів; 

– усунення токсинів та інших небажаних сполук; 

– підвищення вмісту промоторних речовин – сполук, що по-

силюють біодоступність мінералів і вітамінів [1].  

Країни світу використовують біофортифікацію для вирішен-

ня своїх власних завдань, тобто вирощують біофортифіковані 

врожаї, збагачені конкретними мікронутрієнтами, нестачу яких 

в раціоні харчування відчуває на собі населення. Найчастіше це 

залізо, цинк, селен, йод, мідь, вітамін А, фолати [2]. 

Для того, щоб швидко отримати врожай з підвищеним вміс-

том мікронутрієнітв, рекомендують їх біофортифікувати шля-

хом внесення добрив зі спеціальним складом. Проведені дослі-

дження доводять, що таким шляхом можна збільшити вміст за-

ліза в бобах сочевиці [3] і вігни [4]; отримати цінний за вмістом 

селену горох [5]; підвищити вміст біодоступного йоду в листках 

салату [6].  

В Україні для біофортифікації томатних і гарбузових овочів 

використовують рідке, органічне, екологічно безпечне добриво 

«Ріверм», до складу якого входять всі необхідні елементи для 

живлення рослини. «Ріверм» відрізняється від традиційних доб-

рив і має низку переваг. По-перше, препарат забезпечує збере-

ження в ньому мікроорганізмів і продуктів їх життєдіяльності – 

ферментів і речовин росту. По-друге, корисні мікробіоценози 

препарату прискорюють трансформацію сполук азоту, активі-

зують процеси розщеплення целюлози на біологічно активні 

сполуки, які сприяють фіксації азоту і перетворенню органічних 

сполук фосфору в засвоювані форми, а також продукують низку 

біологічно активних сполук (вітамінів, амінокислот, ауксинів), 

які покращують ріст і розвиток рослини. По-третє, «Ріверм» – 

безпечний для рослин, тварин і людей, не потребує особливих 

заходів безпеки під застосування; його признано міжнародною 
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організацією System of Independent Certification (SIC) екологічно 

чистим добривом, яке відповідає міжнародному стандарту ISO 

14024:1999 [7]. 

Проведені дослідження доводять. що використання даного 

добрива для вирощування томатних і гарбузових овочів сприяє 

підвищенню вмісту заліза, і цинку міді в дослідних зразках [7]. 
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Н. В. Яцевич, к. э. н., доцент; 
С. А. Дещеня, к. э. н., доцент 

УО «БТЭУ ПК», г. Гомель 

ТОВАРНАЯ СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для успешного функционирования на рынке любой органи-

зации необходимо осуществление продуманной товарной стра-

тегии, направленной на обеспечение качества и конкурентоспо-

собности ее товаров и услуг. Это обусловлено обострением 

конкурентной борьбы в современных условиях интернационали-

зации и глобализации мировой экономики. 

Товарная стратегия организации может рассматриваться как 

определенная концепция, включающая совокупность стратеги-

ческих решений относительно ассортимента, объема и качества 

производимых товаров и оказываемых услуг.  

Решения в рамках товарной стратегии являются стратегичес-

кими, если позволяют организации в долгосрочной перспективе 

успешно конкурировать на рынке, в том числе выйти на новые 

рыночные сегменты, а также осваивать и реализовывать новые 

технологические процессы. 

В рыночных условиях конкурентоспособность товаров, т. е. 

«совокупность качественных и стоимостных характеристик то-

вара, обеспечивающая его преимущество на рынке перед това-

рами-конкурентами в удовлетворении конкретной потребности» 

[4, с. 331], является основной стратегической целью товарной 

стратегии организации. 

Экономической составляющей конкурентоспособности това-

ра является цена его потребления, в которую входят цена приоб-

ретения товара, цена его эксплуатации и цена сервисного обслу-

живания (рисунок). Наиболее конкурентоспособным является 

товар, имеющий минимальную цену потребления за весь срок 

службы. 

Понятие конкурентоспособности товара тесным образом 

взаимосвязано с понятием его качества. Нередко между ними 

ставится знак равенства. Однако данные понятия не являются 

разнозначными. В таблице выделены их отличительные черты. 
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Очевидно, что понятие конкурентоспособности товара шире 

понятия его качества. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Структура цены потребления товара 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика понятий 

«качество товара» и «конкурентоспособность 

товара» 

Качество товара Конкурентоспособность товара 

Более стабильная категория при 
неизменных организационно-
производственных условиях и 
достигнутом уровне научно-
технического прогресса 

Более динамичная категория, зави-
сящая от потребностей конкретно-
го рынка, рыночной ситуации, 
платежеспособного спроса 

Определяется совокупностью 
существенных свойств, коли-
чественно оцениваемых систе-
мой определенных технико-
экономических показателей  

Определяется совокупностью тех 
свойств, которые представляют вы-
раженный интерес для конкретного 
покупателя и обеспечивают удов-
летворение конкретной потребности 
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Продовж. табл. 1 

Качество товара Конкурентоспособность товара 

Оценивается путем сравнения 

значений соответствующих 

показателей качества с их 

базовыми значениями 

Оценивается путем сравнения па-

раметров анализируемого товара и 

конкурирующего с уровнем, задан-

ным потребностями покупателей 

С позиции качества можно 

сравнивать только однородные 

товары 

С позиции конкурентоспособности 

возможно сопоставление и неодно-

родных товаров, если они удовлет-

воряют одну и ту же потребность 

покупателей 

Категория присуща различным 

типам экономических систем 

Категория присуща сугубо рыноч-

ной экономике, отражает ее конку-

рентность 

 

Конкурентоспособность товара может оцениваться различ-

ными методами: 

 экспертный метод – основан на использовании опыта и 

интуиции специалистов-экспертов; 

 метод соотношения полезного эффекта от использования 

товара и затрат; 

 методы, базирующиеся на анализе отдельных свойств 

товара, например таких, как цена, качество, соответствие стан-

дартам и др. 

Оценка конкурентоспособности зависит от выбора базы для 

сравнения, к которой могут относиться: 

 конкурирующий товар; 

 гипотетический образец; 

 группа аналогов. 

Таким образом, оценочной базой при разработке товарной 

стратегии организации может служить достижение целевых 

параметров конкурентоспособности производимых товаров и 

оказываемых услуг. Обеспечение и поддержание конкуренто-

способности товаров является основой конкурентоспособности 

организации, отрасли и, в конечном счете, национальной эко-

номики. 



212 - © ПУЕТ - 

Список использованных источников 

1. Головачев А. С. Конкурентоспособность организации : учеб. посо-

бие / А. С. Головачев. – Минск : Выш. шк., 2012. – 319 с. 

2. Минько Э. В. Качество и конкурентоспособность / Э. В. Минько, 

М. Л. Кричевский. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 268 с. 

3. Минько Э. В. Качество и конкурентоспособность продукции и про-

цессов : учеб. пособие / Э. В. Минько, А. Э. Минько, В. П. Смир-

нов. – Санкт-Петербург : СПбГУАП, 2005. – 240 с. 

4. Светуньков С. Г. Методы маркетинговых исследований / С. Г. Све-

туньков. – Санкт-Петербург : ДНК, 2003. – 352 с. 

5. Стратегии бизнеса: аналитический справочник / под общ. ред. 

Г. Б. Клейнера. – Москва : КОНСЭКО,1998. – 331 с. 

 

 

 

 

 

 



- © ПУЕТ - 213 

ЗМІСТ 
 
СЕКЦІЯ 1. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ВНУТРІШНЯ  

ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН  
СНД: СУЧАСНИЙ СТАН І ОСНОВНІ 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ......................... 5 

Алексеенко Т. С., Злотникова Л. М. Инновационный 

маркетинг: проблемы теории и практики ...................................... 5 

Балабан П. Ю., Балабан М. П. Внутрішня торгівля  

України: трансформаційні процеси в умовах конкуренції ........... 8 

Балабан П. Ю., Балабан М. П. Оптова торгівля України:  

етапи та тенденції розвитку в економіці ринкового типу........... 10 

Bashikarov Kiril. The new approach to revenue recognition .......... 14 

Вербицкая А. В. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности ............................................ 17 

Гасанова Т. В. Тенденции развития торговли в  

Республике Беларусь ...................................................................... 20 

Гурская С. П. Развитие сетевого продовольственного  

ритейла в Республике Беларусь .................................................... 23 

Іщейкін Т. Є. Стан та тенденції розвитку роздрібної  

торгівлі в Україні ............................................................................ 26 

Іщейкін Т. Є. Тенденції та перспективи розвитку  

роздрібних торговельних мереж в Україні .................................. 29 

Кондратюк О. М. Сучасні тенденції розвитку магазинів  

на АЗК .............................................................................................. 33 

Мариншоев М. М. Форматы розничных торговых  

предприятий .................................................................................... 36  

Онищенко Л. І. Теоретичні підходи до визначення  

сутності корпоративних торговельних мереж ............................. 40 

Орлова В. М. Альтернативні можливості українського  

експорту ........................................................................................... 43 



214 - © ПУЕТ - 

Пигунова О. В. Основные тренды и направления развития 
торговой отрасли потребительской кооперации Беларуси ......... 45 

СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
ТОРГІВЛІ .......................................... 49 

Байбардина Т. Н., Мачалова В. В. Формирование 
инновационного потенциала специалистов, определяющих 
политику распределения товаров на внешних рынках ............... 49 

Дробиш Л. В. Освітньо-професійна компонента як  
чинник формування ефективного трудового потенціалу 
підприємств торгівлі ...................................................................... 52 

Іноземцев В. А., Мороз С. Е. Ціннісний вибір як умова 
формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців  
з товарознавства.............................................................................. 56  

Есенбаева Г. А., Какенов К. С. Формирование  
способности к трудоустройству у выпускников вузов ............... 58 

К. М. Краус, Михайлик А. О. Підприємець у сучасному  
світі – міф чи реальність? .............................................................. 61 

Кунденко А. В., Пономаренко О. В. Інтерактивні  
форми підготовки фахівців в галузі торгівлі ............................... 65 

Мороз С. Е. Візуалізація мислення у митній підготовці  
фахівців з товарознавства .............................................................. 67  

Нартова І. В., Криворучко О. С. Формування поняття 
реінжиніринг у студентів-товарознавців: компетентнісний 
підхід ................................................................................................ 71 

СЕКЦІЯ 3. СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПІД ВПЛИВОМ 
МЕРЕЖЕВИХ ОПЕРАТОРІВ.  
СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ ЯК  
МЕРЕЖЕВА СИСТЕМА ТОРГІВЛІ ........... 74 

Балабан П. Ю., Балабан М. П. Структурні зміни у  
внутрішній торгівлі України в умовах ринкових  
трансформацій економіки .............................................................. 74 



- © ПУЕТ - 215 

Балабан П. Ю., Курлейко Б. А., Гордієнко С. А. 
Торговельно-сервісні центри в роздрібній торгівлі  
України: тенденції розвитку .......................................................... 78 

Коробкин А. З. Перспективные направления развития 
кооперативной торговли Республики Беларусь ........................... 80 

Hans Groeneveld. Cooperative banks and the real economy: 
A long-standing and close connection .............................................. 83 

СЕКЦІЯ 4. МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ 
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ........... 88 

Байбардина Т. Н., Процко Т. Л. Особенности  
формирования и основные направления развития  
туристского потенциала Республики Беларусь ........................... 88 

Бондаренко В. М. Мережевий маркетинг як форма  
просування та реалізації товарів ................................................... 91 

Іржавська Л. В. Підвищення якості обслуговування  
покупців ........................................................................................... 94 

Карпенко С. В., Михарева В. А. Использование  
маркетинговых возможностей в розничных сетях ...................... 96 

Кравченко С. П. Основні тенденції розвитку інтернет- 
торгівлі в Україні ............................................................................ 99 

Kraus K. M. Ambush marketing as one of the promising  

modern unconventional methods of marketing techniques ............ 102 

Лиса С. С. Розвиток логістичного аутсорсингу в торгівлі ....... 105 

Hristozov Yanko. Corporate liquidity management’s new  
approaches ...................................................................................... 109 

Lacková Alica. Marketing communication of organic food........... 112 

Піхур А. В. Управління кадрами на торговельних 
підприємствах: проблеми та шляхи вирішення ......................... 114 

Спориш О. А. Маркетинг у торговельних мережах .................. 117 

Устьян О. Ю. Методичні аспекти дослідження 
середовища надання послуги ...................................................... 120 



216 - © ПУЕТ - 

Ханахок З. А. Концепция и этапы создания нового  
продукта ........................................................................................ 122 

Хурса М. М. Ризик-менеджмент у сфері торгівлі ...................... 125 

Шалева О. І. Інтернет-аукціони як специфічна модель 
електронної комерції .................................................................... 129 

Юрко І. В. Використання методу «таємний покупець»  
для оцінки якості обслуговування .............................................. 132 

СЕКЦІЯ 5. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
МЕРЕЖЕВОГО БІЗНЕСУ ТА ТОРГІВЛІ .... 135 

Брацун А. О. Особливості конкуренції в сфері  
роздрібної торгівлі ........................................................................ 135 

Filipova-Slancheva Atanaska. Accounting standard  
42 – weaknesses and benefits for bulgarian business ..................... 136 

Лісіца В. В. Сучасні тренди в розвитку мережевого  
ритейлу .......................................................................................... 139 

Михайленко О. М. Кількісний розвиток роздрібної  
торгової мережі в Україні: регіональний аспект ....................... 142 

Скляр Г. П. Генезис прикладного (туристичного) 
господарствознавства: полтавський вимір філософської  
традиції .......................................................................................... 146 

Тягунова Н. М. Сучасні тенденції в роздрібній торгівлі .......... 150 

СЕКЦІЯ 6. ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ТОВАРІВ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ .... 152 

Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Сучасні стандарти і вимоги  
до товарної якості одержаної свинини ....................................... 152 

Гнітій Н. В., Бондарець Т. Г. Визначення якості  

спредів за фізико-хімічними показниками ................................. 155 

Громов В. И. Концепты теории поля в маржинальном  

анализе торговой организации .................................................... 157 



- © ПУЕТ - 217 

Звягольська І. М. Медична мікробіологія як інноваційна 

складова туризму в адаптаційних процесах подорожуючих ...... 160 

Какенов К. С., Есенбаева Г. А. Роль нового Закона РК  

«О стандартизации» в повышении качества продукции .......... 164 

Калашник О. В., Кириченко О. В., Марченко О. Ю. Вибір 

номенклатури показників якості нетканого матеріалу типу 

агроволокно для проведення експертизи ................................... 167 

Калашникова С. В. Анализ российского рынка сыров ............ 170 

Карпенко Н. М., Карпенко Ю. В. Якість як чинник  

підвищення конкурентоспроможності підприємств  

туристичної сфери ........................................................................ 173 

Кириленко Н. М., Аверченко Т. А. Оценка качества  

пряничных изделий, вырабатываемых ОАО  

«Гомельхлебпром» филиал Светлогорский хлібозавод ............ 176 

Ковачевич М. М. Конкурентоспособность и валовый 

внутренний продукт в странах еврозоны: анализ  

коинтеграции ................................................................................ 179 

Місюкевич В. І. Особливості формування асортиментної 

стратегії торговельного підприємства для забезпечення  

його конкурентних переваг на сучасному ринку товарів  

та послуг ........................................................................................ 182 

Nenkova Presiana. Bulgarian municipalities’ capacity  

to invest, competitiveness and local economic development ......... 186 

Новак Е. Критерии конкурентоспособности товаров ............... 189 

Семенов А. О., Семенова К. А. Проблема якості та  

безпечності активованого вугілля за мікробіологічним  

аналізом ......................................................................................... 191 

Сергійчук В. О. Роль торгівлі у розвитку туристичної  

сфери .............................................................................................. 194 

Рощина Е. В., Суконкина Е. Б. Потребительские  

свойства чая .................................................................................. 197



Рудавська Г. Б., Чикун Н. Ю., Хахалєва І. В. Проблеми 

безпечності сухих напоїв з цикорію ........................................... 200 

Целикова Л. В., Ермоленко Е. С. Качество и 

конкурентоспособность в вопросах оптимизации  

ассортимента кожаной обуви ...................................................... 204 

Юдічева О. П. Роль біофортифікації в збагаченні овочів 

важливими мікронутрієнтами ..................................................... 206 

Яцевич Н. В., Дещеня С. А. Товарная стратегия  

организации ................................................................................... 209 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Наукове видання 
 
 
 
 

 
 
 

 

МЕРЕЖЕВИЙ БІЗНЕС І ВНУТРІШНЯ 
ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СНД 

 
 

МАТЕРІАЛИ  
VІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 
 

 
 
 

 
Головний редактор М. П. Гречук 

Комп’ютерна верстка Г. А. Бжікян 
 
 
 

Формат 60 84/16. Ум. друк. арк. 12,7. 
Тираж 13 пр. Зам. № 115/615. 

 
 

Видавець і виготовлювач 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

 «Полтавський університет економіки і торгівлі», 
к. 115, вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014;  

 (0532) 50-24-81 
 
 

Свідоцтво про внесення до Державного  
реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів 

видавничої продукції ДК № 3827  

від 08.07.2010 р. 
 

 


