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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 1 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ИННОВАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

 

Е. А. Гурская-Воробей 

преподаватель второй категории цикловой комиссии 

экономики и бухгалтерского учёта, магистр экон. наук 

УО «Гомельский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза 

Республика Беларусь, Гомель  

 

Бизнес-структуры имеют возможность добиться успеха, создавая новые, 

обладающие несомненными конкурентными преимуществами продукты. 

Новизна продукта (в области поведения потребителей) определяется 

восприятием рынка, а не объективной оценкой его технологического изменения. 

Важнейшую роль в инновационном развитии играют такие факторы как 

создание инновации и её распространение на рынке. Долгое время считалось, 

что основным двигателем инновационного процесса являются организации, а 

потребители – лишь пассивные его участники, которые покупают предлагаемые 

им продукты. Однако многочисленные исследования показывают, что сегодня 

это утверждение безнадежно устарело, так как потребители стали мощным 

источником инновационных идей [1].  

Принятие товара потребителями – это процесс, в ходе которого 

покупатель узнает о новом товаре, делает пробную покупку и, оценив ее, либо 

принимает, либо отвергает новинку. В прошлом при выводе на рынок новых 

товаров производители руководствовались концепцией массового рынка, 

рассматривая в качестве потенциальных покупателей основную часть 

населения. Но потребители проявляют разный интерес к тем или иным товарам 

и торговым маркам. Определить первых пользователей – тех целевых 

потребителей, которые примут продукт в числе первых, – специалистам по 

маркетингу помогает теория диффузии (распространения) инноваций и 

принятия новинок пользователями, разработанная американским 

исследователем Э. Роджерсом [2]. 

Термин «инновация» обозначает любой товар, услугу или идею, 

воспринимаемую кем-либо как новые. В качестве потребителей инноваций 

обычно рассматривают только рыночных потребителей, т. е. покупателей 

новинок, влияющих на их восприятие и распространение на рынке. 

Распространение инновации в обществе занимает определенное время. 

Э. Роджерс даёт следующее толкование процесса диффузии инноваций: 

«Распространение новой идеи от ее источника, т. е. от изобретателя или 

создателя, к конечным пользователям или сторонникам» [3, с.263]. Процесс 

принятия инновации происходит в сознании потребителя, впервые услышавшего 

о новинке и постепенно приходящего к её окончательному принятию. 
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Процесс принятия пользователями новых товаров состоит из пяти этапов: 

1. знакомство – потребитель узнает об инновации, но не имеет полной 

информации о ней; 

2. интерес – у индивида появляется стимул к поиску информации о 

новинке; 

3. оценка – потребитель раздумывает над тем, стоит ли ему сделать 

пробную покупку; 

4. пробная покупка – индивид пробует новинку «в деле», желая оценить 

её качества;  

5. принятие – потребитель принимает решение о целесообразности 

регулярного пользования новым товаром или услугой [3, с. 262-263]. 

Поскольку далеко не все люди с готовностью пробуют появившиеся на 

рынке новинки, различают следующие типы потребителей по степени принятия 

ими инноваций:   

- новаторы – мобильны, рискованны, энергичны в процессе 

информатизации, обладают способностью понимания и применения 

технических знаний, могут схватывать абстрактные идеи, имеют контакты в 

различных сферах; 

- ранние последователи – имеют образование и пользуются 

популярностью, тянутся к использованию новых технологий и стремятся 

повсеместно внедрить их. Они более привязаны к местной структуре, обладают 

лидерскими качествами; 

 - раннее большинство – осмотрительны и имеют много неформальных 

контактов. Информацию часто получают от предыдущей группы; 

- позднее большинство – традиционны, предусмотрительны, скептичны, 

обладают низким социальным статусом, восприимчивы к стоимости товара и 

давления большинства оказывает на них большое влияние; 

- отстающие – консервативны, подозрительно относятся к инновациям, не 

обладают лидерскими качествами, находятся в изоляции от общества, не 

являются многосторонними, Люди принимают менее рискованную позицию, 

пытаясь получить оценки от других групп, прежде чем принять решение [1]. 

Исходя из теории Э. Роджерса, лишь небольшой процент потребителей 

способен сразу реагировать на новые идеи, треть населения готовы принять 

новшества чуть раньше, чем среднестатистический гражданин, остальная масса 

подозрительно относится к новым идеям. Люди принимают новшества по-

разному: быстрее всех это делают новаторы, а больше всего времени на 

принятие новинки требуется «инертным» (отстающим) потребителям.  

Э. Роджерс определяет степень восприимчивости индивида к новшествам 

как то, «насколько раньше других членов общественной системы он принимает 

новые идеи». Первоначально новинку принимает небольшое число 

потребителей, затем их число постепенно увеличивается, достигает максимума 

и начинает убывать, так как остается некоторое число людей, так и не 

принявших продукт. 

Еще один фактор, оказывающий влияние на принятие нового продукта, – 

личное влияние, т. е. воздействие одного человека на другого в том, что 
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касается отношения к продукту и вероятности совершения покупки. Будучи 

весьма значимым фактором, личное влияние играет особую роль на оценочном 

этапе процесса принятия новинки и сказывается на поздних пользователях 

сильнее, чем на ранних. Кроме того, его значение возрастает в ситуациях, когда 

покупка товара сопряжена с высоким риском. Некоторые товары оказываются 

востребованными едва ли не мгновенно (например, роликовые коньки), в то 

время как принятие других происходит сравнительно медленно (например, 

автомобили с дизельными двигателями). В соответствии с этим скорость 

принятия инноваций определяется следующими факторами: 

относительными преимуществами – осознаваемыми потребителем 

достоинствами нового продукта в сравнении с его аналогами;  

совместимостью – соответствием новинки системе ценностей и опыту 

потребителя;  

сложностью – относительной трудностью восприятия или использования 

нового товара;   

делимостью – возможностью пробного использования нового продукта на 

неполной основе;  

коммуникативностью – очевидностью и возможностью описания 

инновации [3, с. 264]. 

Таким образом, инновации затрагивают все сферы жизнедеятельности 

современного общества, в том числе и сферу потребления. Особое значение 

инновации имеют для формирования потребительского рынка, так как они 

способствуют развитию потребления, потому что направлены на улучшение 

качества жизни, способствуют созданию комфортной обстановки для человека. 

Развитие науки и техники приводит к появлению новых товаров и услуг, к 

изменению спроса на них. Поэтому коммерческие организации испытывают 

необходимость удержания и привлечения новых потребителей. Для этого они 

должны расширить практику проведения рыночных исследований поведения 

потребителей и использовать полученную информацию при разработке и 

совершенствовании продуктов, а также систематически выявлять и активно 

взаимодействовать с лидерами мнений (новаторами), так как они оказывают 

существенное влияние на решения о покупках. 
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The current year 2020 has made its adjustments to the development of the global 

market, which is currently characterized by its increased volatility associated with the 

pandemic. The pandemic affected the volume of exports and imports negatively, 

which means a negative impact on the economy, since a drop in exports is a drop in 

foreign exchange receipts in the economy, and a drop in imports is a decrease in tax 

revenues to the budget. Then, with the advent of the coronavirus, the rate of 

digitalization of the economy has increased tenfold. Methods of remote work, 

distance education, telemedicine have been actively developed.  

The enforcement of social distancing, lockdowns and other measures in 

response to the COVID-19 pandemic has led consumers to ramp up online shopping, 

social media use, internet telephony and teleconferencing, and streaming of videos 

and films [5]. 

This year's international trade was faced with an unprecedented situation related 

to pandemic COVID-19. As a result, most countries have a lot of restrictions aimed at 

protecting human life and health, resulting in significant negative consequences for 

the global economy. 

Also, whole plans were developed to support certain business sectors that were 

especially affected by the pandemic, namely: tourism, aviation, hotels, cleaning 

services, etc. The worst consequences were trade in cars, travel goods, footwear, 

clothing, as well as iron and steel. Also, the pandemic has a negative impact on trade 

in services. All leading exporters and importers have restricted foreign travel and 

introduced social distancing within the country. People could not physically provide 

services or use services. Services cannot be produced, stored and sold later. Unearned 

revenue from canceled flights, bookings, sporting events, trips to the restaurant is lost 

forever and cannot be recovered. Together, this accounts for more than 40% of world 

services exports, which are directly affected by the coronavirus. 

In different countries, it was about different amounts of financial support for the 

national economy and individual business sectors. The undisputed leader in this 

regard is the United States with a record $ 2 trillion in support for the national 

economy. 



 

13 

 

The World Trade Organization (WTO) has updated its forecast for global trade 

in goods for 2020 and 2021. This year, global commodity export-import operations 

are showing signs of recovery from the catastrophic downturn caused by the COVID-

19 pandemic. But the improvement in the last months of this year is largely due to the 

low comparative base of the total quarantine period. Global trade is still at the level 

last seen in the dark days of the global financial crisis of 2008. However, the 

prospects for "recovery" in 2021, according to WTO experts, remain uncertain. Thus, 

the new release of the WTO, which was released on October 6, predicts that the 

decline in world trade in 2020 will be 9.2%. 

The disruption to international trade caused by the coronavirus, combined with 

the devastating effects of trade tensions between the US and China, could force 

international businesses to diversify production across multiple countries, with 

countries such as Thailand, Malaysia and Vietnam likely to benefit from such a 

solution. But the corresponding effects appear only over time, and the negative 

impact of the slowdown in China's economic growth on these economies will 

dominate for now. 

It should also be noted that WTO members continue to actively apply trade 

protection measures (anti-dumping, countervailing and protective) of national 

producers from the import of foreign goods. 

WTO members continue to actively use all possible measures to protect the 

domestic market and national producers, including methods of both tariff and non-

tariff regulation. In this case, not only traditional anti-dumping measures are used, but 

also compensatory and protective measures. In the context of the COVID-19 

pandemic, this trend has intensified - now there are many other protective tools and 

support for domestic manufacturers. 
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Характерными чертами современного рынка непродовольственных товаров 

в Республике Беларусь является существенное превышение темпов роста 

товарооборота по продаже подержанных товаров над темпами роста продажи 

непродовольственных товаров в целом, рост доли товаров секонд-хенд в 

товарообороте непродовольственных товаров. 

Удельный вес продажи подержанных товаров отечественного 

производства в розничном товарообороте организаций торговли очень мал. 

Львиная доля в розничном товарообороте по продаже подержанных товаров 

организаций торговли приходится на импортную продукцию. 

Активно развивается в последние годы торговля одеждой second hand.  

С наступлением экономического кризиса в рыночном сегменте готовой одежды 

отмечается стабильно растущий спрос на такую одежду. И уже четко 

вырисовывается тенденция роста и развития этого сегмента рынка. Этот вид 

бизнеса сумел доказать свою состоятельность. 

Серьезную конкуренцию со стороны таких магазинов уже ощущает 

отечественная легкая промышленность, а также вещевые рынки. 

Торговля товарами секонд-хенд становится самостоятельным сегментом 

рынка, активно и быстро развивающимся, требующим особого внимания и 

неординарных продуманных подходов к организации торговли ими [1]. 

С целью выявления покупательских предпочтений в молодежной среде на 

одежду секонд-хенд нами был проведен социологический опрос. Всего в нем 

участвовало 78 человек, из них 48 женщин (62%) и 30 мужчин (38%). Среди 

респондентов преобладали покупатели в возрасте 16-25 лет, так как в настоящее 

время это самая активная категория покупателей, следящая за модой, знающая 

новинки модной индустрии, систематически обновляющая свой гардероб. 

Именно на этот возраст приходятся, в основном, студенческие годы. 

Установлено, что большинство опрошенных покупателей (65,79%) 

положительно относится к одежде секонд-хенд. 

Анализ результатов опроса показал, что в магазинах секонд-хенд по 
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функциональному назначению приобретается преимущественно повседневная 

одежда. Представляется, это обусловлено тем, что к повседневной одежде 

требования менее жесткие, чем к одежде торжественной, где ценится 

оригинальность, привлекательность, неповторимый внешний вид. 

Выявлено также, что большинство опрошенных покупателей совершают 

покупки одежды в магазинах секонд-хенд достаточно часто – раз в 3-4 месяца. 

Распределение ответов респондентов на вопрос о достоинствах торговли 

одеждой секонд-хенд свидетельствует о том, что значительная часть опрошенных 

покупателей (42,11%) покупает одежду в магазинах секонд-хенд из-за 

возможности приобрести относительно недорого брендовые вещи. Ведь в 

современных магазинах секонд-хенд можно найти эксклюзивные модели 

популярных брендов, одежду ручной работы и качественные изделия известных 

производителей за невысокую цену. Представительна также доля тех 

покупателей (41,05%), которые выбирают магазин секонд-хенд из-за 

существенной возможности экономии денежных средств. 14,74% респондентов 

отметили возможность приобретения в таких магазинах вещей в единственном 

экземпляре, что позволяет избежать достаточно распространенной ситуации 

"одежда как у всех", возникающей в случае выпуска товаров крупными 

партиями. Наряду с достоинствами одежда секонд-хенд обладает и недостатками. 

Установлено, что 27,66% опрошенных покупателей не нравится запах одежды 

секонд-хенд, на 25,53% покупателей влияет психологический фактор, в 

основном, он обусловлен неприятными мыслями о том, что кто-то уже носил эту 

одежду; у 29,99% респондентов есть сомнения в гигиеничности такой одежды. 

Последнее особенно обострилось в связи с коронавирусной пандемией. Еще 

14,89% опрошенных покупателей отмечают в ряде случаев значительную 

поношенность такой одежды. Анализ ответов на вопрос «Как вы поступаете с 

одеждой, которая вам перестала подходить по размеру, фасону, материалу и т.п.?» 

показал, что в таких случаях опрошенные покупатели отдают её своим 

родственникам (37,14 %) или же ничего с ней не делают, вешая в шкаф (35,24%). 

Это позволяет предположить наличие достаточно большого количества одежды, 

скопившейся в гардеробе наших соотечественников, которая не используется, 

при этом существует редкая возможность сдать ее, как это было раньше, в 

комиссионку.  При наличии такой проблемы, как уже отмечалось, огромные 

партии одежных товаров секонд-хенд завозятся из-за рубежа. 

Выявлено, что большинство респондентов (почти 90%) считают, что у 

торговли одеждой секонд-хенд в целом есть перспективы. Приведенные 

результаты свидетельствуют о том, что необходима тщательная и глубокая 

проработка перспектив торговли секонд-хенд. 
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В условиях сплошной глобализации бизнес и трансформация экономики 

характеризуется обострением конкуренции между предприятиями различных 

организационно-правовых форм, возникает необходимость повышения 

качественных характеристик продукции, в том числе и качества туристического 

продукта. 

Это вызвано тем, что туристический бизнес - одна из важных 

составляющих мировой экономики, динамично и стабильно развивается и 

является основным наполнителем бюджета разных уровней многих развитых 

стран мира. Не является исключением и Украина, для которой туристическая 

индустрия - это отрасль, которая имеет значительный потенциал роста и 

относится к одной из приоритетных отраслей народного хозяйства, благодаря 

которым она должна достичь устойчивого экономического развития. 

Нынешний этап развития туристической индустрии характеризуется 

полным упадком во всемирной сфере туризма, что связано с «Пандемией 

COVID-19», которая парализовала большую часть экономики большинства 

стран в целом и сферы туризма в частности. Глобальный кризис, вызванный 

пандемией коронавируса, радикально изменил туристическую отрасль во всем 

мире, и Украина не является исключением. В связи с ограничениями на 

передвижение стало невозможно пользоваться туристическими услугами мира, 

однако открыло возможности раскрытия туристического потенциала Украины, 

что значительно обострило конкуренцию между предприятиями туристической 

отрасли и предопределило необходимость повышения качественных 

характеристик продукции, в том числе и качества туристического продукта, а 

также его безопасности. 

Исходя из вышесказанного, возникает необходимость в определении 



 

17 

 

сущности исходных понятий, а также выяснении их структуры и характерных 

особенностей. 

Так, туристический продукт — это комплекс туристических услуг, 

необходимых для удовлетворения потребностей туриста во время его 

путешествия [1]. 

Чаще всего такое комплексное обслуживание называется пакетом 

туристических товаров и услуг и включает стандартный набор услуг товары 

туристам в одном пакете. 

При этом, с точки зрения производителя, туристический продукт 

представляет собой совокупность определенного количества и качества товаров 

и услуг преимущественно рекреационного характера, которые изготавливаются 

в конкретный момент для реализации потребителям и входят в программу тура. 

 Для потребителей туристический продукт - это абстрактный продукт, 

состоящий из благ, источники которых находятся в природе (климатические 

условия), в материальной (здания, инфраструктура, товары туристского 

назначения) и в нематериальной (услуги, общественная среда) форме, и 

потребление которого преимущественно рассматривают через призму 

показателя «качество обслуживания», который туристы оценивают в 4 раза 

выше, чем «адекватность и умеренность цены», и в 1,2 раза выше, чем качество 

самого туристического продукта. 

Именно качество в сфере туристического бизнеса всегда было одной из 

самых сложных проблем, потому что результат проявляется через 

определенный промежуток времени, то есть невозможно проверить 

предварительно, поскольку ее предоставления, потребления происходят 

одновременно. К тому же, туристическим услугам присущи четыре 

характеристики, которые отличают услугу от товара: неосязаемость, 

неразрывность производства и потребления (клиент участвует в процессе 

оказания услуги), изменчивость (качество услуги зависит от того, кто, когда и 

где ее предоставляет) и неспособность к хранению. 

При этом туристические услуги имеют ряд особенностей, позволяющих 

маневрировать их качеством, понижая или повышая их уровень для разных 

категорий потребителей с учетом их потребности и покупательную 

способность. 

Качество услуги - это вся совокупность ее особенностей, признаков и 

характеристик, опирающихся на ее способность удовлетворить заявленную или 

ожидаемую потребность клиента. 

Уровень качества — это количественная характеристика меры 

пригодности того или иного вида продукции для удовлетворения конкретного 

спроса на нее по сравнению с соответствующими базовыми показателями при 

фиксированных условиях потребления [2]. 

То есть, уровень качества определяет удовлетворенность заказчика 

(customer satisfaction). Жалобы заказчиков услуг является общепринятым 

показателем низкой удовлетворенности потребителей, но если жалоб нет, это не 

обязательно означает высокий уровень удовлетворенности заказчика. 

Относительно реалий, то на практике значительное влияние на качество 
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туристических услуг со стороны потребителя имеют следующие критерии: 

комфортность помещения туристического предприятия и атмосфера в нем, 

внешний вид менеджера; качество общения; вежливость обслуживания, которое 

выражается в приветливости сотрудников туристической фирмы, их внимании к 

запросам каждого клиента, терпении при обсуждении маршрута; оперативность 

работы по подбору и организации туров по запросам клиентов - скорость 

обслуживания в комплексе определяет степень удовлетворения каждого 

клиента; сроками получения справочной информации - предложение различных 

видов страхования, для безопасности клиентов, предупреждения о 

политической ситуации в стране и тому подобное; соответствие предлагаемого 

тура реальному содержанию; умение согласования всех составных частей 

комплексного обслуживания и завершение беседы. 

Все эти критерии являются составной компетентности персонала, а 

следовательно, качество обслуживания в туристических организациях зависит 

от мастерства и сознания обслуживающих работников. 

Относительно показателей для оценки качества услуг в туризме, они 

отражают растущее значение информации и разнообразие услуг, 

предоставляемых туристам. Так, в соответствии с видом предоставляемых 

услуг предусмотрены следующие критерии: 

 а) гостиничные услуги (безопасность для жизни и здоровья туристов, 

сохранение имущества, состояние материально-технической базы, скорость 

размещения, соответствие характеристикам категории отеля - уровень 

обслуживания, квалификация персонала; ассортимент дополнительных услуг и 

т.п.); 

б) услуги питания (безопасность для жизни и здоровья туристов, 

ассортимент, органолептические оценки блюд, культура обслуживания, комфорт 

зала, режим работы, чистота, другие); 

в) трансфер (другие транспортные перевозки) - (безопасность для жизни и 

здоровья туристов, сохранение имущества, скорость доставки; стоимость 

поездки, наличие льгот, комфорт, возможность перевозки багажа, другие); 

г) туристско-экскурсионное обслуживание (безопасность для жизни и 

здоровья туристов; достоверность; удовлетворение интересов экскурсантов; 

оптимальность маршрута, квалификация экскурсовода и т.п.); 

д) дополнительные услуги (безопасность для жизни и здоровья туристов, 

спортивно-оздоровительные, лечебные, культурно-массовые, бытовые, 

экскурсионные, другие). 

Именно от обеспечения на высоком уровне указанных факторов (высокое 

качество размещения, питания, транспортных услуг, экскурсионного 

обслуживания и т.п.) зависит состояние, динамики и формирования спроса на 

услуги в туризме, а значит и повышению экономической эффективности 

туризма в целом. 

Итак, хотя опыт экономической деятельности последних лет в 

туристическом бизнесе Украины свидетельствует о медленное повышение 

качественных параметров оценки производительности труда на предприятиях 

отрасли, а иногда качество обслуживания даже несколько ухудшилась, все же не 
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стоит пренебрегать оценкой и повышением уровня такого важного показателя, 

как качество предоставляемых услуг. Поскольку основной задачей для 

туристических предприятий является повышение конкурентоспособности и 

создание репутации высокого качества услуг, которые будут соответствовать 

ожиданиям и физическим возможностям потребителей, которым адресуется 

услуга, а также требованиям, предусматривающих дополнительные удобства 

для потребителей, привлекательность и престижность услуг. 

Указанное приводит объективную необходимость внедрения, разработки 

и использования системы оценки и контроля качества услуг в каждом 

туристическом предприятии с целью создания конкурентоспособного продукта, 

способного удовлетворять потребности внешнего и внутреннего потребителя, 

своевременно реагировать на рыночный спрос по качественных услугах. 
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As we all know that information and communication technology has come to 

stay, and it has really improved the mechanism of doing business such that it has 

improved the standard of life of the society and the labor market in general improving 

food supply chain, Manufacturing and supply structure so it will be of importance to 

acknowledge the value and influence of information and communication technology 

on the modern day labor market and it branches of production, supply and 

distribution.  

Looking at how information and communication technology has improved and 

influenced the present day labor market you will agree with me that is has come to 

stay why because it has brought about innovation, Improved skilled labour and easy 

way of doing business because information and communication technology makes 

labor efficient and accurate in record time also boosted labors to higher paying jobs 

and better welfare, which gives room for the demand of intellectual skilled and 

innovative skilled labor which is the driving force of today’s economy.  

Information and communication Technological advancements are changing the 

way we work, reducing the need for some occupations and expanding the need for 

others. Jobs that aren’t experiencing rapid change in growth are still seeing rapid 
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change in technological adoption, which requires workers in those fields to learn new 

skills. 

But on the other hand, Research has shown that the need for basic data 

processing skills and manual labor will decline over the next decade, while cognitive, 

social, and emotional skills will be more in demand. These skills-such as solving 

complex problems, working in teams, giving advice, and demonstrating leadership-

facilitate more human interaction.  

Many growing health- and service-related jobs require skills that robots and 

automation can’t replace. 

Programming jobs in this decade, though expansion of healthcare IT and 

mobile networks will in turn increase demand for software developers, support 

technicians and systems analysts.  

By the end of 2020, employment in all computer occupations is expected to 

increase by 22%, but some IT fields will fare better than others, according to the U.S. 

Bureau of Labor Statistics (BLS) biennial update on employment projections. 

Table 1– Comparative growth rates 

Projected 10-year growth Compared to other categories 

Increase 29% or more Much faster than average 

Increase 20% to 28% Faster than average 

Increase 10% to 19% About average 

Increase 3% to 9% More slowly than average 

Decrease 2% to increase 2% Little or no change 

Decrease 3% to 9% Decline slowly or moderately 

Decrease 10% or more Decline rapidly 

Demand for software developers will be the strongest in this period, with 

increases ranging from 28% to 32%, depending on the type of software development 

[1]. 

How Information and communication technology can affect income, racial and 

gender disparity  

An important difference between the jobs being lost and the ones being gained is the 

difference in pay. Many of the lost jobs are middle-skill occupations that pay middle-

class wages (The median wage in 2019 is $19.33 per hour, which translates into 

about $40,000 per year for a full-time, full-year worker) 

  The tech-related jobs replacing those positions are much higher paying, while 

such jobs as home health aide and personal care aide pay less.    

Information and communication technology has greatly influenced the current 

day labor market of food product commodities, industrial products and investment 

market why because it has lead to higher demand of workers and labor also increased 

the demand of all forms of product to the end users, It has also made all of forms of 

productions easily accessed and combines. Information and technology progress 

expands economic output and increases welfare by improving productivity. Current 

information and communication progress has led to a higher relative demand for 

skilled workers and a lower relative demand for workers performing routine activities 

and also it has brought about intellectual innovative economy  
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While a definitive conclusion on the exact outcome of the new wave of 

technological innovation on labour markets remains elusive at the present time, the 

upcoming technological advances will certainly continue to have an effect on the 

labour supply, especially skills development through changes in labour demand, work 

organization and skills requirement.  

In particular, technological advances are likely to continue to be disruptive by 

rendering specific qualifications and skills less relevant and obsolete whilst requiring 

and enhancing other and new ones [2]. 
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The global sports nutrition market size is expected to reach USD 31.0 billion 

by 2027, registering a CAGR of 8.9% over the forecast period, according to a new 

report by Grand View Research, Inc. Increasing importance of an active lifestyle 

owing to rise in sedentary jobs and shift in demographic base from core athletes to 

recreational athletes and lifestyle users are the key factors expected to drive the 

market. Moreover, increasing number of health and fitness centers and gyms, rising 

consumer awareness regarding the adoption of a healthy lifestyle, and demand for 

these products from athletes is expected to boost the market growth. 

Widespread product availability due to the presence of large companies is 

expected to drive the demand for these products. For instance, in 2018, Amazon 

launched its private label sports supplement brand “OWN PWR” for U.S. 

consumers. Companies such as Glanbia Plc; Abbott Laboratories Inc.; Neutra 

Science Labs; Hormel Foods Corporation; and GNC Corporation are the key 

players operating in the market. Moreover, favorable government initiatives to 

promote health, growing base of health-conscious population, and rising awareness 

about sedentary health risks further drive the market. 

Moreover, the U.S. population is becoming increasingly health-conscious 

and hence focuses on adopting an active lifestyle. The International Health, 

Racquet & Sportsclub Association (IHRSA), a Boston-based, commercial health 

clubs trade association, reported a 3.6% rise in the number of health club members, 

from 55.3 million in 2015 to 57.3 million in 2016. The number of health clubs in 

U.S. increased by 5.2%, from 36,540 in 2016 to 38,447 in 2017. These health clubs 

https://www.bls.gov/emp/data/occupational-data.htm
https://www.bls.gov/ooh/home.htm
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and fitness centers have consulting dietitians, which influences the consumption of 

sports nutrition products among trainers and fitness enthusiasts. 

The global sports nutrition market size was valued at USD 15.6 billion in 2019 

and is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.9% from 

2020 to 2027. Increase in demand for various types of protein bars, dietary 

supplements, and energy drinks among athletes and bodybuilders is one of the major 

factors driving the market growth. 

Rising disposable income, rapid urbanization, and increase in the number of gyms 

and health and fitness centers endorsing sports and fitness nutrition products also 

positively influence market growth. 

According to the International Health Racquet and Sportsclub Association, it was 

estimated that in 2016, the U.S. is home to nearly 38,477 health clubs. In addition, the 

health club membership in the U.S. increased from 50.2 million in 2012 to 60.9 

million in 2017, signifying a rise in awareness regarding physical fitness among the 

U.S. population, thus driving the demand for fitness and sports nutrition products. 

Growing importance of leading an active life is positively impacting the 

adoption of sports nutrition products. The participation rate of consumers in fitness 

sports or fitness activities is growing at a rapid pace. According to a study conducted 

by the ‘Physical Activity Council’ in 2018, nearly 64% of the U.S. population aged 6 

and above is engaged in activities such as high-intensity training, running, and 

jogging. Consumers are also becoming increasingly aware of the importance of 

consuming sufficient nutrients, thereby driving the demand for sports nutrition 

products. 

The sports nutrition market is segmented by product type into sports food, sports 

drink, and sports supplement. By distribution channel, the market is segmented into 

supermarkets/hypermarkets, convenience stores, specialty stores, online stores, and 

other distribution channels. Based on geography, the report provides a detailed 

global analysis, including North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and 

Middle East and Africa. 

On the basis of product, the sports nutrition market has been segmented into 

supplements, drinks, and foods. In 2019, sports supplements held the largest market 

share of over 80.0% in 2019 owing to growing awareness about health and fitness 

and huge commercial availability of sports supplements in the market. Growing 

number of gyms and fitness centers is also one of the key factors contributing to the 

large market share as these centers endorse nutrition products. Increasing number of 

new product launches in the sports supplement’s category indicates the significant 

demand for these products.  

The sports foods segment is expected to witness a significant growth rate over the 

forecast period on account of the trend of meal replacement bars such as energy bars 

and protein bars. Increasing number of new product launches in this category is 

expected to boost the demand for these products in the coming years. For instance, in 

2018, Bodybuilding.com launched its own private labeled line of protein crunch bars 

available in two flavors-chocolate peanut butter and cookies and cream. 

Moreover, established retail stores are developing strategies such as the provision 

of personalized consulting prior to the purchase of a supplement in order to maintain 
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their share in the retail business. These retail stores are easier to navigate and also 

have sports nutrition and protein sampling station, which allow consumers to try 

products before purchase. 

The Commerce segment is expected to register the highest growth rate over the 

forecast period. Increase in the number of self-directed consumers is an important 

factor that drives the adoption of online channels for the purchase of sports nutrition 

products as they offer discounts on a variety of supplements to attract consumers 

toward this channel. Online players in the market are devising strategies to compete 

with growing specialty stores.  

Table 1 – Sports Nutrition Market Report Scope 
Report Attribute Details 

Market size value in 2020 USD 17.0 billion 

Revenue forecast in 2027 USD 31.0 billion 

Growth Rate CAGR of 8.9% from 2020 to 2027 

Base year for estimation 2019 

Historical data 2016 - 2018 

Forecast period 2020 - 2027 

Quantitative units Revenue in USD million and CAGR from 2020 to 2027 

Report coverage 
Revenue forecast, company ranking, competitive landscape, 

growth factors, and trends 

Segments covered Product, distribution channel, region 

Regional scope 
North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Middle 

East & Africa 

Country scope 

U.S.; Canada; U.K.; Germany; France; Italy; Spain; Japan; 

China; India; Australia; New Zealand; Brazil; Mexico; 

Argentina; South Africa; Saudi Arabia; UAE 

Key companies profiled 
Glanbia Plc.; Hormel Foods Corporation; Stokely-Van Comp, 

Inc.; MusclePharm. 

Customization scope 

Free report customization (equivalent up to 8 analysts 

working days) with purchase. Addition or alteration to 

country, regional & segment scope. 

Pricing and purchase 

options 

Avail customized purchase options to meet your exact 

research needs. 

For instance, in 2018, Amazon launched its own private labeled brand OWN 

PWR, which consists of 11 products that include eight general sports nutrition 

products and three elite pre-workout formulations. Moreover, the easy availability of 

sports supplements on online platforms is expected to drive the segment growth.Key 

manufacturers focus on launching new products and product innovations, which 

further drives market growth. For instance, in October 2018, Stern Life announced 

the launch of a new range of sports bars, energy bars, and paleo bars. Moreover, 

companies are increasingly focusing on product innovations in terms of new flavors 

for sports nutrition products. Some of the prominent players in the sports nutrition 

market include: 
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• Glanbia Plc. 

• Hormel Foods Corporation 

• Stokely-Van Comp, Inc. 

• MusclePharm 

This report forecasts revenue growth at global, regional, and country levels and 

provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 

2016 to 2027. For the purpose of this study, Grand View Research, Inc. has 

segmented the global sports nutrition market report on the basis of product, 

distribution channel, and region. 
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Today we have strict requirements for business results, the old models of 

personnel management are becoming ineffective, especially in management, which is 

expressed in individual decision-making, setting tasks through coaching. Most often, 

managers tell the subordinate what to do, and in case of disagreement of the 

employee try to convince. As a result, subordinates come to the manager to voice 

problems, without options for solving them. 

One of the sources of competitive advantages of enterprises is the formation of 

potential, talents of employees. Staff development, including the hidden skills and 

abilities of all employees, becomes possible with the use of innovative personnel 

management technologies. 

Today coaching, one of the areas of management, is becoming increasingly 

popular, it has stood out in a separate area as a science of practical psychology, sports 

coaching (mentoring), management, philosophy, logic and life experience. With the 

introduction of coaching in domestic enterprises, business performance can be 

improved through the individual development of managers and employees who work 

both independently and in teams. During the crisis, when the importance of human 

resources is growing, the demand for this type of service, such as coaching, has 

increased. 

Coaching, as a management method, is the development and training of 

employees in the process of working together. At the same time certain methods, 

techniques of asking questions, joint discussion are used. In the process of 

https://www.grand/
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/sports-nutrition-market
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organizing, coaching can be used to address the following issues: reducing staff 

turnover, improving staff efficiency, forming and motivating the team to perform 

complex tasks, preparing employees for career growth, time management training, 

improving organizational communications and team relationships Coaching can also 

be used to conduct interviews and select the best candidates for the position, diagnose 

the corporate environment, develop a vision, the company's mission, resolve 

organizational conflicts and more. 

One of the purposes of coaching in employee management is to organize the 

work process so that the subordinate approaches the manager with possible options 

for solving problems, was proactive, involved and motivated. Due to the production 

needs of the company change the requirements for the competencies of employees, 

which also involves a change in the managerial competencies of the head, including 

the use of basic coaching skills. The use of coaching as a style of management in the 

organization is associated with the need for personal change of leaders, including top 

managers. The success of its application in employee management is in the hands of 

the manager, namely the manager must believe in the potential of his subordinates, 

give the right to make mistakes, develop an invaluable attitude. Such actions create 

trust between the leader and the subordinate. One way to implement coaching in the 

organization is to master the techniques and principles of coaching for its effective 

application. Let's look further at a coaching tool such as the Four Planning Questions, 

which is simple yet to use, allowing the employee to find motivation within 

themselves, develop an action plan and take action to achieve a goal in any project. 

The Four Planning Questions technique consists of the employee answering 

four questions: What do you want? How can you achieve this? How will you support 

yourself if something goes wrong? What will happen as a result? They are closely 

interconnected and allow to support subordinates on the way to success.  

1. The question «What do you want?» includes several additional questions 

that can clarify the situation and inspire the employee in the process of implementing 

plans, namely: «Why?» or «Why is this important?». The answers to these questions 

reveal the true meaning of the goal achieved, a certain value (what a person wants at 

a deep level, subject to its control), the goal becomes more important for the 

employee, his judgments are directed in a positive direction. When the subordinate 

has a clear idea of what he wants, you can move on to finding the answer to the 

second question, how to safely achieve the goal. 

2. The question «How can you achieve this?» also includes a few additional 

questions: «What is the plan to make it easier to achieve the goal?», «What steps 

need to be taken to achieve the desired?», «What are the alternative ways to 

effectively achieve the goal?», «Where to start» plan?» Detailing allows you to give 

the employee the desire to move on the path to the desired. The answers to such 

questions imply a visualization of the time frame and actions that the employee will 

need to take to get the result, what skills and abilities will need to be developed, what 

resources he needs and how to use them. 

3. The question «How will you support yourself if something goes wrong?» 

related to the promotion of the project and how to give it more importance, strengthen 

or expand the commitment to the goal, the confidence of the employee to move 
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forward. Options for additional questions: «Why can you learn on the way to the 

goal?», «How can you move / move even further?», «What will change in life when 

this goal is achieved? What will be different?»  If circumstances change, the 

employee will be ready to move forward to the goal, having a number of alternative 

paths. Thus the employee learns to consider a wider range of actions. 

4.  The question «What will be the result?»  focuses a person's attention on 

the study of the visual picture, the analysis of actions taken to reach the finish line. 

Careful examination of the obvious signs that the goal has already been achieved 

eliminates the lack of clarity associated with the goal. Options for additional 

questions: «How do you know when the goal will be fully achieved?», «Which of the 

signals will help determine that the goal has been achieved?», «How will you know 

that the work is completed?». This question will make the employee think about what 

factors will indicate that the goal has been achieved. 

Coaching in organizations is a social and managerial tool for staff 

development, aimed at improving the quantitative and qualitative characteristics of 

activities, improving the professional and personal skills of both managers and 

ordinary employees. The experience of many foreign companies shows that the use of 

coaching in personnel management makes it possible to increase efficiency, improve 

professional and personal skills of employees. 

Coaching is suitable for companies with a focus on the best results and good 

relationships in the team. In the process of communication, the manager-coach 

encourages the employee to successfully achieve the goal with motivational 

questions. For coaching to work best, the relationship between the leader and his 

subordinates must be based on trust and partnership. It is impossible to implement a 

coaching style of management without a manager's respect for subordinates. 
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Industrial is in its 4th revolution so says the World Economic Forum. In line 

with industrial factories of the 18th century, car manufacturing of the 20th century, 

and most recently, the computer revolution following NASA’s space race in the 60’s, 

today’s industrial revolution is all tech based. 
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What is being coined “industry 4.0” is typified by AI, robotics, machine learning, 

Smart tech, and the IoT. Record highs for consistent growth and absorption rates have 

also come to exemplify today’s industrial real estate market. 5 trends we are seeing in 

the industrial sector support the idea that a revolution is indeed occurring. 

1. Lots of Activity, Fewer Deals 

Industrial has led all CRE sectors for the last few years due to e-commerce’s 

need for warehousing and distribution. Last year, the sector saw a 3.2% increase in 

investments and sales have been rising annually by 15%. According to the same 

report by CBRE, the first quarter of last year marked the 28th consecutive month 

where absorption rates in industrial and logistics remained above 95%. 

Supply is tight all over the country while demand is only increasing. Experts point to 

a lot of activity in secondary and tertiary markets as primary market pricing is 

slowing down or hindering a lot of potential deals. While activity is still ongoing, 

new construction is not keeping up with demand, demand is increasing, but 

tightening markets and increasing rent prices show fewer deals happening lately. 

2. Industrial Products are Becoming More Diverse 

E-commerce retailers recently discovered the benefit of owning big box stores 

and vacant office campuses to house their distribution and warehousing operations. 

Those spaces however do not help avoid the last mile issues confronting on demand 

delivery. In an attempt to facilitate deliveries closer to city centers, demand in 

industrial products is diversifying. 

According to the numbers, the top industries utilizing diverse spaces in those 

markets are 3PLs, food and beverage, and e-commerce. Healthcare supply deliveries 

are also taking up space in local markets where special accommodations like 

refrigeration or medically licensed drivers are required. Big boxes are still in demand 

but smaller assets are in even higher demand right now. 

3. Supply Chain Needs Dominate Industrial Demand 

ULI’s Emerging Trends in Real Estate Report for 2018 showed that the best 

performing industrial spaces are all part of supply chains. Fulfillment center 

prospects are trending “excellent”, flex space prospects are deemed “good”, and 

warehousing and manufacturing “fair.” Demand for these types of spaces are all on 

an upward trajectory going into the last half of 2018. 

In addition to fulfillment, industrial is seeing another hot new trend in the use 

of data centers. The cloud is not invisible. All data is stored somewhere on a server 

usually housed in a data center. Multiply the number of tech companies, cloud 

providers, and other data managers, and it is easy to see why data centers are one of 

the hottest trends in industrial right now. 

4. Foreign Investors Jump into Secondary Industrial Market 

American investors started targeting non-traditional cities in secondary markets 

for industrial space over the last couple of years while foreign investments remained 

concentrated in class A assets. Now foreign investors are quickly buying up 

secondary assets in the industrial market. ULI points to ROIs above 12% as 

motivation for continued investment in supply chain industrial markets in non-

traditional cities like Memphis, TN, Columbus, OH, and Louisville, KY. 

5. Robotics and Automation in Manufacturing Impacting Industrial 
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Manufacturing is where robotics and automation have really taken off in 

industrial over the last several years. Replacing many traditional warehouse and 

manufacturing jobs, technology and digitization will continue to replace humans 

while revolutionizing the way that industrial assets are expected to be equipped. 

Going forward, industrial assets wired with the infrastructure for advanced 

technology needed to support Smart industrial machinery will remain in highest 

demand. 
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В умовах COVID 19, зростає глобальний продовольчий попит, ціни на 

продукти харчування і відбуваються різкі кліматичні коливання, які провокують 

волатильність урожаїв і непередбачуваність товарної пропозиції на світовому 

аграрному ринку. Інноваційна складова, визнається найголовнішим чинником 

стабілізації сільськогосподарського виробництва.  

Політекономічний за своїм змістом процес переходу індивідуального у 

загальне (суспільне) і навпаки, включає в себе моменти статики, тотожності, 

збігу, що відображається певними інститутами (правилами, нормами, законами 

тощо). Інституційні засади виявляються внутрішнім необхідним моментом 

реалізації політико-економічних засад. Мова йде про правила і норми 

включення індивідуального і роздільного у суспільне і загальне і навпаки – на 

основі концепції сумісно-розділеної діяльності. Саме така методологія є 

базовою для визначення змісту справедливості у соціально-економічному 

розвитку [1, С.43]. 

Підтримуючи ідеї школи фізіократів, які джерелом багатства вважали 

виробництво, досліджували сферу виробництва, але обмежились лише 

сільським господарством. Фізіократи дотримувались думки, що збільшення 

багатства відбувається лише у сільському господарстві під впливом сил 

природи [2, С.175]. 

Проте, враховуючи сьогоднішні реалії потрібно впроваджувати інновації, 
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що реалізуються в аграрній сфері та забезпечують прирощення там 

економічного, екологічного і соціального ефектів. Інновації – це створенні чи 

вдосконалені конкурентоспроможні технології (продукція чи послуги), які в 

даний період часу впроваджуються в діяльність підприємства [3]. Деякі вчені 

стверджують, що інновації – це результат творчого процесу у вигляді нової 

продукції, технології, методу тощо; інші говорять, що інновації – це зміни у 

техніці, технології чи організації, які у майбутньому призведуть до задоволення 

певних соціальних проблем. Також використовують поняття «агроінновації», 

тобто інновації, реалізовані в сільськогосподарській галузі. Інноваційна 

діяльність у ринкових умовах є вирішальним чинником ефективного розвитку й 

нарощування обсягів аграрного виробництва. Вона зумовлює якісні зміни 

технологій виробництва, суттєві зрушення в його структурі, переоцінку системи 

мотивації.  

Практика інновацій, з одного боку, свідчить про те, що на їх шляху є ще 

чимало перепон, які суттєво стримують інноваційний розвиток у державі; з 

іншого – що інноваційний розвиток стає, а подекуди вже утвердився як 

стратегічний для розвитку галузей та регіонів. 

Специфіку інновацій в аграрній сфері зумовлено, особливостями самого 

сільського господарства, де, з політекономічного аспекту, основним фактором 

виробництва виступає земля, в процесі виробництва існує чітка взаємодія з 

живими організмами (рослинами, тваринами), виробництво має сезонний 

характер та високий рівень ризику. Застосовуючи новації у галузь, види 

продукції, як правило, не змінюються, тільки набувають покращених 

властивостей. 

умовах пандемії COVID-19 особливої актуальності набуває необхідність 

аналізу умов розвитку малого та середнього бізнесу та розроблення векторів 

вдосконалення, враховуючи ринкові трансформаційні процеси [5]. Інноваційну 

діяльність у сільському господарстві можна розглядати на чотирьох етапах: 

розробка новацій, їх апробація та перевірка, відтворення інновацій, а також 

упровадження їх у виробництво. Впровадження інновацій пов’язане з 

особливостями сільського господарства в Україні, а саме: 

1) відмінність регіонів України за природно-кліматичними умовами; 

2) тривалий процес розробки інновацій; 

3) різноманіть продукції, що вирощується, та різниця у технології годівлі 

тварин тощо; 

4) залежність технології виробництва у сільському господарстві від 

природно-кліматичних умов, дорожньо-транспортного розташування, центрів 

постачання та збуту продукції; 

5) різний кваліфікаційно-освітній рівень робітників сільського 

господарства; 

6) необхідність дослідження живих організмів. 

Отже, інноваційні процеси в аграрному секторі економіки мають свою 

специфіку. Вони характеризуються наявністю регіональних, галузевих, 

функціональних, технологічних і організаційних особливостей.  

Інноваційний процес в агропромисловому комплексі наразі недостатньо 
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активний. Кількість агроформувань, що здійснювали експериментальне 

впровадження наукових розробок, останніми роками зменшилася. Досліджуючи 

стан інноваційної діяльності аграрних підприємств в Україні, можна сказати, 

що він не у найкращому стані. На вітчизняних підприємствах існує чимало 

невирішених проблем ефективного використання інновацій та їх впровадження, 

що супроводжується втратою ним конкурентоспроможності не тільки на 

міжнародному, але й на місцевому рівнях. 

Підтримуючи думку багатьох експертів, ми також вважаємо, що головною 

причиною гальмування інноваційного розвитку є брак фінансових ресурсів. 

Проте існує низка інших причин таких, як спад платоспроможного попиту на 

вітчизняну продукцію з боку держави та підприємницького сектору, 

непривабливість вітчизняних підприємств для іноземних інвесторів через 

невміння держави фінансово грамотно спрямувати грошові потоки, негативний 

вплив інфляційних процесів, високі відсоткові ставки за банківські кредити, 

неплатоспроможність замовників, економічний ризик, недосконала нормативно 

правова база регулювання інноваційної діяльності, яка є фрагментарною, не 

цілісною і суперечливою та інші економічні і політико-правові проблеми. 

Тому для підвищення інноваційної активності аграрних підприємств 

необхідним є створення умов для зростання ринкового попиту на інновації у 

сільськогосподарському виробництві; сприяння розвитку конкурентного 

середовища, заохочення капіталовкладень в інновації; надання пріоритетної 

підтримки розвитку аграрної науки й освіти; забезпечення захисту 

інтелектуальної власності та підвищення якості робочої сили тощо. 

Інноваційний розвиток аграрної сфери не можливий без достатнього 

фінансового забезпечення. Сьогодні ключовою є проблема залучення 

інвестиційних ресурсів в інноваційний розвиток та їх раціонального 

використання, і від розв’язання даної проблеми залежать можливості 

подальшого економічного розвитку аграрного виробництва. 

Погоджуємось із думкою, І. фІ. Світлишин [3], що ефективний 

інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств в умовах пандемії 

можна підвищити лише за умови вирішення комплексу таких завдань: 

− сформувати комплекс взаємопов'язаних галузевих інвестиційно-

інноваційних програм і проектів;  

− створити інституційне середовище для здійснення і впровадження 

інновацій;  

− підсилити роль суб'єктів аграрного підприємництва в інноваційному 

процесі, стимулювати впровадження розробок у виробництво шляхом 

розширення доступності фінансових ресурсів, зниження податкового 

навантаження та інших стабілізаторів; 

 − сформувати систему підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації кадрів. 

Становлення інноваційної моделі розвитку агропромислового 

виробництва є системною проблемою і вимагає комплексного вирішення 

питання створення гнучкої сучасної регіональної інноваційної інфраструктури, 

здатної разом з відповідною загальнодержавною інфраструктурою 
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забезпечувати швидкий перехід від фундаментальних і прикладних досліджень 

до практичного застосування їхніх результатів. 

Економічний розвиток українського суспільства вимагає активного участь 

усіх установ: державної влади, громад та органів місцевого самоврядування для 

досягнення стратегічної мети підвищення якості життя населення відповідно до 

європейських стандартів [5, С.350]. Практика довела, що передумовою сталого 

національного економічного розвитку є самодостатність територіальних громад, 

їх здатність раціонально використовувати свої наявні ресурси. Виходячи з 

вищесказаного, розробка нових механізми управління місцевим економічним 

розвитком, які б дозволяють поєднувати зусилля та інтереси всіх підсекцій 

розвитку: органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, місцевого 

бізнесу і, звичайно, сама громада, стає надзвичайно важливою. 

До пріоритетних напрямів політеконономічного інноваційного розвитку 

підприємств в умовах COVID 19, можна віднести: формування наукоємного 

виробничого процесу;  створення та дієвість інноваційної структури; 

технологічне та технічне оновлення галузі; впровадження високорентабельних 

інноваційно-інвестиційних проектів тощо.  

Отже, в сучасних умовах, інноваційна діяльність є важливою складовою 

системи заходів щодо прискорення розвитку сільського господарства, 

підвищення його конкурентоспроможності й ефективності. Тому необхідно 

провести реформування сільськогосподарських підприємств з метою 

впровадження інновацій та підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарської продукції, розробити систему стимулювання з боку 

держави та сприяти активній діяльності держави щодо відкритості кордонів 

України до міжнародної співпраці у сфері сільського господарства. 
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В Україні вирішення задач етики публічної служби знаходиться в межах 

повноважень кадрових служб, спеціалістів з питань протидії корупції, 

Національного агентства України з питань державної служби, але етика 

публічної служби тільки одне із численних питань, якими займаються ці 

структури. В Україні офіційно існують всі складові інфраструктури етичної 

системи публічної служби. Але жоден з цих елементів не реалізує у повному 

обсязі свої потенційні можливості щодо забезпечення належного рівня етики 

публічних службовців.  

В Україні серед державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування немає сталих традиції дотримання етичних норм доброчесної 

поведінки. Подвійна етика, яка є підсумком попередніх етапів соціально-

економічного та культурного розвитку країни, впливає як на політичне 

управління, так і державно-управлінську практику, повсякденне життя людей.  

Для України характерними є розбіжність офіційної етики, яку декларують 

законодавчі документи, з традиційною та корпоративною етикою. У цій тріаді - 

запровадження законів, які відповідають світовим зразкам, саме просте 

завдання. Але в Україні етичне законодавство не завжди обґрунтовано 

змінюється, хоча зараз змістовно воно відповідає поширеним у країнах світу 

особливостям [1,2].  

Іншим за складністю є завдання формування корпоративної культури, яка 

буде орієнтована на забезпечення необхідного рівня етики публічних 

службовців. Провідну роль у реалізації цього завдання відіграє формування 

керівників-лідерів публічної служби, які мають бути прикладом етичної 

поведінки, можуть сформувати таку систему управління, яка буде відповідати 

етичним вимогам. 

Реалізація цього завдання відрізняється в органах державного та 

місцевого управління. Будь-який орган державного управління є складовою 

багаторівневої ієрархічної системи, та принципово змінити його можна за умов 

модернізації всієї системи. У місцевому самоврядуванні кількість ієрархічних 

рівнів є меншою, та за умов активності представників громадськості, на певні 

посади можуть бути висунуті керівники, які здатні до побудови сучасної 

етичної системи публічної служби. У формуванні та розвитку ефективних 

керівників важливу роль може зіграти як самоосвіта так і їх етична освіта. 
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Аналіз навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації публічних 

службовців в Україні свідчить, що навчання з проблем етики обмежується 

тільки питаннями протидії корупції та значно відрізняється від відповідної 

роботи в інших країнах. Про недостатню увагу до проблем етики публічних 

службовців свідчить аналіз освітньо-професійних програм підготовки магістрів 

публічної служби в Україні. Розгляд проблем етики публічних службовців 

передбачає тільки тема, присвячена протидії корупції, такої навчальної 

дисципліни як «Публічна служба» і тільки поодинокі магістратури в країні 

мають у навчальних планах окрему дисципліну «Етика публічної служби»[3; 4].  

На публічній службі в Україні не сформовані традиції організації 

самоосвіти службовців. Вона відбувається стихійно та спрямована переважно 

на вивчення змін у законодавстві країни. Проблема організації самоосвіти 

публічних службовців потребує як теоретичної розробки, так і практичної 

підготовки керівників публічних службовців до її реалізації. 

 В умовах України, незважаючи на новації закону "Про державну 

службу", значною залишається залежність публічного службовця від свого 

керівника, рівня заробітної платні, суспільних традицій. До цього треба додати, 

що за оцінками фахівців успішні та прогресивні керівники державного 

управління складають близько 5% від загальної чисельності управлінців, 

низькою залишається заробітна платня публічних службовців [5, 6], ще 

розповсюдженою у суспільстві є хибна мораль. За такої ситуації вплив освіти 

на розвиток публічних службовців є обмеженим. Найбільш складним та 

тривалим є процес формування сучасних традицій побудови суспільного життя 

на засадах етики. Це стане можливим за умов активного економічного розвитку 

країни, позбавлення від корупції всіх соціальних інститутів, організації 

етичного навчання у всіх складових системи освіти, розвитку інститутів 

громадянського суспільства.  

Сучасна система оцінки діяльності публічних службовців в якості одного 

із критеріїв передбачає дотримання правил етичної поведінки, але за 

результатами багаторічного опитування публічних службовців на курсах 

підвищення кваліфікації, має переважно формальний характер.  

Широко розповсюдженою є думка про те, що запровадження етичного 

управління в органах публічної влади спрямоване супроти корупції. Це дійсно 

так, але є багато ситуацій, не пов’язаних з корупцією, в яких етична поведінка 

службовця є умовою реалізації самих різних прав громадянина, що необхідно 

ураховувати під час побудови етичної системи. Не сформовані в країні сталі 

традиції залучення громадськості до вирішення проблем публічної служби та її 

етичних проблем зокрема. Як ми зазначали, найбільш яскравим показником 

стану етики публічних службовців є рівень корупції у тій чи іншій країні.  

Відомо що за цим показником наша країна у 2017 році знаходилась на 131 

місці у світі, а в 2018 р. вже на 120 місці, в у 2019 – на 126 [7]. Аналіз структури 

цього рейтингу дозволяє зробити важливий для обґрунтування механізмів 

вирішення проблеми етики публічної служби висновок: чим вищий рівень 

економічного розвитку країни, тим нижчим є рівень корупції в ній. 
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Пояснити зв'язок рівня економічного розвитку та етики публічної служби 

дозволяють дослідження Р. Інглхарта, який очолював всесвітню організацію 

дослідників цінностей. Дослідження охопило 81 країну (і Україну у тому числі) 

та показало те, що розвиток економіки визначає систему цінностей людей, а 

вони визначають діяльність соціальних інститутів [8,9]. Так, у 

постіндустріальних країнах соціально активні громадяни, яким притаманні 

сучасні цінності (свобода, незалежність, самореалізація) складають майже 40%. 

Такі громадяни вимагають від влади "етичної" поведінки і тому обсяги корупції 

є обмеженими.  

Проте, у значній кількості індустріальних країн, до яких відноситься і 

Україна, переважають інші цінності (гроші, посада, місце в ієрархічній 

системі), а люди з сучасними цінностями складають незначний відсоток. 

Демократія у цих країнах є переважно формальною, права людей реалізуються 

тільки частково та ефективність демократичних інститутів дуже низька, еліти 

корумповані, вони не звертають увагу на закони, що обумовлює високий рівень 

корупції. 

 Переважна більшість науковців звертає увагу на важливу роль освіти у 

вирішенні проблем етики публічних службовців, що не викликає заперечень. 

Але переоцінювати роль етичного навчання публічних службовців в умовах 

України недоцільно. Не виправдовуються сподівання на те, що реальна етика 

публічних службовців може відповідати та відповідає етичним нормам законів 

та постанов. Плинність кадрів на публічній службі в Україні складає 16 % на 

рік, що значно знижує вплив освіти на реальний стан етики публічних 

службовців.  

Нині в Україні лише 3-4% публічних службовців мають спеціальну освіту 

в галузі державного управління. Сукупно навчальні заклади випускають 

щороку близько 4 тис. магістрів публічного управління, що складає приблизно 

1 відсоток від загальної кількості державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування. Тобто такими темпами ми лише через 100 років 

зможемо дати спеціальну освіту всім публічним службовцям [10, 11].  

Окрім того, у постіндустріальному суспільстві зв'язок освіти та 

особистості публічного службовця має принципові відмінності від ситуації в 

Україні. У розвинених країнах в умовах панування цінностей свободи, 

незалежності, самореалізації залежність публічного службовця від зовнішніх 

чинників (впливу керівників, рівня оплати праці, негативних традицій тощо) є 

обмеженою. Вплив освітньої системи на особистість публічного службовця у 

постіндустріальних країнах трансформується переважно системою внутрішніх 

цінностей службовця. В умовах, коли внутрішні цінності особистості 

співпадають з прогресивними суспільними цінностями, вплив освіти на 

публічного службовця є більш ефективним.  

А в умовах України вплив етичної освіти є обмеженим певними 

бар’єрами. Функцію таких бар’єрів між освітою та службовцем виконують 

негативні суспільні традиції, поширеність корупції, часто негативний приклад 

поведінки керівників, незахищеність службовців від свавілля керівників, низька 

заробітна платня, недостатня сформованість механізмів забезпечення якості 
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діяльності, неналежна організація праці (особливо планування робочого часу), 

недосконала кадрова політика (добір кадрів, умови проходження служби, 

несформованість перспектив кар’єрного росту тощо), відсутність дієвої оцінки 

результатів діяльності.  

Саме ці бар’єри пояснюють більш низьку ефективність етичної освіти в 

Україні у порівняння з розвиненими країнами світу. Важливим чинником 

розвитку етичної системи публічної служби може стати децентралізація 

управління, створення територіальних громад.  

Але їх вплив на стан етики управління може бути неоднозначним.  

З одного боку, наближення публічних службовців до громадян та 

більший рівень прозорості їх діяльності буде позитивно впливати на стан етики, 

а, з іншого боку, обмеженість організаційних ресурсів, спрощення 

організаційних структур, зменшення кількості працівників може ускладнювати 

організацію етичного навчання, формування етичної інфраструктури. За таких 

умов треба шукати нові форми взаємодії магістратур публічної служби, 

системи підвищення кваліфікації службовців з практичною сферою державного 

управління.  
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Управління капіталом представляє собою систему принципів та методів 

розробки та реалізації управлінських рішень, які пов’язані з оптимальним його 

формуванням  із різних джерел, а також забезпеченням ефективного його 

використання в різних видах господарської діяльності підприємства. 

Управління капіталом підприємства націлено на рішення наступних основних 

завдань (рис.1). 

1. Формування достатнього об’єму капіталу, що забезпечує необхідні 

темпи економічного розвитку підприємства.  Це завдання реалізується шляхом 

визначення загальної потреби в капіталі для фінансування оборотних і 

необоротних активів, розробки системи заходів відносно залучення різних 

форм капіталу з передбачених джерел.  

2. Оптимізація розподілу сформованого капіталу по видам діяльності та 

направленням використання. Це завдання реалізується шляхом дослідження 

можливостей найбільш ефективного використання капіталу в окремих видах 

діяльності підприємства та господарських операціях; формування пропорцій 

належного використання капіталу, що забезпечить досягнення умов найбільш 

ефективного його функціонування та росту ринкової вартості підприємства. 

3.  Забезпечення умов досягнення  максимальної дохідності капіталу при 

передбаченому рівні фінансового ризику. Максимальна дохідність 

(рентабельність) капіталу може бути забезпечена  на стадії його формування за 

рахунок мінімізації середньозваженої його вартості, оптимізації 

співвідношення власного та позикового видів залученого капіталу, залучення 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2014_2_21
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його в таких формах, які в конкретних умовах господарської діяльності 

підприємства генерують найбільш високий рівень прибутку. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 1. - Основні завдання управління капіталом підприємства 

Вирішуючи це питання, необхідно мати на увазі, що максимізація рівня 

дохідності капіталу досягається, як правило, при суттєвому рості рівня 

фінансових ризиків, пов’язаних з його формуванням, так як між цими двома 

показниками існує прямий зв’язок. Тому максимізація доходності формуємого 

капіталу повинна забезпечуватися у межах допустимого фінансового ризику, 

конкретний рівень якого встановлюється власниками або менеджерами 

підприємства з урахуванням їх фінансового менталітету (відношення до 

ступеня допустимого ризику при здійсненні господарської діяльності). 

4. Забезпечення мінімізації фінансового ризику, пов’язаного з 

використанням капіталу, при передбачуваному рівні його дохідності. Якщо 

рівень доходності формуємого капіталу заданий або спланований наперед, 

важливим завданням є зниження рівня  фінансового ризику операцій, які 

забезпечують досягнення цієї доходності. Така мінімізація рівня ризиків може 

бути забезпечена шляхом диверсифікації форм залученого капіталу, оптимізації 

структури джерел його формування, уникнення окремих фінансових ризиків, 

ефективних форм їх внутрішнього та зовнішнього страхування.  

5. Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі 

його розвитку. Така рівновага характеризується високим рівнем фінансової 
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4. Забезпечення мінімізації 

фінансового ризику, пов’язаного з 

використанням капіталу, при 

передбачуваному рівні його 

дохідності 

5. Забезпечення постійної 

фінансової рівноваги 

підприємства в процесі його 

розвитку 

6. Забезпечення достатнього 

рівня фінансового контролю над 

підприємством зі сторони його 

засновників 

7. Забезпечення достатньої 

фінансової гнучкості 

підприємства 

8. Оптимізація оборота 

капіталу 

9. Забезпечення своєчасного 

реінвестування капіталу 
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стійкості та платоспроможності підприємства на всіх етапах його розвитку та 

забезпечується формуванням оптимальної структури капіталу та його 

авансуванням в необхідних об’ємах у високоліквідні види активів. Крім того, 

фінансова рівновага може бути забезпечена раціоналізацією складу формуємого 

капіталу по періоду його залучення, зокрема, за рахунок збільшення питомої 

ваги перманентного капіталу.  

6. Забезпечення достатнього рівня фінансового контролю над 

підприємством зі сторони його засновників. Такий фінансовий контроль 

забезпечується контрольним пакетом акцій (контрольною долею в пайовому 

капіталі) в руках першочергових засновників підприємства. На стадії 

наступного формування капіталу в процесі розвитку підприємства необхідно 

спостерігати за тим, щоб залучення власного капіталу з зовнішніх джерел не 

призвело до втрати фінансового контролю та поглинанню підприємства 

сторонніми інвесторами. 

7. Забезпечення достатньої фінансової гнучкості підприємства. Вона 

характеризує здатність підприємства швидко формувати необхідний об’єм 

додаткового капіталу при неочікуваному появленні високоефективних 

інвестиційних пропозицій або нових можливостях прискорення економічного 

росту. Необхідна фінансова гнучкість забезпечується в процесі формування 

капіталу за рахунок оптимізації співвідношення власних та позикових його 

видів, довгострокових і короткострокових форм його залучення, зниження 

рівня фінансових ризиків, сучасних розрахунків з інвесторами та кредиторами. 

8. Оптимізація обороту капіталу. Це завдання вирішується шляхом 

ефективного управління потоками різних форм капіталу в процесі окремих 

циклів його кругообігу на підприємстві; забезпеченням синхронності 

формування окремих видів потоків капіталу, пов’язаних з операційною або 

інвестиційною діяльністю. Одним із результатів такої оптимізації є мінімізація 

середніх розмірів капіталу, тимчасово який не використовується в 

господарській діяльності підприємства та який не приймає участі в формуванні 

його доходів. 

9. Забезпечення своєчасного реінвестування капіталу. У зв’язку зі 

змінами умов зовнішньої економічної середи або внутрішніх параметрів 

господарської діяльності підприємства, ряд напрямів та форм використання 

капіталу можуть не забезпечувати рівень його доходності який передбачається. 

У зв’язку  з цим важливої ролі набуває своєчасне реінвестування капіталу в 

найбільш доходні активи та операції, що забезпечує необхідний рівень його 

ефективності в цілому [1].   

 Політика управління власним капіталом являє собою частину загальної 

фінансової стратегії підприємства (товариства), яка зводиться до забезпечення 

його виробничо-комерційної діяльності. Трансформація економічних відносин 

на сучасному етапі розвитку економіки потребує значних грошових вкладень, 

тому кожен суб'єкт господарювання самостійно вирішує питання збільшення 

свого капіталу, його ефективного інвестування і реінвестування. Вибір 

варіантів і шляхів залучення капіталу має відмінності залежно від сфер 

діяльності, організаційно-правової форми підприємства. Крім того, на 
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прийняття рішень щодо управління власним капіталом впливають як фактори 

зовнішнього середовища, так і внутрішні характеристики підприємства і 

підходи власників і менеджерів (одна компанія обирає метод збільшення 

капіталу через емісію акцій і облігацій, друга - залученням позичкового 

капіталу, третя - обирає політику внутрішнього фінансування, мобілізуючи 

резерви і реінвестуючи більшу частину прибутку, і т.д.). 

Певний вплив на прийняття рішень, пов'язаних із формуванням капіталу, 

має структура власності підприємства (зовнішні і внутрішні власники, 

співвідношення учасників власного і позичкового капіталу), фінансова 

інфраструктура (ступінь розвинутості фондового ринку), правова система 

(захищеність інвесторів, законодавча база про банкрутство). 

Сутність політики управління щодо забезпечення капіталом 

функціонувания компанії і виплат засновникам і власникам капіталу (власного і 

позичкового)  зводиться до вирішення таких питань: 

 вибір  між  джерелами  формування капіталу (власні і позичкові  

кошти). Принциповою рисою  позичкових коштів є  їх повернення  в 

установлений  строк з  урахуванням  плати  за  користування  (процент); 

 вибір схеми  мінімізації  початкових платежів; 

 вибір форми залучення  зовнішніх  джерел  фінансування (з 

фіксованим або плаваючими процентами за позичкові кошти, конвертованих  

активів,  похідних)  і  забезпечення  їх привабливості  на  фінансових  ринках; 

 дивідендної політики, схем виплат власникам капіталу підприємства  і  

пропорції між реінвестованим прибутком і прибутком,  який  сплачується  в  

власникам [2]. 

Політика  управління  складовими власного капіталу  підприємство  може  

здійснюватися  в такій   послідовності: 

➢ аналіз  формування  загального обсягу  власного капіталу в 

передплановому періоді. На даному етапі вивчається відповідність  темпів  

приросту власного капіталу активам і обсягу  виробленої (реалізованої)  

продукції; 

➢ вивчається  співвідношення  між зовнішніми  і внутрішніми джерелами  

формування власного капіталу; 

➢ оцінюється  достатність  власного капіталу  у  звітному періоді. 

Критерієм  такої оцінки може бути  показник „коефіціент самофінансування 

розвитку підприємства”; 

➢ визначається  загальна потреба  у   власному  капіталі в плановому  

періоді; 

➢ у розрізі основних елементів власного капіталу оцінюється вартість 

власного капіталу. Результати цієї оцінки є основою розроблення  

управлінських рішень щодо вибору джерел формування власного  капіталу,  які 

б  забезпечили  його  приріст; 

➢ забезпечення загального обсягу  власного капіталу  в плановому періоді  

може  бути  досягнуто  за  рахунок  залучення  додаткового  пайового капіталу 

або додаткової емісії акцій чи за рахунок інших джерел;  
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➢ оптимізація співвідношення  внутрішніх і зовнішніх джерел 

формування власного капіталу.  При  цьому  доцільно  враховувати, що вартість 

залучення власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел не повинна 

перевищувати планову вартість залучення позичкових коштів. Крім того, 

зростання додаткового пайового чи акціонерного капіталу за рахунок сторонніх 

інвесторів може негативно вплинути на процес управління підприємством 

першими його засновниками [3]. 

Для того щоб зробити висновок про кредитоспроможність підприємства, 

даний показник доцільно визначити за декілька періодів (кварталів, років). „Для 

визначення частини активів балансу, яка покривається більш стійкими 

джерелами, застосовується узагальнюючий коефіцієнт фінансової стійкості. 

Рекомендоване нормативне значення цього коефіцієнта 0,7 - 0,8 (70-80 %)” [3]. 

Узагальнюючий коефіцієнт фінансової стійкості = Власний капітал 

підприємства + Довгострокові зобов’язання / Сума активів за балансом. 

Відповідно до теорії фінансового менеджменту існує три принципові 

типи політики управління власним капіталом підприємства.  

Консервативний (або жорсткий) тип  політики підприємства направлений 

на мінімізацію кредитного ризику. Така мінімізація розглядається як 

пріоритетна мета в здійсненні його кредитної діяльності. Здійснюючи цей тип 

політики підприємство не прагне отримати високі додаткові прибутки за 

рахунок розширення об'єму реалізації продукції. Механізмом реалізації 

політики такого типу є мінімізація термінів надання кредиту і його розміру; 

жорсткі умови надання кредиту і підвищення його вартості; використання 

жорстких процедур інкасації дебіторської заборгованості.  Консервативний тип 

політики фінансування власного капіталу припускає, що за рахунок власного і 

довгострокового позикового капіталу повинні фінансуватися постійна частина 

оборотних активів і приблизно половина змінної їх частини. Друга половина 

змінної частини оборотних активів повинна фінансуватися за рахунок  

короткострокового позикового капіталу. Така  модель (тип політики) 

фінансування  забезпечує високий рівень фінансової стійкості підприємства (за 

рахунок мінімального об'єму використовування короткострокових позикових 

засобів), проте збільшує витрати власного капіталу на їх фінансування, що при 

інших рівних умовах приводить до зниження рівня його рентабельності.  

 Помірний тип характеризує типові умови її здійснення відповідно до 

прийнятої комерційної і фінансової практики і орієнтується на середній рівень 

кредитного ризику при продажу продукції з відстроченням платежу. Помірний 

(або компромісний) тип політики припускає, що за рахунок власного і долго-

срочного позикового капіталу повинна фінансуватися постійна частина 

оборотних активів, тоді як за рахунок короткострокового позикового капіталу - 

весь об'єм змінної їх частини. Така модель (тип політики) забезпечує 

прийнятний рівень фінансової стійкості підприємства і рентабельність 

використання власного капіталу, наближену до середньоринкової норми 

прибутку на капітал.   

 Агресивний (або м'який) тип - пріоритетною метою кредитної діяльності 

ставить максимізацію додаткового прибутку за рахунок розширення об'єму 



 

41 

 

реалізації продукції в кредит, не зважаючи на високий рівень ризику, який 

супроводжує ці операції. Механізмом реалізації політики такого типу є 

розповсюдження кредиту на більш ризикові групи покупців продукції; 

збільшення періоду представлення кредиту і його розміру; зниження вартості 

кредиту до мінімально допустимих розмірів; надання покупцям можливості 

пролонгації кредиту.  

Агресивний тип політики припускає, що за рахунок власного і 

довгострокового позикового  капіталу фінансується лише невелика частка 

постійної їх частини (не більше половини), тоді як за рахунок 

короткострокового позикового капіталу - переважна частка постійної і вся 

змінна частини оборотних активів. Така модель (тип політики) створює 

проблеми в забезпеченні поточної платоспроможності і фінансової стійкості 

підприємства. Разом з тим, вона дозволяє здійснювати операційну діяльність з 

мінімальною потребою у власному капіталі, а отже забезпечувати за інших 

рівних умов найвищий рівень його рентабельності [4].      

 В процесі вибору відповідного типу політики повинні враховуватися 

наступні основні чинники: 

✓ сучасна комерційна і фінансова практика здійснення торгових 

операцій;     

✓ загальний стан економіки, що визначає фінансові можливості 

покупців, рівень їх платоспроможності; 

✓  кон'юнктура товарного ринку. 

Отже можна сказати, що той або інший тип політики фінансування 

відображає коефіцієнт чистих оборотних активів (чистого робочого капіталу) - 

мінімальне його значення характеризує здійснення підприємством політики 

агресивного типу, тоді як достатньо високе його значення (прагне до одиниці) - 

політики консервативного типу і зрештою визначає співвідношення між рівнем 

рентабельності використовування власного капіталу і рівнем ризику зниження 

фінансової стійкості і платоспроможності підприємства, своєрідним 

барометром якого виступають сума та рівень чистих оборотних активів 

(чистого робочого капіталу). 
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Розвиток біржі сягає не одне століття історії. Починаючи від локальних 

ринків і до електронної біржової торгівлі – вони розвивалися, 

удосконалювалися та ставали зручними і доступнішими. Оцінивши всю історію 

створення бірж, не дивлячись на розвиток науково-технічного прогресу, 

комп’ютеризацію та глобалізацію, майже до 90-х років 20 століття на провідних 

фондових і ф’ючерсних біржах світу зберігалася публічна торгівля з фізичною 

присутністю торговців у біржовій залі. Але вже починаючи з 90-х років відомі 

провідні біржі, які вже почали використовувати комп’ютерні технології – 

почали займатися впровадженням електронного трейдингу.  

Трейдинг (з англ. trading - торгівля, комерція) – це процес отримання 

доходу на фінансових ринках. Суть якого полягає в найважливішому правилі 

будь-якої торгівлі: необхідно купувати дешевше, а продавати дорожче. 

В кінці 1960-х в Нью-Йорку почався активний розвиток комп'ютерних 

технологій, в результаті чого була створена позабіржова електронна система 

торгівлі цінними паперами NASD Automated Quotations (NASDAQ). Перші 

угоди на біржі NASDAQ були укладені 8 лютого 1971 року. Після цієї події 

можна офіційно вважати розвиток електронних біржових систем. І вже до 2002 

року не залишилося жодної біржі, де б не було хоча деяких елементів 

електронного трейдингу [1]. 

Електронні біржові торги – процедура здійснення біржових торгів у 

програмному продукті електронна торгова система через мережу Інтернет [2]. 

Електронний трейдинг в Україні функціонує вже понад десять років, його 

розвиток та впровадження припали на кризовий період економіки. Цей етап 

також співпадає із змінами економіки у світі, які визначаються процесами 

глобалізації товарних і фінансових ринків, реформуванням фінансової системи, 

що призводять до різкого зростання транскордонних переміщень товарів, 

послуг, капіталів, технологій, інформації, а, відповідно, і до швидкого зростання 

процесів електронної комерції.  

Основними трейдерами на електронних біржових торгах в Україні є 

товарні біржі, які торгують продукцією агропромислового комплексу:  

1. Придніпровська товарна біржа; 

2. Вінницька універсальна товарна біржа; 

3. Українська ф’ючерсна біржа; 
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4. Одеська аграрна біржа  

5. Українська універсальна товарна біржа [3]. 

Докладніше хотілося б зупинитися на Українській універсальній біржі 

(УУБ). УУБ – українське підприємство, товарна біржа, що представлена 

філіями в декількох областях України. Біржа заснована 7 жовтня 1997 року та є 

однією із перших професійних організацій в Україні, яка почала займатися 

наданням повного спектру біржових послуг в тому числі й електронного 

трейдингу.  

УУБ займає передові місця щодо об’ємів реалізованої вугільної та 

сільськогосподарської продукції, необробленої деревини, нафти сирої, газового 

конденсату, скрапленого газу, природного газу та нафтопродуктів. Для ведення 

електронних торгів, біржа використовує електронний торговий майданчик, 

який призначений для продажу нестандартизованого товару підприємств-

банкрутів, товару, що перебуває в податковій заставі тощо.  

Електронні закупівлі дозволяють покупцеві придбати товари за 

оптимальними цінами. Для бюджетних організацій електронні держзакупівлі 

дозволяють заощаджувати значні кошти при придбанні товарів та послуг. 

Також, біржею розроблені «учбові торги», які дозволяють учасникам перед 

«реальними» торгами отримати практичні навички в роботі зі системою [4]. 

Більшість українських бірж поетапно та повільно впроваджують в 

застарілі торгові технології окремі елементи електронного забезпечення. Це 

зумовлено багатьма факторами, які представлені на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Фактори впровадження електронної біржової торгівлі в 

Україні  

 

Для українських експортерів розвиток електронної біржової торгівлі стає 

досить важливим кроком для виходу на світові ринки, в тому числі і біржові. 

Але як вже зазначалося, то є ряд проблем, які заважають такому активному 

розвитку електронного трейдингу в нашій країні: 

1. для залучення та розширення кількості клієнтів, біржа повинна надати 

безкоштовно пакети програмного забезпечення для створення віддалених 

робочих місць учасників торгів і створення нових торгових майданчиків, але 

досить багато засновників бірж не погоджуються на це, бо це великі фінансові 

затрати; 

2. проблеми з прозорістю надання інформації про біржовий ринок, торги, 

котирування, ціноутворення, тощо; 

https://www.uub.com.ua/korysna-informatsiya/elektronni-torgy/elektronnyj-torgovyj-majdanchyk/
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3. створення єдиних правил електронної біржової торгівлі потрібно 

створити єдиний механізм завдатку, для тих, хто несвоєчасно розраховуються 

за товар. 

4. створення єдиної, надійної мережі Інтернет в країні, швидке 

впровадження 4G Інтернет-зв’язку, створити умови більш доступного 

телекомунікаційного та комп’ютерного оснащення ( і в сільській місцевості, і в 

містах); 

5. створення спеціальних навчальних місць в коледжах, університетах для 

підготовки фахівців, які будуть працювати з електронною біржею 

впровадженням систем, тощо; 

6. розвинути внутрішній споживчий електронний ринок, стимулювати  

Інтернет-торгівлю; 

7. створити відкритий доступ до інформації електронного трейдингу для 

грамотності населення країни [3;5-6].  

Враховуючи викладений матеріал, можна сказати, що електронна біржова 

торгівля має ряд як переваг, так і недоліків (рис.2).  

Таким чином, перспективи розвитку електронної біржової торгівлі в 

Україні та участь країни у світовому трейдингу можливий шляхом: 

• вивчення сучасного стану українського сегменту електронної біржової 

торгівлі, залучення інвесторів, створення єдиної нормативної бази, яка б давала 

гарантії на захист цього сегменту, тощо; 

• вивчення світового досвіду роботи бірж, запровадження в них Інтернет-

технологій; 

• вивчення міжнародного ринку IT-технологій, стимулювання людей в 

Україні долучатися та вивчати цю сферу; 

• розробка заходів для більш швидкої інтеграції України в світову систему 

електронних бірж, розробка спільних заходів, навчальних тренінгів з іншими 

міжнародними біржами [5;6]. 

Отже, варто зазначити, що в цілому розвиток біржової торгівлі в Україні 

залежить від макроекономічного впливу: недосконалість нормативно-правової 

бази; відсутність конкурентного біржового середовища; недостатньо високий 

стан розвитку біржової інфраструктури тощо.  
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Рисунок 2 – Особливості електронної біржової торгівлі  

 

Стан біржової торгівлі в Україні свідчить про необхідність структурної 

зміни та перебудови, матеріально-технічної модернізації, застосування 

сучасних технологій. Дотримання та впровадження вище вказаних пропозицій 

дозволить забезпечити в Україні дотримання основних принципів роботи 

електронної біржової торгівлі та основних принципів біржових торгів: 

публічність та гласність та максимально інтегрувати Україну в міжнародну 

біржову діяльність. 
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Індустрія готельно-ресторанних послуг є конкурентозалежною, а тому 

повинна слідкувати за останніми тенденціями гостинності, щоб забезпечити 

клієнтів тим, чого вони хочуть і очікують. Однак потреби та пріоритети 

клієнтів також змінилися завдяки COVID-19, що значною мірою вплинуло на 

готельно-ресторанну справу в усьому світі. Готельні та ресторанні 

підприємства вимушені вести боротьбу за виживання в умовах карантинних 

обмежень, які також внесли свої корективи в появу відповідних новацій у 

підприємствах готельно-ресторанної галузі. Тому вивчення сучасних тенденцій 

розвитку інновацій у готельно-ресторанній справі в умовах пандемії COVID-19 

є наразі актуальним. 

Окрім сучасних технологій та теорій бізнесу, зміни поведінки, запитів, 

потреб споживачів через пандемію коронавірусу, на формування тенденцій в 

інноваційній складовій діяльності підприємств готельно-ресторанної галузі чи 

тенденцій гостинності в новітніх умовах впливають також карантинні 

обмеження, зумовлені розповсюдженням COVID-19.  

Розглянемо детальніше інновації в готельно-ресторанній справі, які 

з’явились як реакція на пандемію та відповідні зміни в поведінці клієнтів. 

1. Безпека та гігієна. Існує низка тенденцій в готельно-ресторанній 

галузі, які можна описати як такі, що пов’язані з безпекою та гігієною, і вони 

стали особливо важливими із появою COVID-19, оскільки світ пристосовується 

до вірусу та намагається стримувати його розповсюдження. Важливо, щоб ці 

концепції були пріоритетними для готелів, ресторанів, барів та кафе [1]. 

Заходи, що стосуються безпеки та гігієни, включають у себе: наявність 

антисептичних засобів для рук, посилене прибирання місць, де будуть 

знаходитись клієнти, впровадження політики, пов’язаної з носінням масок чи 

інших захисних засобів, та забезпечення дотримання правил соціального 

дистанціювання. Будь-які спеціальні правила потрібно чітко пояснити 

заздалегідь і дотримуватися їх, щоб люди почувались у безпеці. 

2. Безконтактні платежі. Наразі відбувається зменшення готівкових 

розрахунків у суспільстві, безконтактні платежі – один із найбільших прикладів 

цього. Поява таких речей, як Apple Pay і Google Pay, дає можливість економити 

час на сортуванні готівки або введенні PIN-коду, позбавляє потреби мати 

гаманець, а також мінімізує контакт з вірусами, бактеріями, що можуть 

знаходитись на поверхні грошей, терміналів тощо. Надання можливості 
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безконтактних платежів наразі розглядається як необхідність, а не як розкіш. 

3. Голосовий пошук і голосове управління. Застосування голосового 

пошуку стає все більш поширеним серед клієнтів, які шукають та бронюють 

готелі та ресторани, тому готельно-ресторанній галузі потрібно реагувати на цю 

зміну поведінки та робити чітку спробу аквізиції цих клієнтів. Це означає 

розробку та впровадження чіткої структури вмісту веб-сайту, щоб він належним 

чином відображався в результатах голосового пошуку [2]. 

Крім цього, голосове управління може використовуватися для керування 

пристроями в готельному номері. Наприклад, розумні колонки надають гостям 

відповіді на запитання, а також можуть відповісти на голосові запити на 

увімкнення світла та пристроїв у приміщенні. Це зменшує кількість поверхонь, 

яких гості торкаються. 

4. Покращення доставки їжі додому. Ключовою частиною управління 

готельно-ресторанною справою в епоху COVID-19 є пошук нових інноваційних 

способів вразити клієнтів. Доставка їжі та напоїв здійснюється безконтактно, 

пропонуються додаткові послуги (свічки, квіти), безкоштовну їжу або QR-коди 

зі списками відтворення Spotify, набір продуктів з детальною інструкцією для 

приготування страв [1]. 

Звичайно, доставка їжі ресторанами виробляє більше відходів, тому 

підприємства повинні подбати про використання відповідної упаковки, яка 

може бути етично утилізована. 

5. Автоматизація готелів та ресторанів. Даний процес займає головне 

місце в списку тенденцій готельно-ресторанної справи, а робототехніка є 

новітнім прикладом цього подальшого розвитку. Готелі та ресторани 

використовують роботів для привітання клієнтів, надання інформації про 

послуги та виконання операцій з безпеки, що максимально зменшує тісний 

контакт з людьми. 

6. Чат-боти використовуються для швидкого реагування на запити 

клієнтів, коли персонал недоступний, усуваючи тривалі очікування та надаючи 

швидкі, розумні відповіді на запитання. Такі чат-боти також можуть збирати 

інформацію та передавати її відповідному персоналу [2].  

Наразі збільшилась кількість запитань, які виникають у клієнтів щодо 

коронавірусу та обмежень, що діють у готелях та ресторанах.  Чат-боти зможуть 

відповісти на найважливіші питання за лічені секунди, допомагаючи знизити 

рівень стресу для всіх сторін. 

7. Тури з віртуальною реальністю та доповнена реальність. Віртуальна 

реальність посідає одне з перспективних напрямів інноваційних технологій у 

готельно-ресторанній справі, забезпечуючи потенційним гостям готелю чи 

відвідувачам ресторану можливість ознайомитись з підприємством,  зрозуміти 

наявні можливості не виходячи з власного будинку. Це може мати вирішальне 

значення для переходу цих людей від стадії планування до фактичного 

здійснення візиту. Веб-характер сучасних віртуальних турів передбачає легку 

доступність на багатьох пристроях. З прикладом подібного веб-туру можна 

ознайомитись за посиланням [3]. 

Технологія доповненої реальності багато в чому схожа на технологію 
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віртуальної реальності, але замість того, щоб створювати нове цифрове 

середовище для користувачів, вона займається покращенням реального 

середовища за допомогою графічних або інформаційних накладок.  

Додатки з доповненою реальністю можуть бути розроблені таким чином, 

щоб користувачі могли спрямовувати свій телефон на ресторан і переглядати 

меню, відгуки чи час роботи. Готелі та інші типи розміщення також можуть 

використовувати доповнену реальність для надання інтерактивних туристичних 

інформаційних карт в межах своїх об’єктів або для створення цікавих 

можливостей для створення контенту клієнтами [4]. 

8. Мобільна послуга реєстрації дає можливість зменшити потребу в 

контакті персоналу з клієнтами, що є особливо важливою концепцією в 

контексті пандемії COVID-19 щодо стримування даного вірусу, та прискорить 

процес обслуговування. Готелі надають клієнтам доступ до програми на 

власному веб-сайті, що через QR-код відкриває двері готельного номера.   

9. Розумний готель – це готель, який використовує пристрої з підтримкою 

Інтернету для керування процесами в готельному номері (програми, що 

вмикають телевізор, світло, дозволяють гостям керувати опаленням або 

кондиціонером зі свого телефону).  У багатьох випадках розумні кімнати також 

автоматично регулюють яскравість лампочок або температуру радіатора, щоб 

підтримувати оптимальні умови проживання [5]. 

Як бачимо, сучасні тенденції розвитку та впровадження інновацій в 

готельно-ресторанні підприємства в умовах пандемії COVID-19 пов’язані із 

мінімізацією контактів персоналу з клієнтами через створення віртуального 

середовища спілкування та технічних можливостей використання смартфону.  

Зауважимо, що ситуація з пандемією показує на скільки готельно-

ресторанна галузь повинна бути гнучкою до умов, що виникають, і, відповідно, 

персонал має бути готовим адаптуватись до змін та викликів, що стоять перед 

ними. Це підтверджує пріоритетність формування «soft skill competencies» 

(«м’яких» компетенцій) над «hard skill competen competencies» («твердими» 

компетенціями) під час підготовки фахівців готельно-ресторанної справи.  
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Інноваційна модель розвитку України привертає дедалі більшу увагу 

науковців, представників бізнесу та політики. Реалізація в Україні стратегії 

інноваційного розвитку, підґрунтям якої є нові знання та ефективне їхнє 

використання, має стати одним із пріоритетних напрямків розвитку держави як 

на національному, так і на регіональному рівні [1]. Створення належних 

стимулів для поширення інноваційної моделі економічної поведінки 

українського бізнесу стає одним із найбільш визначальних завдань економічної 

політики держави. 

Діяльність підприємства з впровадження інновацій, як правило, являє 

собою цілий комплекс наукових, технологічних, виробничих, організаційних, 

фінансових і комерційних заходів, сукупність яких призводить до появи 

інновацій у вигляді нового або удосконаленого продукту. Вона спрямована на 

реалізацію можливостей інтенсивного розвитку економіки будь-якого рівня на 

засадах оновлення технологічних процесів і продукції, вдосконалення методів 

організації виробництва. 

Сьогодні економічне змагання за лідерство на світових ринках 

пов’язується виключно з інноваціями. Більшість індустріально розвинутих 

країн будує свою стратегію довгострокового зростання, насамперед, на основі 

переходу на інноваційний шлях розвитку. У розвинутих країнах світу показник 

приросту БВП за рахунок впровадження нових технологій становить 60–90%, 

тоді як в Україні він складає менше одного відсотка [2]. 

Проблема розвитку інноваційного підприємництва в Україні зумовлена 

переходом економіки на якісно новий – інноваційний тип розвитку. Економічне 

зростання країни в сучасних умовах значною мірою залежить від її здатності 

адаптуватися до технологічних зрушень, а збільшення обігу та зростання 

виробництва – від інновацій. 

У сучасному світі промисловість є найбільш результативною з 

впровадження інновацій. Виробництво стає більш зорієнтованим не на масового 

споживача, а на специфічні потреби окремих індивідів, тобто на невеликі за 

місткістю ринки. Швидкі темпи модернізації життя людей призводять до 

зростання вимог до якості товарів та послуг, до їх розмаїтості. 

Разом зі прискоренням розвитку технологій та зростанням потреб 

населення виникає потреба у здійсненні інновацій у всіх сферах життя 

суспільства, що забезпечуватиме не лише сталість розвитку суспільства та 

підприємств, а й сталість інноваційного розвитку національної економіки в 
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цілому. Інноваційна діяльність здійснює вплив не лише на високотехнологічні. а 

й на більш традиційні сфери економічної діяльності. Так. інноваційний процес 

сприяє зростанню виробництва і, як наслідок, підвищенню продуктивності 

праці та сприянню інвестування у виробничу сферу [3]. 

Проте технологічна структура промисловості України не відповідає 

вимогам часу, тому просте її відтворення не зможе забезпечити Україні 

довгострокового економічного зростання через проблему технологічного стану 

промислового виробництва. 

Сучасна економіка є нестабільною і динамічною, тому інноваційне 

прискорення є основою її стійкого розвитку. Науково-технічний прогрес не 

оминає практично жодної сфери економічного життя суспільства, а особливістю 

розвитку сучасних висококонкурентних ринків є модернізація та вдосконалення 

технологій, орієнтація на безперервне розроблення, виробництво та продаж 

нової продукції, використання найсучасніших підходів до організації 

управління, виробництва та просування на ринок нових товарів, що на сьогодні 

можливе завдяки значним інвестиціям в інновації для забезпечення державної 

економічної безпеки [4]. 

Основним напрямами формування національної інноваційної системи 

повинні бути: 

a) створення сприятливого економічного і правового середовища 

(сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату); 

b) формування інноваційної інфраструктури; 

c) вдосконалення механізмів державного сприяння комерціалізації 

результатів наукових досліджень та експериментальних розробок. 

Основними елементами при цьому будуть: 

1) генерація знань; 

2) освіта і професійна підготовка; 

3) виробництво продукції та послуг; 

4) інноваційна інфраструктура, включаючи фінансове та інформаційне 

забезпечення. 

Усі ці елементи повинні об’єднуватися через чітку та послідовну 

державну інноваційну політику [2]. 

Інноваційне підприємництво як форма прояву інноваційної моделі 

розвитку економіки України мас стати вирішальним фактором у розбудові 

«нового» українського суспільства в умовах глобалізації. На рис. 1 

представлено основні завдання для вирішення проблеми розвитку 

інноваційного підприємництва. Подана систематизація завдань інноваційного 

розвитку враховує різноманітні аспекти функціонування інноваційної сфери і 

дає можливість ідентифікувати стратегічні напрями інноваційного розвитку 

національної економіки. 
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Основні завдання для вирішення проблеми розвитку 

інноваційного підприємництва
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Рисунок 1 – Основні завдання для вирішення проблеми розвитку 

інноваційного підприємництва 

 

Комплексна системна інноваційна діяльність в Україні вимагає нових 

форм управління інноваційним розвитком, окремими господарськими 

структурами, проектами та програмами. Використання переваг інституційних 

змін інноваційного ринку на регіональному рівні вимагає застосування 

фінансових механізмів, математичних методів та комп’ютерних програм на час 

вибору інноваційних проектів, моніторингу їх упровадження [4]. 

У процесі практичної реалізації державної інноваційної політики 

доводиться констатувати, що в Україні досі практично не створено сприятливих 

умов для здійснення інноваційної діяльності, формування попиту на інновації. 

Для цього потрібна насамперед максимальна мобілізація підприємницького 

ресурсу національної економіки, який має стати головним рушієм інноваційних 

процесів в Україні. 

Аналіз концепцій інвестиційного розвитку України свідчить про те, що 

інноваційна модель розвитку нашої країни не є досконалою та має ряд проблем. 

Але держава усвідомлюючи важливість розвитку інноваційного процесу для 

конкурентоспроможності на світовому ринку розробляє програми стратегії 

інноваційного розвитку. 
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В процесі проведення комплексного оцінювання стану та тенденцій 

розвитку корпоративної культури готелю «Radisson Blu Bukovel 5*» нами були 

виявлені проблеми її функціонування. Отже визначимо їх: 

 надто міцне внутрішнє фокусування підприємства та бюрократизація 

процесів;   

 дещо застарілі формальні правила та процедури в організації процесу 

обстуговування, які не змінювалися вже 6 років; 

 послаблення намірів до виконання поставлених завдань; 

  «не конкурентне» ціноутворення (висока вартість постуг); 

 неоднорідність особисністого відношення персоналу готелю до 

інтерпритації філософії «Yes, I Can!». 

В готелі «Radisson Blu Resort Bukovel 5*», розроблені спеціальні та 

обов’язкові для виконання правила обслуговування туристів. Сформовані 

протоколи та стандарти, за якими визначається рівень обслуговування клієнтів, 

формалізовані у вигляді настанов та документів. У цих документах визначено: 

час, відведений на оформлення і розміщення гостя, вимоги до зовнішнього 

вигляду співробітників, вимоги щодо знання співробітниками іноземних мов 

тощо. 

Однак даний набір правил у готелі «Radisson Blu Resort Bukovel 5*» не 

завжди означає відповідне обслуговування клієнта. Адже важливу роль 

відіграють і особистісні якості персоналу, його привітність, дружелюбність і 

відкритість. Так як робота готелю «Radisson Blu Resort Bukovel 5*» 

безпосередньо залежить від діяльності його службовців, тому особливо 

важливо, щоб кожен співробітник поділяв принципи корпоративної культури, 

які прийняті. Проте відносно низький загальний культурний рівень персоналу 

готелів, перешкоджають впровадженню сучасних стандартів якості 

обслуговування. Персоналу готелю доводиться постійно спілкуватись й 

зустрічатись з людьми різних професій і національностей, тому вони повинні 

бути готовими відповісти на будь-яке питання. Відповідь по винна бути чітко 

сформована в культурній і ввічливій формі. Тому для персоналу важливо не 

тільки справити хороше «перше враження», але і передбачати бажання гостей, 
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проявляючи щирий інтерес до їхніх проблем у відповідності до філософії «Yes, 

I Can!» . 

Спілкування з клієнтом на всіх стадіях формування та споживання 

готельного продукту у «Radisson Blu Resort Bukovel 5*», саме персонал 

визначає, яке враження справить готель на гостя, чи захоче він знову 

зупинитися в цьому готелі чи вважатиме за краще підприємство конкурента. 

Крім того, від роботи персоналу буде залежати, яку оцінку дасть клієнт готелі в 

розмовах зі своїми знайомими, на підставі чого останні будуть робити власні 

висновки. Таким чином, від поточної роботи персоналу залежить і 

рентабельність готелю. Тому особистісне відношення персоналу «Radisson Blu 

Resort Bukovel 5*» до належної «трансляції» корпоративної культури для 

споживачів готельних послуг є однією з проблемних питань. Тому одним з 

основних завдань є формування та координація поведінки виконавців готельних 

послуг у відповідності до місії та філософії готелю. 

 В результаті аналізу профілів корпоративної культури «Radisson Blu 

Resort Bukovel 5*», було отримано певну величину невідповідності між 

профілями нинішньої і бажаної культури, що в свою чергу дає чітке уявлення, 

на яких питаннях слід зосередити увагу. З метою визначення стержневих 

положень і принципів, що описують, які зміни передбачаються, а які не 

передбачаються в результаті перестановки акцентів в конкретних типах 

корпоративної культури «Radisson Blu Resort Bukovel 5*» ,  перейдемо до 

заповнення форми (табл. 1). 

 

Таблиця  1 -   Необхідні напрямки зміни корпоративної культури 

«Radisson Blu Resort Bukovel 5*» 

 

Кланова культура Адхократична культура 

□ підвищити; 

□ знизити; 

■ залишити на існуючому рівні. 

■ підвищити; 

□ знизити; 

□ залишити на існуючому рівні. 

Передбачає… 

• створення кращого морального 

клімату; 

• збереження цінностей колективного 

духу; 

• демонстрація керівництвом турботи 

про працівників; 

• більш відчутне визнання заслуг 

найманих працівників; 

• розвиток особистості кожного 

працівника; 

• необхідність зустрічі керівництва з 

найманими працівниками; 

• заохочення бригадної роботи, 

Передбачає… 

• повернення підприємництву 

динамізму; 

• створення умов, в яких безпечно 

йти на ризик; 

• заохочення творчих альтернатив; 

• формування гнучкості та 

пристосовності; 

• перевірку нових ідей; 

• перехід підприємства в ранг 

новаторства; 

• спрямування колективу на 

динамічний, новий, інноваційний 

напрямок роботи; 
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участі, залученості та особистої 

ініціативи працівників; 

• створення високого рівня довіри; 

• заохочення самоуправління; 

• більше спілкування на паралельних 

рівнях управління. 

• заохочення новаторства, 

креативності та інноваційності серед 

працівників; 

• терпиме відношення до помилок, 

здійснюваних вперше; 

• більш уважне вислуховування 

споживачів, вивчення їх потреб. 

• появу недисциплінованості та 

вседозволеності; 

• налаштування лише внутрішнього 

фокусу уваги; 

• відсутність акценту на наполегливій 

праці; 

• захисту працівниками один одного 

в збиток досягнення цілей; 

• володіння свободою без 

відповідальності; 

• втрати стандартів; 

• відсутність попередніх рішень; 

• розслабленості, терпимості до 

посередності. 

• появу вседозволеності та повної 

свободи; 

• байдужість до потреб споживачів та 

контрагентів; 

• втрату стратегічних цілей, зокрема 

головної цілі діяльності; 

• прихильність до зайвого та 

бездумного ризику; 

• прикриття помилок; 

• відсутність координації та 

розділення ідей. 

Ієрархічна культура Ринкова культура 

□ підвищити; 

■ знизити; 

□ залишити на існуючому рівні. 

■ підвищити; 

□ знизити; 

□ залишити на існуючому рівні. 

Передбачає… 

• вдосконаленні організаційної 

структури в бік зменшення її 

«забюрократизованості»; 

• усунення некорисних формальних 

правил та процедур, якісна та 

кількісна їх зміна; 

• затвердження чіткої нормативної 

бази з корпоративної культури: 

Кодексу корпоративної культури, 

Кодексу ділової поведінки 

співробітників, Кодексу взаємин з 

клієнтами та діловими партнерами; 

• усунення незв’язаної з 

необхідністю звітності; 

• зменшення контрольних пунктів та 

бюрократичної тяганини; 

• усунення бюрократичної бумажної 

Передбачає… 

• орієнтацію керівництва на 

досягнення результатів та виконання 

поставлених завдань; 

• орієнтацію на конкурентне 

ціноутворення та лідерство на ринку; 

• налаштування зовнішнього фокусу 

уваги та диференціації, у поєднанні з 

необхідним рівнем стабільності та 

контролю; 

• налаштування фокусу 

перспективної стратегії на конкурентні 

дії, вирішення поставлених завдань і 

досягнення вимірних цілей; 

• підтримку прагнення перемагати; 

• фокусування уваги на ключових 

цілях; 

• розроблення системи ефективної 
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роботи; 

• послаблення мікроменеджменту; 

• усунення незв’язаних з 

необхідністю обмежень; 

• більше децентралізованих рішень. 

мотивації працівників; 

• заохочення цілеспрямованості 

працівників. 

Не передбачає… 

• усунення правил та/або їх 

недотримання; 

• усунення логічної структури 

управління; 

• ліквідацію виробничих графіків; 

• відсутність виміру; 

• меншої підзвітності працівників; 

• відсутність моніторингу показників 

діяльності; 

• неприйняття орієнтації на зміни. 

Не передбачає… 

• ігнорування конкуренції; 

• втрати настрою на перемогу та 

бажання перемагати; 

• втрати цільових орієнтирів; 

• зневагу та зниження уваги до 

споживачів; 

• появу менш задоволених 

споживачів; 

• втрати уваги до перевірки 

результатів; 

• меншої напруженості в показниках 

діяльності; 

• меншого рівня 

конкурентоспроможності; 

• відсутність граничних строків. 

 

Отже, в результаті заповнення табл. 1 чітко визначено стержневі 

положення і принципи, що описують, які зміни передбачаються, а які не 

передбачаються в результаті перестановки акцентів в конкретних типах 

корпоративної культури «Radisson Blu Resort Bukovel 5*». 
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Забезпечення потреб державних органів та органів місцевого 

самоврядування досягається шляхом проведення процедури – публічних 

закупівель, яка має на меті забезпечити ефективне і прозоре використання 

коштів державного й місцевих бюджетів усіх рівнів, створити оптимальні умови 

для розвитку конкурентного середовища та мінімізувати корупційні прояви в 

зазначеній сфері. Наша держава, прийнявши 25 грудня 2015 року Закон України 

«Про публічні закупівлі» № 922-VIII, стала на шлях реформування сектору 

державних закупівель, запровадивши електронну процедуру їх здійснення й 

забезпечивши публічний доступ до всієї інформації із центральної бази даних 

про електронні тендерні торги, що оголошені з 31 липня 2016 року [1]. 

 Державні закупівлі – це всі закупівельні процедури державних 

замовників. З 2016 року всі закупівлі офіційних державних установ мають 

здійснюватися через систему ProZorro і називаються  публічними 

закупівлями [2]. 

           Система являє собою базу даних, яка дозволяє підприємствам проводити 

торги в мережі Інтернет. Її принципи:  доступність інформації про тендер для 

кожного, взаємодія бізнесу, держави та громадянського суспільства. Робота з 

державними закупівлями здійснюється на акредитованих торгових 

майданчиках, які відрізняються інтерфейсом і набором додаткових 

можливостей, але основний функціонал залишається незмінним [2]. 

Державні організації-замовники оприлюднюють тендерні оголошення (а 

учасники аукціону беруть участь в торгах) за допомогою модулю електронного 

аукціону, доступ до якого вони отримують, зареєструвавшись на авторизованих 

електронних  майданчиках. Модуль аукціону відповідає за те, щоб інформація 

потрапляла до центральної бази даних та оприлюднювалася на порталі та всіх 

інших майданчиках одночасно [3].  

Електронна система потрібна для того, щоб зробити інформацію про 

закупівлі загально доступною, що допоможе зменшити корупцію в сфері 

публічних закупівель та збільшити конкуренцію на ринку публічних 

закупівель [3].   

Однак результат аналізу слідчо-судової практики засвідчив той факт, що 

механізм проведення тендерів, запроваджений новими законодавчими нормами, 

є недосконалим, через те що корупційні ризики зберігаються на всіх етапах 

проведення конкурсних торгів: від планування закупівлі до виконання договору 

https://smarttender.biz/participation/tenders/?trs=3&tm=1&p=1&ps=1&s=2&ast=1
https://smarttender.biz/participation/tenders/?trs=3&tm=1&p=1&ps=1&s=2&ast=1
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про закупівлю та здійснення розрахунків за ним [1]. 

Державні закупівлі є досить специфічною сферою, де стосовно 

державних коштів вчиняються різноманітні кримінальні правопорушення, які 

підлягають кваліфікації за різними статями Кримінального кодексу України. 

Для сфери державних закупівель характерними є вчинення таких 

злочинів, як: заволодіння державними коштами, привласнення та розтрата 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 

одержання неправомірної вигоди службовою особою тощо. 

Аналіз матеріалів кримінальних проваджень щодо названих злочинів 

показує, що ці злочини є прихованими і для виявлення їх ознак та отримання 

доказів потрібні спеціальні прийоми і методи товарознавчого, економічного та 

правового дослідження, які потребують залучення обізнаних осіб, які володіють 

спеціальними знаннями [4]. 

Основною формою використання спеціальних знань у судочинстві є 

судова експертиза. 

При розслідуванні злочинів у сфері державних закупівель одним із 

ключових завдань виступає встановлення способу вчинення кримінального 

правопорушення. Зокрема, замовники конкурсних торгів вчиняють злочини з 

використанням своїх службових повноважень наступними способами: закупівля 

товарів, робіт, послуг за завищеними цінами; закупівля непридатного до 

використання або експлуатації устаткування, товарно-матеріальних цінностей; 

оплата фактично не виконаних робіт або послуг (підписання фіктивних актів); 

здійснення державної закупівлі без проведення процедур передбачених 

законодавством; витрата бюджетних коштів на придбання товарів, робіт або 

послуг в обсягах, які перевищують встановлені граничні суми витрат. 

В механізмі злочинів у сфері державних закупівель використовуються 

фіктивні підприємства, як посередники для штучного завищення цін на товари, 

роботи або послуги, а також щоб приховати злочини, можуть бути використані 

підроблені документи щодо якості чи комплектності товарів, які планується 

постачати [4]. 

Як показує аналіз судової експертної практики, для отримання доказів 

вчинення злочину наведеними способами потрібно проведення судових 

експертиз: товарознавчої, фінансово-економічної, експертизи документів тощо. 

У справах про злочини у сфері державних закупівель необхідність у 

проведенні товарознавчої експертизи виникає у зв’язку з виявленням ознак 

придбання за державні кошти товарів, непридатного до використання або 

експлуатації устаткування або товарно-матеріальних цінностей. Ця експертиза 

проводиться з метою встановлення властивостей, споживної цінності, 

відповідності стандартам і технічним умовам товарів народного споживання, 

сировини, тари, пакувальних матеріалів, обладнання. Головними завданнями 

товарознавчої експертизи є ідентифікація, діагностика, класифікація, а саме: 

визначення належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті у 

виробничо-торгівельній сфері (вид, сорт, артикул, марка, модель, розмір, 

комплектність тощо); визначення якісних змін товарної продукції; визначення 

причин якісних змін товарної продукції (мають виробничий характер, виникли 
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при транспортуванні, зберіганні, у процесі експлуатації); установлення способу 

виробництва товарної продукції (промисловий чи саморобний, підприємства 

виробника, країна походження); визначення відповідності упакування й 

транспортування, умов і строків зберігання товарної продукції вимогам чинних 

правил [4]. 

Об’єктами дослідження в судовій товарознавчій експертизі, можуть бути 

різні вироби товарного походження, зразки, а також матеріали кримінального 

провадження, у яких викладені товарні характеристики досліджуваних об’єктів  

та інша інформація про обставини зміни споживних властивостей. Цими 

об’єктами можуть бути промислові товари народного споживання та 

продовольчі товари. Об’єктами експертизи можуть бути й інші товари, для 

оцінки яких можуть залучатися фахівці відповідної спеціальності. 

Крім самих виробів, їх маркувальних позначень, зразків, у необхідних 

випадках експерту товарознавцю повинні бути представлені документи 

(матеріали справи), які відображають стан товару, різні процеси, що відбувались 

з ним, здійснення товарних операцій (приймання, зберігання, реалізація), що 

дозволяє отримати додаткову інформацію про товар, для подальшого 

проведення судової товарознавчої експертизи [4] . 

Отже, особливості підготовки і проведення судової товарознавчої 

експертизи обумовлюється специфікою об’єктів дослідження та наданими 

документами, в яких відображено обставини організації торгів та визначення їх 

переможців, укладання та виконання угод тощо. Саме ці обставини є 

ключовими у проведенні судової товарознавчої експертизи для створення 

доказової бази у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері державних 

закупівель. 
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Успіх розвитку підприємництва залежить, у тому числі, від передбачення 

доцільності його провадження. Одним з найбільш зрозумілих і невитратних 

методів є визначення портрету потенційного споживача тієї групи товарів, що 

стає основною в продажах торговельного підприємства. 

Аналіз сукупних витрат у розрахунку на одне домогосподарство 

показує, що в їх структурі споживчі витрати становлять більше 90%, серед них 

витрати на продукти харчування та безалкогольні напої – більше 45% [1]. 

Зокрема, у 2019 р. ці показники характеризуються 91,3% й 46,6%, тоді як у 2010 

р. – 89,9% та 51,6%, відповідно. Це дозволяє дійти висновку, що витрати на 

харчові продукти є основною статтею витрат домогосподарств, а, відтак, 

підприємництво у сфері продовольчого ринку має можливості на успішне 

функціонування. 

Дослідження товарної структури роздрібного товарообороту 

підприємств роздрібної торгівлі показує, що у загальному обсягу продажів 

товарів питома вага борошняних кондитерських виробів й цукрових 

кондитерських виробів становила у 2019 р. 1,9% та 3,3%, у 2018 р. – 1,8% та 

3,3%, у 2017 р. – 1,7% та 2,9%, відповідно [1]. Це підтверджує усталеність 

споживчого попиту на кондитерські вироби, що може стати підставою для 

провадження діяльності на досліджуваному ринку [2].  

У якості прикладу можна навести дослідження щодо сегментування 

споживачів фірмового магазину кондитерських виробів, який передбачається 

відкрити у спальному районі великого міста. Інструментом обрано опитування, 

що стосувалися поведінки споживача, знання покупців про учасників ринку 

кондитерських виробів, про продукцію фабрики. 

Окрім основної мети щодо формування портрету потенційного 

споживача, за вдало складеними питаннями анкети можна зробити висновки 

стосовно переваг потенційних покупців і виокремлення критеріїв, що 

впливають на вибір місця здійснення покупок, відмінностей у пропозиціях 

підприємств-конкурентів, а також лояльності споживачів до певної торгової 

марки конкретного виробника. 

Анкетування проводилося протягом двох тижнів практикантами. Було 

опитано 189 осіб.  

В результаті обробки результатів опитування встановлено, що серед 

учасників анкетування переважали жінки (68%), оскільки жінки частіше 

відвідують продуктові магазини і більш охоче погоджуються на опитування.  

Вікова категорія виявилася неважливою, оскільки кондитерські вироби 

купують практично всі. Вирізнялася категорія від 60 років і старше (7% від 
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загального числа респондентів). Виявлено, що більше 46% респондентів мають 

у складі родини 3-4 особи, а 24% – 5-6 осіб. При цьому, 73% опитаних мають 

дохід 3-5 тис. грн. на одного члена родини. Більше 5 тисяч грн. на місяць мають 

15% опитаних. 12% мають низький дохід, що, в основному, пов’язано з одним 

працюючим в сім’ї.  

Підтвердженням загальних трендів щодо структури витрат є відповіді 

респондентів, з яких 57% витрачають 40-50% від доходів на продукти 

харчування. З опитаних лише 13% респондентів витрачають на продовольчі 

товари третину доходів. Оскільки кондитерські вироби – це продукт не першої 

необхідності, то при відкритті фірмового магазину важливим є залучення всіх 

категорій покупців за рахунок цінової пропозиції. 

Дослідження періодичності придбання кондитерських виробів показало, 

що майже 46% купують кондитерські вироби раз на тиждень, 7% – кожен день. 

Це свідчить про те, що солодощі є складовою споживчого кошика, і це слід 

використати в процесі формування пропозиції покупцям. 

Однак, потрібно враховувати і те, що 98% респондентів не відвідують 

фірмові магазини щоденно. Тобто, кондитерські вироби найчастіше купуються 

в інших торговельних підприємствах як супутні. Тож, маємо лише 2 % 

лояльних покупців. Серед респондентів, що відвідують фірмовий магазин 36% 

заходять до нього один раз на тиждень, 48%  – декілька разів на місяць. Це дає 

підставу для розробки заходів щодо залучення цих покупців у статус постійних.   

Аналіз витрат часу на покупку кондитерських виробів показує, що майже 

дві третини обирають товар швидко, бо попередньо визначились з переліком 

потрібних виробів. Це підтверджує, що смаки споживачів сформовані, як і 

переваги щодо конкретного виробника.  

Важливим є для загальних висновків вплив на вибір кондитерських 

виробів рекомендації близьких людей. Як виявилося, що найбільшу вагу мають 

рекомендації друзів і знайомих, родичів (більше 12%), і це слід враховувати для 

пропозиції сімейних покупок. 

За результатами дослідження було встановлено портрет потенційного 

споживача кондитерських виробів, який описано з метою відкриття фірмового 

магазину: переважно жінки (68%) з економічно стабільної групи працюючого 

населення віком 31-60 років. Їх родини складаються з 3-4 осіб з дітьми з 

щомісячним доходом більше п’яти тисяч грн. та покупкою кондитерських 

виробів не рідше одного разу на тиждень. При цьому, смакові вподобання 

практично визначені і є стійкими й думка інших людей на вибір не впливає. 

Тож, відкриваючи фірмовий магазин у спальному районі, фундатори 

повинні врахувати виявлені особливості та прийняти до уваги всі ризики, 

пов’язані з можливостями залучення покупців або їх втрати за рахунок 

конкуренції з іншими торговельними підприємствами, що теж реалізують 

кондитерські вироби. 
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Сучасне конкурентне середовище змушує власників підприємств 

підлаштовуватись під нові реалії бізнесу та ставати більш 

клієнтоорієнтованими. Споживач ХХІ століття цінує індивідуалізований підхід, 

бажає зекономити свій час і ще й при цьому отримати максимальну користь від 

візиту в магазин. Саме це і стає ключовим завданням такого прогресивного 

різновиду управління асортиментом підприємства торгівлі, як категорійний 

менеджмент, який представляє собою концепцію управління торговельним 

простором та асортиментом, згідно з якою асортимент поділяється на групи 

схожих товарів. 

Проблема категорійного менеджменту вивчалась багатьма зарубіжними і 

вітчизняними науковцями, а саме: Бузуковою Є., Височин І., Гросул В., 

Кузнєцовою С., Сисоєвою С. та іншими. Проте найчастіше дослідження 

зводяться до опису загальних характеристик категорійного менеджменту та 

майбутніх переваг від його впровадження в діяльність підприємства. 

Недостатня увага приділяється вивченню сутності об’єкта управління в 

категорійному менеджменті перед впровадженням в практику вітчизняного 

рітейлу. 

Підвищення лояльності споживачів є гарантом покращення фінансових 

показників підприємства. Кожне підприємство прагне знайти конкурентну 

перевагу і ключовим завданням категорійного менеджера є управління 

категоріями товарів таким чином, щоб задовольнити потреби споживача з 

одночасною максимізацією прибутку від продажу товарних категорій. 

Для ефективного досягнення цілей, категорійний менеджер повинен 

здійснити 6 основних етапів процесу управління категоріями. Суть першого 

етапу полягає у визначенні ознак, за якими буде здійснюватися формування та 

наповнення товарами товарних категорій. Перед створенням дерева купівельних 

рішень необхідно розуміти, що навряд існує єдиний спільний алгоритм 

поведінки споживачів. Можна виділити велику кількість факторів, які можуть 

впливати на пріоритетність у виборі. Для одного клієнта важливим буде ціна, 

для іншого – бренд, а третій буде звертати увагу на якість товару. 

Наприклад, Zingerman’s – одна з найвідоміших в Америці мереж 

гастрономів – одразу зрозуміла, що їх споживачі насамперед цінують якість 

продукції. Вони досягли такої популярності, бо їхні власники і «за 

сумісництвом» категорійні менеджери поводяться саме як музейні куратори: 

вони не просто заповнюють полиці магазинів – вони ретельно добирають 

товари. Жоден бренд оливкової олії, що стоїть на полицях Zingerman’s, не 

потрапив туди випадково. Зазвичай власники співпрацюють з кожним 
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виробником протягом багатьох років. Вони відвідують його плантації і разом із 

ним збирають оливки. Саме тому Zingerman’s може бути впевненим у багатому 

й неповторному смакові кожної олії, що продає. Власник сам куштує олію і 

приймає рішення щодо її продажу в його гастрономах, спираючись на власний 

смак [1].  

Наступний етап процесу управління категоріями – це визначення ролі 

товарної категорії. Загалом можна виокремити такі основні ролі: 

а) Призначення – рітейлер хоче орієнтуватися на своїх цільових 

споживачів і диференціювати себе від конкурентів. Він націлений на те, щоб 

пропонувати споживачам найвищу цінність з тим, щоб саме їх магазин був 

кращим при виборі серед покупців. 

б) Регулярності – товарна категорія покликана забезпечити постійну і 

конкурентоспроможну цінність для повсякденних потреб споживача. 

в) Сезонності – ця товарна категорія належить до товарів, які купуються 

нерегулярно. Сезонні категорії відіграють другорядну роль в отриманні 

прибутку, але рітейлер може використовувати їх для виокремлення 

підприємства на фоні конкурентів протягом певного періоду року. 

г) Зручності – категорія товарів доповнює асортимент підприємства 

торгівлі товарами, яких зазвичай немає у звичному списку покупок. Ця 

категорія спрямована на забезпечення покупок «усе в одному магазині» і 

відіграє важливу роль в підвищенні маржі [2]. 

Третім не менш важливим етапом процесу управління категоріями є збір 

інформації. Необхідно отримати точні дані про ринок товарної категорії, 

дізнатись, що найкраще продається у конкурента та на зовнішньому ринку, 

можливості використання підприємством закордонного досвіду. Також на 

даному етапі дуже важливо всебічно вивчити свого споживача та його потреби. 

Без своїх клієнтів підприємству немає сенсу продовжувати діяльність. Слід 

зауважити, що світові тенденції часто є визначальним фактором серед бажань 

клієнтів. Наприклад, пропаганда здорового способу життя змушує покупців 

переглянути свій раціон харчування. Підприємствам необхідно демонструвати, 

що вони турбуються про здоров’я своїх споживачів та додавати до асортименту 

нові товарні позиції або заміняти ними старі. 

На наступному етапі необхідно створити детальний план для досягнення 

мети розвитку товарної категорії. Він обов’язково має включати заходи із 

залучення споживачів, отримання прибутку та збільшення лояльності покупців. 

Для ефективної реалізації своїх планів підприємства використовують різні 

тактики. Однією із найбільш відомих є тактика 4Р, яка була створена в 1964 році 

Нейлом Борденом [3] та складається із 4 елементів: 

а) Product – товар, що є основою всієї тактики та включає в себе 

визначення основної цінності для споживача; 

б) Price – ціна, яка впливає на те, як споживач буде реагувати на товар. 

Якщо ціна буде занадто високою або низькою, аніж вони очікують, то це може 

зменшити довіру клієнтів і спровокує відмову від покупки; 

в) Place – місце: товар має бути в потрібний час в потрібному місці, щоб 

споживач вирішив його придбати; 
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г) Promotion – просування, що спрямоване як на інформування клієнтів, 

так і на створення потреби в покупці товару. 

Наступним етапом процесу управління товарними категоріями є 

реалізація розробленого плану. Даний етап також включає складання 

планограми, яка допомагає працівникам краще зорієнтуватись у викладці 

товару.Також необхідно створити графік для чіткого розподілу обов’язків між 

всіма працівниками. Категорійний менеджер повинен визначити період часу, 

обсяг роботи, який повинен бути виконаний, та призначити відповідальних 

осіб.  

Завершальним і безперервним етапом є контроль та аналіз виконання 

плану. Таким чином категорійний менеджер зможе постійно відслідковувати 

зміни в споживчому попиті та швидко адекватно реагувати на них. 

Отож, можна зробити висновок, що розподілення асортименту на чіткі 

товарні категорії під егідою категорійного менеджера дає змогу отримати не 

лише додатковий прибуток підприємству, а й сформувати конкурентну перевагу 

для залучення споживачів. Саме завдяки роботі категорійного менеджера за 

підтримки новітніх автоматизованих систем можна швидко збільшити продажі в 

товарній категорії, підвищити прибутковість за рахунок зниження кількості 

неліквідних товарів, оптимізувати товарні запаси і досягти максимальної 

споживчої лояльності. 
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Парфумерний бізнес, як правило, базується на емоційних продажах. З 

року в рік, від сезону до сезону спеціалізовані магазини пропонують сотні 

брендів для споживачів з новими ароматами або відтінками. Поряд з цим, 

формується нова мода за рахунок виводу на ринок нішевих торгових марок. 

За інформацією [1], у спеціалізованих магазинах, продажі декоративної 

https://ledtest.vestum.ua/uk/study/shcho-take-kategoriinii-menedjment/
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косметики становлять 20% від загального прибутку,  засоби по догляду за 

шкірою – 28%, а лідером серед продажів є  парфумерія – 52%. Оскільки, 

парфумерні вироби переважають в загальному обсязі товарообороту, їм 

приділяється найбільша увага в сенсі активізації продажів та залученні клієнтів. 

Існує багато методів залучення покупців з метою збільшення виручки. 

Серед них, слід виділити традиційні методи – пропозиція знижок на товари, які 

на сьогодні втрачають свою актуальність. По−перше, вкрай важко заставити 

покупця відмовитися від знижок, адже він до них звик. Для підприємства ж 

знижка є вичерпаним ресурсом, оскільки операційні витрати бізнесу зростають, 

а покупець бажає ще більшу знижку, яка не забезпечена грошовими коштами, 

що в результаті призводить до зниження маржинальності. По-друге, знижки 

породжують відкладений попит – покупець чекає розпродажів. По-третє, 

досліджуваний ринок має свою специфіку, пов’язану з наявністю косметики і 

парфумерії категорії «люкс», яка зазвичай, на сезонних розпродажах не 

пропонується, а акції проходять вкрай рідко. 

Враховуючи ці особливості, пріоритетним напрямом розвитку стає 

залучення покупців за рахунок емоційних продажів. Переглядається акційна 

політика, розширюється асортимент товарів з подарунками, виділяються 

категорії з привабливою ціною, а також зменшується тривалість проведення 

акцій.  

Для залучення клієнтів за рахунок емоційних продажів торгівельні мережі 

застосовують емоційний маркетинг та його базові принципи. Емоційний 

маркетинг – це просування товарів або послуг, що викликає емоції. Як правило, 

кожна кампанія будується навколо однієї емоції: щастя, смутку, гніву або страху 

– і розрахована на помітну реакцію споживачів [2].  

Основну увагу компанії спрямовують на навчання персоналу, 

влаштовують навчальні тренінги, під час яких тренери або представники торгом 

марки  занурюють консультантів в світ бренду: знайомлять з новинками, 

розповідають про історію та філософію марки. Друга група тренінгів 

спрямована на мистецтво продажів: що сказати, запитати, як запропонувати, як 

допомогти клієнту. Це дає змогу персоналу повністю відчути особливості та 

«характер» продукції, яку йому необхідно продати, а найголовніше вдало 

поєднати з цим характер, вподобання та настрій покупця. 

В нішевій парфумерії, наприклад, працюють не просто експерти, а люди, 

які розуміються на психології, мають  широку уяву, закохані в авторські 

аромати. Це багаторічний досвід, завдяки якому консультанти з нішевої 

парфумерії мають своє коло клієнтів, які приходять саме до них [3]. 

Емоційний маркетинг дозволяє залучити нову аудиторію, викликає її 

реакцію і спонукає до дії. Щоб він працював, потрібно лише сформулювати свої 

маркетингові цілі і діяти відповідно до них, дотримуючись певних принципів і 

послідовностей (рис 1.) [4]. 
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Рис. 1 - Принципи впровадження емоційного маркетингу  

 

Отже, можна зробити висновок, що емоційний маркетинг підштовхує 

людей до покупок, а емоції, які виникають у покупців завдяки правильній 

стратегії та рекламній кампанії можуть допомогти розвинути бізнес, адже 

український парфюмерно-косметичний ринок динамічно розвивається, має 

великий потенціал, і залишає певні ніші для нових гравців. 
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Майже 30 років тому на теренах незалежної України був зареєстрований 

перший офіційний організований ринок цінних паперів. Досить неважко 

здогадатися, що домінуючу позицію на український біржі зайняв саме аграрний 

сектор, першість якого не змінилася і до наших днів. Проте з оглядом на 

тенденції розвитку міжнародних бірж таких передових країн як США, Японія 

та Англія, можна побачити, що суттєвих змін на вітчизняному біржовому 

аграрному ринку так і не відбулося. 

Практика використання таких звичайних вже для світової арени видів 

деривативів як опціони та ф’ючерси досі відсутня в Україні. Не зважаючи на те, 

що на українському аграрному ринку присутні нетипові для більшості країн 

товари, міжнародні споживачі не поспішають здійснювати контракти на 

поставку аграрних товарів, через відсутність сто відсоткової гарантії. Зважаючи 

на це, обсяг торгівлі аграрної біржі України є не досить незначним, оскільки 

потенціал цього ринку не використовується на повну. 

Така ситуація виходить з того, що на внутрішньому ринку аграрних 

товарів існує нетипова система постачання, яка є незрозумілою та 

негарантійною для міжнародних споживачів. Після постачання товару, кінцева 

ціна встановлюється з огляду на поточні ринкові ціни. Наприклад, якщо 

ринкова ціна на дату постачання нижча за контрактну ціну, фермер 

зобов’язаний збільшити об’єм поставленого зерна. Якщо ринкова ціна на дату 

постачання вища за контрактну ціну, то різниця виплачується 

сільгоспвиробнику [1]. Таким чином, ціноутворення на аграрній біржі України є 

нерегульованим та ризикованим не лише для внутрішніх споживачів, але і для 

зовнішніх, які звикли до прозорості та конкурентного середовища. 

Деривативи можуть стати хорошим інструментом врегулювання цих 

проблем та забезпечення високої якості обслуговування. Переваги застосування 

опціонів та ф’ючерсів зображені на рис.1.  

Для того, щоб така модернізація була ефективною, на українському 

аграрному ринку необхідно провести певні заходи з удосконалення, які б 

передбачали результативне функціонування.  

Першим кроком, який можна було б реалізувати, є прийняття відповідного 

закону, який би дозволяв запровадити регулювання діяльності з організації та 

торгівлі товарними деривативами на аграрній біржі в Україні. Зокрема, таке 
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законодавство має чітко окреслити вимоги до аграрної біржі товарних 

деривативів, правила податкового обліку та встановити фіксовану ціну на 

страхування. 

 

 

 
Рисунок 1 – Переваги застосування опціонів та ф’ючерсів [2]. 

 

Другим рішенням для розвитку використання деривативів в українській 

аграрній біржі є запровадження спеціальних освітніх курсів для учасників біржі 

з правильного використання опціонів та ф’ючерсів, оскільки для вітчизняних 

учасників ринку використання таких видів інструментів є самостійно 

неосяжними.  

Під час онлайн-презентації результатів дослідження «Перспективи 

використання деривативів на аграрному ринку України», керівник проекту 

USAID Володимир Кузьо повідомив, що згідно з соцопитуванням більшість 

учасників аграрної біржи не знають, що таке деривативи та як ними 

користуватися, але є відкритими для отримання нових знань. 42% опитаних 

відповіли, що готові використовувати деривативи при умовах: якщо буде 

ліквідна біржа, якщо буде багато учасників, якщо будуть надійні розрахунки та 

гарантії поставки [3].  

Останнім кроком є реалізація окремого ринку на початку впровадження 

дериватів, де можна було б сконцентрувати торгівлю товарними деривативами. 

Сприяння конкуренції між біржами на національному ринку шкодить 

ліквідності, оскільки національні біржі де-факто знаходитимуться у 

конкурентному середовищі світового ринку [4]. 

Отже, деривативи є ефективними інструментами удосконалення сучасної 

аграрної біржи в Україні. Вони дадуть змогу розширити взаємозв’язки з 

зовнішніми ринками, зменшити ризики, стандартизувати торгівлю біржі та 

збільшити обсяги контрактів. Для цього необхідно удосконалити законодавчу 

базу, потурбуватися про соціалізацію українців в роботі з новими 

інструментами та налагодити практичне застосування. 
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Нещодавно дебютував у якості найбільшого виробника ігристих вин у 

Східній Європі ПрАТ «Артвайнері». Завод взяв за основу традиції 

французького регіону Шампань.  

Відповідно до міжнародних договорів назву «шампанське» можна 

застосовувати для ігристих вин, вироблених тільки в однойменній області 

Франції, які відповідають встановленим стандартам. Саме тому на пляшках 

шампанського пишеться ігристе вино, а слово «шампанське» використовується 

в якості назви самого продукту.  

Ринок шампанського України сьогодні досить розвинений, найбільш 

відомі: ПрАТ «Артвайнері», ЗАТ «Київський завод шампанських вин 

«Столичний»», ЗАТ «Одеський завод шампанських вин». Всі разом вони 

випускають понад 160 найменувань продукції [4]. 

Перевірні часом традиції виробництва ПрАТ «Артвайнері», а також 

новітні технології й устаткування дозволяють виготовляти ігристі вина 

виключно за класичним методом Шампенуа: повторне бродіння вина і 

насичення його бульбашками здійснюється природним шляхом виключно в 

пляшці. Увесь цикл виробництва в ПрАТ «Артвайнері» розташований на 

глибині 72 метра у підземних гіпсових штольнях, де цілий рік зберігаються 

унікальні мікрокліматичні умови: постійна температура +12-14°С, сприятлива 

вологість повітря 85-90%. Загальна площа підземних штолень, у яких 

одночасно зберігається 30 млн. пляшок артемівського ігристого вина, складає 

25 га, на поверхні завод займає 16 га [2,3]. За якістю шампанське виробництва 

ПрАТ «Артвайнері» порівняне з продукцією кращих світових виробників. 
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Перш, ніж потрапити до споживача артемівські вина проводять на заводі 

від дев'яти місяців до трьох років. Протягом цього часу вино «народжується», 

«живе» і «дозріває», набуваючи чудовим смаком і тонким ароматом. 

Для виробництва на «Артвайнері» використовують якісні виноматеріали, 

вирощені на сонячних землях Півдня України - в Миколаївській, Херсонській і 

Одеській областях, також у резервах підприємства є виноматеріали пів острова 

Крим урожаю 2012-2013 років. 

На ринку України продукція «Артвайнері» представлена торговими 

марками: «АРТЕМІВСЬКЕ», «KRIMART», «КРИМ», «CHARTE», 

«SOLOKING», «АRTINERO» (рис.1) [5]. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Рисунок 1 – Види торгових марок ПрАТ «Артвайнері». 

 

Шампанське виготовляють, як правило, з трьох сортів винограду: білий 

сорт Шардоне і два червоних сорти Піно Нуар і Піно Меньє [6]. 

За кількістю цукру шампанське буває наступних видів: 

➢ doux (солодке або те, що ми звикли називати напівсолодке, вміст  

          цукру понад 50 г/л); 

➢ demi-sec (напівсухе, 33-55 г/л); 

➢ sec (сухе, 17-35 г/л); 

➢ extra sec або extra-dry (екстра-сухе, 12-20 г/л); 

➢ brut (майже повністю сухе, менше 15 г/л); 

➢ extra brut (надмірно сухе, менше 6 г/л)[1]. 

Артвайнері це єдине місце в світі де виготовляють червоне ігристе брют. 
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З 2001 року виробництво підприємства контролюється міжнародною 

системою управління якістю ISO 9001:2000 (ДСТУ ISO 9001 - 2001). У 2006 

році була впроваджена «Система безпеки харчових продуктів», сертифікована 

ISO 22000: 2005 [6].   

В 2013 році Артвайнері представив запотентований знак CPM 

(Classic Production Method), який є на всій продукції підприємства. 

Тенденції розвитку підприємства були представлені ще в 1950 

роках, коли стрімко почали зростати потужності виробництва.  

В 1954 році Артемівський завод шампанських вин випустив перші 500 

тисяч пляшок «Советского шампанского», набираючи свої потужності та попит 

саме перед святами збільшив у 2013-2014 роках до майже 25 млн. пляшок. 

Масштабний негативний вплив на розвиток промисловості мали події 2014 р. 

на Сході України, втрачено потужний ринок збуту (втрата над частиною 

Донецької та Луганської областей, заморожена торгівля з Російською 

Федерацією). Починаючи з 2015 року йде спад випуску продукції ПрАТ 

«Артвайнері». Зараз завод виробляє до 12 млн. пляшок на рік. 

  

Рисунок 2 – Графік потужностей виробництва 1954 - 2020 р.р. 

 

За понад піввікову історію існування ПрАТ «Артвайнері» виготовив 

понад 300 млн. пляшок шампанського. На підприємстві вважать, що фінансова 

ситуація істотно поліпшилась після об’єднання Артемівського заводу 

шампанських вин з торговими марками під єдиним трендом «Artemovsk 

winery». Завдяки цьому значно зріс попит на продукцію на ринках Німеччини, 

США, Австрії, Швейцарії, Люксембурзі, Данії, Бельгії, Нідерландах, Канаді, 

Австралії, Греції, Латвії, Литві, Естонії, Ізраїлі, Кіпрі, Молдові, Росії, Таїланді, 

Великобританії, Хорватії. 

Ігристі вина ПрАТ «Артвайнері» мають престижні нагороди вітчизняних і 

міжнародних конкурсів і виставок.  
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The restaurant industry is a sphere of human activity that has been developing 

rapidly in recent years.  Throughout the develope world, hospitality establishments 

are one of the most common types of small business, so there is a constant struggle 

between establishments for optimal market positioning and its most promising 

segments; for finding new and retaining regular guests. 

Given the rapid development and competition, more and more owners are 

paying attention to the quality of production and services. 

Taking into account international experience in the system of quality 

assessment of safety in the manufacture of products, restaurateurs decided to 

implement the HACCP system in the company, in order to optimize, monitor and 

correct critical points that may occur during the manufacture of dishes and products. 

This quality control system is especially important in the manufacture of 

gluten-free flour confectionery. 

Because in case of non-compliance with certain technological and sanitary 

parameters, gluten contamination is possible, the use of which in people with celiac 

disease manifests allergic reactions: in the form of skin rashes, malaise, 

hypoproteinemic edema, signs of osteoporosis, vomiting, chronic diarrhea, bloating 

[1]. 

That is why, at the stage of technology development of flour confectionery 

products take into account the quality and safety of raw materials, high performance 

of equipment, sanitary and hygienic norms and rules, professionalism of staff, based 

on minimizing the risk of unusual situations by identifying critical control points 

(CCP). The results are given in table.  1 and 2, respectively. 

As can be seen from Tables 1 and 2 for brownie KKT will be the stage of 

baking (highlighted with a dark background), because if the appropriate temperature 
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regime is not possible development of microorganisms and the formation of the 

structure of products with inappropriate quality indicators [2]. 

To minimize these risks, it is necessary to introduce regulation of temperature 

control at the baking stage. 

 

Table 1 – Identification of hazards in raw materials and materials used in the 

production of brown special purpose 

Name of raw material 

or material 

Regulatory 

document 

Hazards 

Biological 

(B) 

Chemi 

cal (C) 

Physical 

(P) 

Dry components 

Cocoa butter 

Kerob 

Lecithin 

White crystalline sugar 

Chufi flour 

 

DSTU 5004: 2008 

Quality certificate 

GOST 32052-2013 

DSTU 4623-2006 

Quality certificate 

BGKP;  

MAFAM;  CFU; 

Yeast, mold; 

spores of 

bacteria and 

fungi 

salts of 

heavy 

metals 

harmful 

impuritie

s 

Egg products 

Chicken egg 
DSTU 5028: 2008 

mold, spores of 

bacteria and 

fungi 

оxidi 

zed 

lipids 

harmful 

impuritie

s 

 

After analyzing Table 1, the dangerous factors that can occur if the appropriate 

conditions of storage and use are not observed, which serves as a basis for 

determining the limit values in the manufacture of the braunі. 

 

Table 2 - Identification of limit values KKT 

Stage 
Dangerous 

factor 
Significance, K P1 P2 P3 P4 ККТ 

Acceptance 

B 

C 

P 

0,6 

0,2 

0,2 

Yes 

Yes 

Yes  

No  

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes  

No  

No 

No 

 

Screening  

dry components 
P 1,0 Yes  No No No   

Preparation of 

egg products 

B 

P 

0,8 

0,2 

Yes 

Yes   

No 

No  

No 

Yes  

No 

No   
 

Heat treatment of 

cocoa butter 
P  1,0 Yes No No    

Kneading the 

dough 

B 

P 

0,8 

0,2 

Yes 

No    

No 

No  

No 

No  
  

Baking  B  1,0 Yes  Yes    KKT 

Realization  
B 

P 

0,8 

0,2 

Yes 

Yes     

No 

No  

No 

No  
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Conclusion: The very definition of CPC helps to minimize the chemical, 

physical and biological risks that may arise in the process of making gluten-free 

brownies in the workplace. 
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Сучасна компанія, обираючи стратегію розвитку, постійно прагне 

покращити свій імідж, об’єднати команду професіоналів на базі власного 

підприємства, маючи на меті набути міжнародного визнання та наближаючи 

свою продукцію чи послуги до європейських стандартів якості. Ініціативні дії 

керівників фірми в цьому напрямку обов’язково приведуть до рішення постійно 

контролювати якість товарів та послуг. Заклади ресторанного господарства не є 

виключенням з цього твердження. Одразу ж виникає закономірне питання: які 

системи контролю якості обслуговування існують в закладах ресторанного 

господарства України і Росії, чи є різниці між ними та чи потрібно 

вдосконалювати систему контролю якості в Україні. 

Цю область ресторанного бізнесу вивчали багато дослідників, серед яких, 

Шадрин А., який вивчав основні напрямки покращення якості обслуговування 

в закладах харчування (5 потреб, 8 принципів, 10 заповідей), Віткін Л., що 

досліджував системи контролю якості в Україні (Місце України в світовій та 

європейській якості), Миронюк Г., який спеціалізувався на державних системах 

стандартизації (Державна політика в області якості). Але, незважаючи на це, 

такі питання, як обов’язковість сертифікації закладів ресторанного 

господарства та доцільність сертифікації підприємств ресторанного бізнесу в 

цілому, залишились не до кінця дослідженими. 

Метою роботи є надання характеристики системи контролю якості 

обслуговування на підприємствах ресторанного господарства, які 

використовуються в Росії та Україні, зробити їх порівняльний аналіз, розкрити 

тенденції в цій сфері. 
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Якість обслуговування – це сукупність характеристик процесу і умов 

обслуговування, які забезпечують задоволення встановлених або можливих 

потреб відвідувачів [1, с. 55]. 

Для контролю якості обслуговування в підприємствах ресторанного 

господарства використовують різні системи стандартів. Україна вигідно 

відрізняється тим, що має 2 особистих стандарти: ДСТУ та УкрСЕПРО. Та 

окрім того впроваджує успішні розробки систем контролю якості інших держав. 

Також періодично оцінку якості обслуговування дають представники комітету з 

захисту прав споживачів як в Росії, так і в Україні [2, с. 46].  

Російські стандарти якості також представлені державним стандартом – 

ГОСТ Р. Існуючі системи стандартів переслідують правові і соціально-

економічні цілі. По-перше, в законодавчому порядку забезпечується захист 

інтересів споживача і держави в питаннях якості продукції, охорони 

навколишньої середи, безпеки життя і здоров’я населення. По-друге, 

гарантується технічна єдність при розробці, виробництві, експлуатації 

продукції та наданні послуг. По-третє, система стандартів служить нормативно-

технічною базою соціально-економічних програм і проектів. 

Правила і процедури оформлення російського Держстандарту ГОСТ Р 

схожі з сертифікацією українського аналогу УкрСЕПРО, але існують деякі 

різниці в схемах сертифікації та строках дії [3, с. 32]. Можна прослідити схожий 

розвиток історії впровадження управління та контроля якості обслуговування 

Росії та України після розпаду СРСР, який обумовив звернення обох держав до 

іноземного досвіду керуванням якістю та контролю якості в підприємствах 

ресторанного господарства.  

Впровадження системи якості має свої сильні сторони. Воно дозволяє 

підприємству: 

- покращити та оптимізувати свою діяльність та підвищити виробництво; 

- посилити акцент на цілі своєї діяльності та досягненні очікувань 

споживачів; 

- досягнути і стабільно підтримувати високу якість своєї продукції і 

послуг для задоволення потреб і вимог споживачів; 

- забезпечити для споживачів докази відносно того, що організація може 

зробити для них; 

- відкрити нові можливості або зберегти вже завойовані сегменти ринку; 

- отримати визнання з боку замовників завдяки сертифікації [4, с. 58]. 

Міжнародні стандарти серії ISO 9000 вже визнані і доволі ефективно 

впроваджуються в багатьох країнах світу, в тому числі й Україні та Росії.  

Вони завдають методику саморегулювання та функціонування на 

підприємстві системи управління якістю. При цьому стандарти не 

встановлюють ніяких точних критеріїв якості, тому що в різних галузях 

виробництва та напрямках діяльності підприємства вони свої. Саме такою 

своєю універсальністю вони й забов’язані широкому їх впровадженню в усіх 

галузях промисловості. Така сертифікація постає гарантом якості 

обслуговування. Без наявності сертифіката ISO 9000 неможливий вихід 

компанії на міжнародний ринок і співпрацю з іноземними партнерами. 
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На даний момент проявилася позитивна тенденція збільшення 

впровадження і сертифікації систем якості на вітчизняних підприємствах. 

В державному реєстрі зареєстровано сотні підприємств з системами 

якості, однак важливо щоб ці системи залишалися живими. 

Українські версії стандартів: 

ДСТУ ISO 9000:2007 — аналог ISO 9000:2005 

ДСТУ ISO 9001:2009 — аналог ISO 9001:2008 

Російські версії стандартів: 

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 — аналог ISO 9000:2005 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 — аналог ISO 9001:2008 

Але окрім позитивного ефекту є і негативний. Сюди відноситься те, що 

сертифікація підприємств ресторанного господарства є необов’язковою, тому і 

не зазнала досі значного поширення серед вітчизняних закладів харчування. 

Виключення складає лише обов’язкова сертифікація електричного та 

механічного устаткування харчової промисловості, хімія (яка використовується 

в закладі), продукція закладу харчування, яка реалізується іншому закладу, та 

сировина, з якої виробляється продукція закладу харчування. Але на підставі 

вже отриманого сертифікату якості, заклад харчування обов’язково повинен 

підтримувати встановлений сертифікатом рівень якості. 

В Україні крім зазначених стандартів ISO, в останні роки ресторанний 

бізнес активно впроваджує стандарти НАССР – важливий інструмент для 

контролю безпеки харчування. Адміністрація закладів ресторанного 

господарства зобов’язана впровадити та постійно підтримувати функціонування 

принципів системи HACCP на харчоблоках. Згідно Українського законодавства 

до 20 вересня 2019 року всі підприємства харчової галузі, зокрема, і заклади 

освіти, які надають послуги з харчування, а також постачальники та 

перевізники харчових продуктів, мали впровадити систему управління 

безпечністю харчування НАССР. Попри все, цей процес на сього не завершено, 

але контроль за безпечністю харчування в закладах ресторанного господарства 

України наразі здійснюється за новими правилами. 

Таким чином сертифікація, що була проведена за бажанням, 

перетворюється в обов’язкову. Також мінусом є той факт, що вартість 

проведення сертифікації є дуже високою і не кожне підприємство ресторанного 

господарства може собі дозволити її проведення. Для багатьох малих 

підприємств сертифікація є марною затратою капіталу. 

Серед нових тенденцій можна вказати появу на території України 

міжнародних систем контролю якості, а також систем управління якістю (TQM) 

та HACCP. 

Це свідчить про прагнення українських виробників та представників 

ресторанного господарства до вдосконалювати якість продукції та послуг. 

Висновки. Розглянувши шлях подальшого розвитку України в цій сфері 

можна сказати, що ми зазнаємо збитків через повільне впровадження стандартів 

якості в ресторанному бізнесі, відсутність власних теоретичних і 

методологічних розробок у сфері якості. Україна повинна на підставі існуючого 

наукового потенціалу, з використанням властивих тільки їй конкурентних 
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переваг, розробити свій погляд на якість. Необхідно змінити відношення 

держави до впровадження та контролю систем якості в закладах ресторанного 

господарства.  
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БЕЗПЕКА  ТА ЯКІСТЬ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 

 

І. І. Бордакова 

головний судовий експерт сектору товарознавчих 

 та гемологічних досліджень відділу товарознавчих, 

 гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень 

 та оціночної діяльності Сумського НДЕКЦ МВС України 

Україна, Суми  
 

Зростаючий  ритм  життя та  інтеграція  країни  до єдиного економічного 

простору є постійною мотивацією для виготовлення найрізноманітніших 

товарів з новими властивостями із застосуванням сучасних технологій 

виробництва та новітніх сировинних матеріалів, вплив яких на організм 

людини подекуди не завжди відомий.  Якість  і  безпечність  товарів  народного  

споживання  є  актуальною  проблемою  для  збереження  та  зміцнення 

здоров’я населення. Безпека товарів безпосередньо пов’язана із сьогоднішнім 

станом науково-технічного  прогресу  в  промисловості  та  сільському 

господарстві,  розвитком  торгівлі,  медицини,  розробкою  збалансованого  та  

раціонального  харчування тощо.  

Актуальність  вивчення  питань  безпеки  та  якості товарів останнім 

часом зумовлене наявністю серйозних  порушень,  які  виявляються  при  

виготовленні та споживанні товарів та мають безпосередній вплив на здоров’я 

та працездатність людини. Визначення  різновидів  небезпек  має  складну 

структуру,  яка  постійно  змінюється  під  дією  внутрішніх  та  зовнішніх  

чинників  і  потребує  повсякчасного дослідження. В період формування 

ринкових відносин  та розвитку технологій виробництва продукції, 

збільшується ймовірність появи фальсифікованих товарів. В широкому 

розумінні фальсифікацію можна розглядати як дії спрямовані на погіршення 
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споживчих властивостей товару або зменшення його кількості при зберіганні 

найбільш характерних показників, які не є суттєвими для споживача. 

Вагомим елементом у системі управління якісності  товарів є безпечність 

товарів та послуг. Безпека  –  найважливіша  властивість  якості товару,  що  

характеризується  відсутністю  небезпечних  для  здоров'я  людини  хімічних  

речовин, хвороботворних мікробів і токсинів тощо. Безпечним уважається 

будь-який товар, який не створює ризику або ж створює мінімальний ризик, 

допустимий  для  використання  даного  товару, і  відповідає  високому  рівню  

безпеки,  захисту здоров'я та життя людини, її особистого майна, а також 

захисту навколишнього середовища [2]. 

Слід зауважити, що на якість продукції впливає значна кількість 

факторів, які діють як самостійно, так і у взаємозв'язку між і собою, як на 

окремих етапах життєвого циклу продукції, так і на кількох. Фактори якості 

об'єднані в 4 групи: технічні, організаційні, економічні і суб'єктивні. До 

технічних факторів належать: конструкція, схема послідовного зв'язку 

елементів, система  резервування, схемні  вирішення,  технологія  

виготовлення,  засоби  технічного обслуговування і ремонту, технічний рівень 

бази проектування, виготовлення, експлуатації та інші. До  організаційних  

факторів належать:  розподіл  праці  і  спеціалізація,  форми організації  

виробничих  процесів,  ритмічність  виробництва,  форми  і  методи  контролю, 

порядок  пред'явлення  і  здачі  продукції,  форми  і  способи  транспортування,  

зберігання, експлуатації (споживання), технічного обслуговування, ремонту та 

інші. До економічних факторів належать: ціна, собівартість, форми і рівень 

зарплати, рівень затрат на технічне обслуговування і ремонт, ступінь 

підвищення продуктивності суспільної праці та інше. Економічні  фактори  

особливо  важливі  при  переході  до  ринкової  економіки.  Їм одночасно 

властиві контрольно-аналітичні і стимулюючі властивості [1].  

Від якості товарів залежать рівень життя населення, його соціальна 

активність, демографічний аспект тощо. Вирішення  проблеми  виробництва  та  

споживання безпечних та якісних товарів народного споживання  можливе  за  

умов  державної  підтримки у  цій  галузі;  адаптування  національної  системи з  

управління  безпечності  харчових  продуктів  до європейської  з  метою  

пошуку  шляхів  його  вдосконалення; дотримання вимог ринку та визнаних у  

світі стандартів [2].  

Стандартизація – це розробка і встановлення вимог, норм, правил, які 

забезпечують право споживача на придбання товарів належної якості за 

прийнятною ціною, а також на безпечність і комфортність праці. Об’єктом 

стандартизації є продукція, процес, послуги, для яких розробляються певні 

вимоги, характеристики, параметри, правила.  

Стандартизація здійснюється на міжнародному, регіональному, 

національному рівнях. Міжнародна стандартизація – діяльність, у якій беруть 

участь органи стандартизації різних країн. Провідна роль у міжнародній 

стандартизації належить двом неурядовим міжнародним організаціям –

 Міжнародній організації зі стандартизації (ISO) і Міжнародній 

електротехнічній комісії (IEC).  
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Важливою для міжнародної стандартизації є діяльність двох міжурядових 

організацій – Світової організації торгівлі і Європейської економічної комісії 

ООН. В свою чергу, міжнародні неурядові організації ISO і IEC розробили 

низку правил щодо застосування стандартів та з урахуванням кількості самих 

стандартів. Міжнародні стандарти ISO представляють собою варіант технічних 

вимог до продукції (послуг), що полегшує обмін товарами та послугами між 

економічними агентами світового ринку (ці вимоги не обов’язкові для всіх 

країн-учасниць) [3].  

Безпека  товарів  сьогодні  –  це  глобальне  питання, оскільки воно 

стосується не тільки здоров’я людини, а  й  розвитку економіки  країни в цілому 

як на внутрішньому споживчому ринку так на міжнародному рівні. 

Таким чином, слід  підкреслити, що на державному рівні здійснюється 

контроль  за виробництвом, постачанням та реалізацією товарної продукції  але 

наявність неякісної та небезпечної продукції свідчить про те, що потрібно 

удосконалювати як законодавчу базу так і методи і заходи усунення 

присутності на споживчому ринку продукції, яке не відповідає встановленим 

нормам та правилам. Таким чином, треба посилити контроль та 

відповідальність виробників за виготовлення та продаж фальсифікованої, 

неякісної та небезпечної  продукції [2]. А також, вдосконалити нормативно-

правову базу, що стосується правил торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами на ринку України крім того, відновити контроль 

відповідних органів за надання послуг у різних сферах діяльності. Такий 

комплексний підхід сприятиме  вдосконаленню  забезпечення  якісних і 

безпечних товарів та послуг для всіх верств населення. 
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Борошняні кондитерські вироби мають велике значення в харчуванні 

населення. У сучасних умовах, поряд із забезпеченням високої якості 

кондитерських виробів, висувається загальна необхідність у розширенні й 

поновлені їх асортименту. 

Для отримання нових смакових властивостей виробів, крім впровадження 

нових рецептур, можна застосовувати різні поєднання напівфабрикатів і 

сировини, а також харчових добавок різної природи. 

Рецептури тіста, у більшості випадків, чітко встановлені та відображені у 

відповідних стандартах. Зміни до рецептури вносять відповідно до 

встановлених правил. Для цього необхідно провести детальний аналіз впливу 

запропонованих добавок на властивості створених систем, умови проведення 

технологічного процесу тощо [1, 2]. Окремо розглядаються питання рівня 

безпеки продукції для споживачів. 

Потенційно привабливими харчовими добавками є подрібнені плоди 

фруктових рослин. Уведення до дисперсної системи частинок нового 

інгрідієнту супроводжується зміною властивостей всієї системи.  

Об’єктом дослідження обрано тісто, виготовлене за традиційною 

рецептурою [3, 4], із використанням борошна пшеничного вищого ґатунку 

згідно з ДСТУ 46.004-99. Як добавку використовували високодисперсний 

порошок аґрусу.  

З аналізу проведених досліджень можна констатувати, що зі збільшенням 

вмісту порошку аґрусу в тісті зменшується в’язкість створеної системи. Це 

свідчить про те, що зменшення в’язкості створених систем відбувається за 

рахунок зменшення інтенсивності міжчастинкової взаємодії в таких системах 

унаслідок нездатності частинок плодів аґрусу приймати участь у процесах 
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утворення структури.    

Одна з головних експлуатаційних характеристик тіста – властивість 

відновлювати структуру після її руйнування. Саме це дозволяє отримати при 

випічці пористу структуру виробу. Встановлено, що збільшення швидкості 

зсуву призводить до зменшення в’язкості, тобто відбувається руйнування 

структури і система поводить себе як ньютонівська рідина. Поступове 

зменшення зовнішнього впливу призводить до відновлення об’ємної структури 

дисперсної системі. Однак, повернення системи в початковий стан відбувається 

іншим шляхом. 

Показано, що найбільшу здатність до відновлення мають дисперсні 

системи без вмісту порошку аґрусу. У системах із вмістом добавки зменшується 

властивість до відновлення структури, що є свідченням того, що здатність до 

релаксації зумовлена структуроутворюючими характеристиками частинок 

дисперсної фази. Аналогічний характер змін зберігається під час витримування 

зразків дисперсних систем впродовж 24 год. На підставі отриманих реологічних 

характеристик досліджених зразків тіста з порошком аґрусу можна зробити 

висновок про те, що його введення до рецептури пісочного тіста призводить до 

змінення ефективної в’язкості, причому її значення залежить від концентрації 

порошка, особливостей структури дисперсної системи, співвідношення 

рецептурних компонентів. 

Вплив порошку аґрусу на змінення в’язкості пісочного тіста можна 

пояснити відмінністю ступеня гідрофільності їх поверхні та поверхні частинок 

борошна. Зменшення стійкості структури пісочного тіста з добавкою порошка 

аґрусу можна пояснити також за рахунок послаблення взаємодії між 

складовими твердої фази (цукру, пшеничного борошна та порошку аґрусу), 

збільшення прошарку рідкої фази, що негативно впливає на міцність структури 

тіста.  

На підставі вивчення реологічних характеристик пісочного тіста з 

використанням порошку аґрусу можна стверджувати, що всі досліджуванні 

зразки тіста не підпорядковуються рівнянню Ньютона і тому відносяться до 

аномальних або не ньютонівських систем. Унаслідок цього, структуровані 

дисперсні системи (пісочне тісто) не можуть характеризуватися одним 

значенням ефективної в’язкості без зазначення швидкості зсуву, на відмінність 

від ньютонівських рідин, в’язкість яких у ламінарній області постійна і не 

залежить від швидкості деформації. Розгляд структурованих колоїдно-

дисперсних систем показує, що при будь-якій швидкості течії у коагуляційній 

структурі відбуваються два протилежних процеси – руйнування та відновлення 

структури. Основною характеристикою, яка описує рівноважний стан між цими 

процесами у встановленому потоці, є ефективна в’язкість.  

Проведено органолептичний аналіз зразків готової продукції (таблиця 1) 

за наступними показниками:  

• зовнішній вигляд;  

• стан м’якушки; 

• консистенція;  
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• смак та запах. 

Таблиця 1 - Органолептичні показники пісочних виробів, виготовлених з 

тіста з додаванням порошку аґрусу 

Назва 

показника 
Контроль 

Вміст порошку аґрусу, мас. %  

1  2  5  

Зовнішній 

вигляд 

Поверхня 

рівна, з 

дрібними 

тріщинами, 

рівномірно 

забарвлена 

Поверхня 

рівна, з 

дрібними 

тріщинами, з 

невеликою 

кількістю 

темних 

вкраплень 

Поверхня 

рівна, з 

дрібними 

тріщинами, з 

невеликою 

кількістю 

темних 

вкраплень 

Поверхня 

нерівна, з 

дрібними 

тріщинами, 

нерівномірно 

забарвлена, з 

темними 

вкрапленнями 

Колір 

поверхні 

Світло коричневий, 

рівномірний 

Світло 

коричневий, 

нерівномірний 

Темно 

коричневий, 

нерівномірний 

Колір 

м’якушки 

Світло-

жовтий, 

рівномірний 

Світло-жовтий, 

з темними 

вкрапленнями 

аґрусу 

Світло-жовтий 

з сірим 

відтінком 

Сіро-жовтий, з 

темними 

вкрапленнями 

аґрусу 

Стан 

м’якушки 
Пропечена, без слідів непромісу 

Консистенція 

м’якушки 
Крихка, з дрібними порами 

Крихка, з 

дрібними 

порами, 

щільніша ніж 

у попередніх 

Запах Властивий печеним виробам 

Властивий 

печеним 

виробам з 

відтінком 

горілого 

Смак 
Характерний, солодкий, без сторонніх 

присмаків 

Характерний, 

солодкий, з 

гіркуватим 

присмаком 

У результаті порівняння пісочних виробів, виготовлених з тіста з різним 

вмістом порошку аґрусу можна зробити наступні висновки:  

• вироби, виготовлені з тіста з вмістом порошку аґрусу 1 % мас. за всіма 

органолептичними показники близькі до показників контрольного зразка (без 

добавки); вміст аґрусу малий –підвищення харчової цінності незначне;  

• вироби, виготовлені з тіста з вмістом порошку аґрусу 2 % мас. за 

більшістю органолептичних показників близькі до контрольного зразка, тобто 
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смак, колір не змінюються; вміст аґрусу достатній для збільшення харчової 

цінності;  

• вироби, виготовлені з тіста з вмістом порошку аґрусу 5 % мас. майже за 

всіма органолептичними показниками (колір, зовнішній вигляд, смак тощо) не 

відповідають нормативним вимогам; підвищення харчової цінності найбільше 

порівняно з іншими досліджуваними зразками.  

Отже, найоптимальніший вміст добавки порошку аґрусу у пісочне тісто 

для виробів з нього – ~ 2 %. мас. 

Проведені дослідження показали, що введення такої компоненти, як 

порошку аґрусу до рецептури пісочного тіста підвищує якість готових виробів 

за фізико-хімічними показниками. Можна зробити припущення, що 

поліпшуючий ефект залежить від ступеня дисперсності добавки, а також її 

вологості.  

З метою дослідження впливу температурних умов на термін зберігання 

продукції випечені вироби поділили на 3 групи:  

першу групу виробів зберігали за кімнатної температури,  

другу – у харчовій плівці за кімнатної температури,  

третю – за температури 0±4°С.  

Встановлено, що зберігання за кімнатної температури виявилося найменш 

ефективним: постійний контакт з повітрям, мікроорганізмами, зміною 

температури негативно впливає на якість виробів, викликаючи передчасне 

пліснявіння, черствіння та звітрювання. Зберігання за температури 0±4°С 

припиняє розвиток мікроорганізмів, чим запобігає пліснявінню, але черствіння 

відбувається. Зберігання у харчовій плівці – найефективніше, оскільки вироби 

захищені від контакту з повітрям, не відбувається втрата вологи, що 

перешкоджає розвитку мікроорганізмів та швидкому черствінню. 

З огляду на вищесказане, терміни зберігання досліджуваних виробів для 

кожної групи становлять 2 доби, 4 доби та 7 діб відповідно. 
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Державний заклад «Луганський національний університету 

 імені Тараса Шевченка», Україна, Старобільськ 

 

Останнім часом все частіше ставиться питання про якість виробів із 

текстилю та про їх безпечність. Особливо це стосується дитячого одягу, до 

якого висувається значно більше вимог, ніж до дорослого.  

Проблема безпеки одягу особливо гостро стоїть по відношенню до 

дитячого населення і особливої актуальності вона набуває у зв’язку з 

незавершеністю процесів росту і розвитку, підвищеною чутливістю 

зростаючого організму до дії зовнішніх факторів. Тим більше що дія 

несприятливих біологічних і хімічних чинників, у тому числі обумовлених 

використанням товарів дитячого асортименту, здійснюється на тлі стійких 

негативних тенденцій в стані здоров’я дітей [2]. Збільшення числа дитячих 

алергійних захворювань, призводить до зниження імунітету. У лютому 2014 

року організація ГРИНПИС опублікувала результати дослідження зразків 

дитячого одягу і взуття восьми провідних брендів Dior, Dolce & Gabbana, 

Giorgio Armani, Hermes, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Trussardi і Versace.  

В результаті перевірки фахівцями ГРИНПИС в лабораторії 

Великобританії в 16 з 27 зразків дитячого одягу і взуття були виявлені токсичні 

речовини, такі як етоксилати нонілфенолу, фталати, пер- і поліфторовані 

з'єднання і сурма. Небезпека цих речовин полягає в тому, що під час прання 

виробів вони розкладаються до більш токсичного нонілфенолу, який 

накопичується в навколишньому середовищі і впливає на життєдіяльність 

живих організмів [3].  

У маленьких дітей дуже ніжна і чутлива шкіра, тому вимоги безпеки до 

одягу дуже високі. Одяг не повинен мати грубих швів або неякісних фарб, які 

легко змиваються, вони можуть викликати роздратування шкіри малюка. Крім 

того, в перший місяць сорочечки або інші легкі кофтинки, які контактують з 

шкірою дитини, одягаються швами назовні. Зав’язки на одязі у таких малюків 

не повинні бути занадто довгі, а ґудзики – занадто великі. Одяг для малюків в 

першу чергу повинен бути зручним, і не тільки для самої дитини, а й для 

батьків, яким доведеться дуже часто його одягати. Тому він має легко зніматися 

і одягатися, не мати тісних деталей, вузької горловини тощо [1].  

В Україні прийнято ряд нормативних документів, що регламентують 

вимоги до гігієнічності та безпечності дитячої трикотажної білизни. Важливим 

документом, який встановлює санітарно-гігієнічні правила і норми вкладення 

хімічних волокон у матеріали дитячого одягу відповідно щодо їх гігієнічних 

показників є СанПиН 42-125-4390-87 «Вложение химических волокон в 

материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими 

показателями» [4]. Цим документом визначені норми вкладення хімічних 
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волокон для різних шарів одягу. 

Номенклатура показників – це якісна категорія продукції і на 

сьогоднішній день, в першу чергу, розглядають її споживчі властивості. Тому в 

подальшому при розробці номенклатури показників якості для 

дитячого одягу розглядаємо саме цю категорію. Зміну якості швейних виробів 

пропонуємо розглядати як по горизонталі, так і по вертикалі. По горизонталі це 

зміна по розширенню зони задовольняючих потреб одним 

виробом, а по вертикалі це більш глибоке задоволення потреб споживачів. 

Особливість запропонованої номенклатури полягає у тому, що при 

зберіганні всіх показників якості продукції, вони розташовуються не 

на одній гілці, а перегруповуються як по рівням, так і в межах одного 

ієрархічного рівня. Класифікація номенклатури показників якості дитячого 

одягу молодших вікових груп представлена в таблиці 1. 

 

Таблиця 1– Загальна номенклатура показників для експертизи якості 

дитячої трикотажної білизни 

Споживні вимоги Показники якості 

Соціальні – здатність задовольнити 

попит 

Відповідність виробу фізичним та 

культурним потребам 

Функціональні – виконання функцій у 

відповідності з призначенням 

Відповідність виробу основному 

функціональному призначенню 

Антропометричні – зручність і комфорт Відповідність розмірній групі. 

Гігієнічні та фізико-гігієнічні – безпека 

та комфорт при використанні. 

Вміст хімічних волокон; вміст вільного 

формальдегіду; величина рН; 

гігроскопічність; вологовбиральність; 

коефіцієнт повітряпроникливості; 

вологовіддача (час висихання); питомий 

електричний опір 

Експлуатаційні – надійність, 

зносостійкість та формостійкість. 

Розривне зусилля (міцність); коефіцієнт 

міцності шва; число циклів стирання, 

прання та прасування; ступінь тривкості 

пофарбування; необоротна залишкова 

деформація; розтяжність та пружність; 

коефіцієнт формостійкості 

 

При виготовленні та проведені експертизи швейних виробів застосовують 

цілий ряд нормативних документів, які містять вимоги до швейних виробів: 

стандарти на швейні та трикотажні вироби, стандарти загальних технічних 

вимог, стандарти на норми та правила, стандарти на методи контролю, 

стандарти на маркування, стандарти на терміни та визначення та ін.  

Стандарти загальних технічних вимог містять загальні положення по 

виготовленню швейних та трикотажних виробів дорослого та дитячого 

асортименту. Всі вимоги цих стандартів можна поділити на вимоги до 

текстильних матеріалів та швейних виробів. 

Аналіз вимог нормативних документів показав, що при виготовленні 
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дитячого одягу велика увага приділяється волокнистому складу текстильних 

матеріалів, який обмежується вмістом хімічних волокон. Крім того, нові 

текстильні матеріли дитячого асортименту повинні мати дозвіл на використання 

від Мінздраву України. Для дитячого одягу є досить актуальна проблема 

забезпечення безпеки та гарного самопочуття дитини, тому у сучасних 

нормативних документах є розділи, які містять показники, що регулюють 

підодяговий мікроклімат, а саме гігроскопічність, повітропроникність, питомий 

поверхневий електричний опір та впливають на екологічну чистоту – вміст 

вільного формальдегіду та інших хімічних сполук. Аналіз нормативних 

документів показав, що не всі перераховані у табл. 1 нормативні документи 

містять ці показники, а лише деякі: ГОСТ 30383-95, ДСТУ 4239: 2003, ДСТУ 

ГОСТ 25294: 2005, ДСТУ ГОСТ 25295: 2005, ДСТУ ГОСТ 25296: 2005, СанПіН 

№ 42-125-4390-87. За нормативними документами рекомендовані значення 

гігроскопічності текстильних матеріалів для дитячого одягу коливаються в 

різних межах: ГОСТ 30383-95 рекомендує для першого та другого шару одягу 

не менше 13– 18 % як оптимальне та не менше 9– 13 % як допустиме, для 

ясельної групи 13– 18 % як оптимальне; ДСТУ ГОСТ 25294: 2005 – для 

першого та другого шару одягу 8 %, ДСТУ ГОСТ 25296: 2005 – 9 %; в СанПіН 

№ 42-125-4390-87 значення показників гігроскопічності для першого шару іще 

більш низькі – 7– 9 % як оптимальне, 6– 7 % як допустиме. 

Такі ж розходження спостерігаються і зі значеннями показника 

повітропроникності: ГОСТ 30383-95 рекомендує як оптимальне значення не 

менше 300 дм 3/м2с та як допустиме – не менше 150 дм 3/м2 с; ДСТУ ГОСТ 

25294: 2005 та ДСТУ ГОСТ 25296: 2005 – не менше 100 дм 3/м2 Значення 

показника питомого поверхневого електричного опору теж коливаються в 

різних нормативних документах: ГОСТ 30383-95 рекомендує для підліткової 

групи не більше 1010−12 Ом як оптимальне та не більше1013 Ом як допустиме, 

а для всіх інших – не більше1010−12 Ом; ДСТУ ГОСТ 25294: 2005 та ДСТУ 

ГОСТ 25295: 2005 – не більше 1011 Ом; ДСТУ ГОСТ 25296: 2005 – не більше 

109 Ом та допускається не більше 1011 Ом; в СанПіН № 42-125-4390-87 

значення цього показника ще жорсткіші – не більше 108−9 Ом як оптимальне, 

не більше 109−11 Ом як допустиме. Неоднозначними являються також значення 

вмісту вільного формальдегіду. Так, СанПіН № 42-125- 4390-87 не має 

обмеження на цей показник. Для білизняного та платтяно-блузочного 

асортименту значення цього показника згідно з ДСТУ ГОСТ 25294: 2005 та 

ДСТУ ГОСТ 25296: 2005 складає не більше 75 мкг/г, а для верхнього одягу 

значення цього показника є ще більшим – для тканин верху не більше 1000 

мкг/г, а для підкладкових тканин – не більше 300 мкг/г. ГОСТ 30383-95, який 

гармонізований з вимогами міждержавних стандартів, містить найжорсткіші 

вимоги – не більше 20 мкг/г. Крім того, цей стандарт містить сучасні показники 

гранично допустимих концентрацій на вміст в текстильних та трикотажних 

матеріалах шкідливих та небезпечних хімічних елементів, сполук та вільних 

радикалів. Так для дитячого одягу згідно ГОСТ 30383- 95 встановлені 

допустимі значення залишків важких металів, що здатні до екстрагування, а 
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також значення інших хімічних речовин та сполук. Дитячий одяг повинен 

відповідати обов’язковим вимогам нормативних документів, а білизняний 

асортимент дитячого одягу підлягає обов’язковій сертифікації. Проведення 

необхідної експертизи дитячого одягу на відповідність обов’язковим вимогам 

ускладняється неоднозначністю значень, що містять ці нормативні документи. 

Багаторічна практика свідчить, що найбільш придатними полотнами для 

дитячої білизни та одягу є тканини і трикотаж з натуральних природних 

волокон, що пояснює прогресуючу в світовій практиці тенденцію до 

використання тканин та трикотажу, які містять льняні та бавовняні волокна, 

особливо для одягу дитячої групи. Акцентування уваги на цих питаннях 

пов'язане з наявністю непоодиноких випадків використання хімічних, особливо 

синтетичних, волокон та ниток для виробництва полотен, що призначені для 

виготовлення дитячого одягу та виробів особистої гігієни. Деякі виробники 

перевагу віддають комерційному інтересу, а не потребам дітей та вимогам 

гігієни. З огляду на вищевикладене номенклатура показників якості тканин для 

дитячого одягу має відповідати вимогам безпеки життя та здоров'я дитини щодо 

впливу на одяг хімічного складу сировини, оздоблювальних обробок, зміни 

забарвлення в умовах експлуатації, зручності та гігієнічності виробів. 

Окрім того, оновлення асортименту – це один із напрямів асортиментної 

політики підприємств-виробників і торгівлі в умовах насиченого ринку. Таким 

чином, постійне підвищення якості продукції є обов'язковою вимогою розвитку 

суспільства, а забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції виходить 

із необхідності задоволення потреб населення. 

На сьогоднішній день багато дослідників вивчають вимоги до одягу, 

номенклатуру їх показників якості та займаються розробкою нової схеми цих 

показників. 
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Технічний прогрес сприяє застосуванню новітніх технологій в різні 

галузі, свідчить про впровадження нових напрямків управління виробничим та 

побутовим обладнанням із використанням пристроїв електроніки. Такі методи 

впроваджуються до управління звичних для споживачів приладів у побуті ( так 

як холодильники, пральні машини, пилососи) та складні виробничі системи, 

пов’язані із управлінням технологічного процесу. Технологія, яка зародилась на 

поєднанні розвитку Інтернету, досягнень наноелектроніки, контролюючих 

пристроїв та серсорів, отримала назву IoT (Internet of Things - Інтернет речей). 

По суті, IoT – це мережа взаємопов’язаних між собою пристроїв, які за 

допомогою програмного забезпечення й сенсорів збирають інформацію та 

діляться нею між собою. Ця технологія зародилась відносно нещодавно – кілька 

років назад – і з кожним роком набуває все більшого поширення. 2020-й стане 

тим роком, коли IoT отримає потужний поштовх для розвитку завдяки таким 

технологіям як 5G та Wi-Fi 6. 

За даними консалтингового агентства IDC до 2025 р. по всьому світу буде 

налічуватися близько 41,6 млрд. IoT-пристроїв, включаючи машини, різні 

сенсори і камери. З 2018 по 2025 рр. сумарний IoT-трафік буде в середньому 

зростати на 28,7% на рік. До кінця цього періоду пристрої інтернету речей 

будуть спільно генерувати 79,4 зеттабайт даних (зеттабайт - 1 млрд. терабайт). 

У боротьбу за інтернет-споживача включилися не тільки розробники 

програмного забезпечення, а конструктори електронного обладнання й 

промислові дизайнери. Їх пристрої використовуються контролю та управління 

виготовлення та зберігання продукції, створення “розумних будинків” і 

безпосередньо пов’язується із роботою з бездротовими і проводовими 

мережами. Це сприяє появі на ринку України нових видів товарів – від 

автомобілів та пральних машин, до технологічних методів управління 

освітлення, загазованості тощо, які підключені до Інтернету, Bluetooth або Wi-

Fi- модулів. Це зручно і в найближчому майбутньому додатки і предмети, які не 

підключені до мережі, будуть виглядати як анахронізм [1-3].  

У сучасному побутовому та виробничому обладнанні та агрегатах 

встановлюються чутливі сенсори, які контролюють та повідомляють про 

виявлені проблеми і неполадки в системі. Такі пристрої обладнані додатковими 

сенсорами та забезпечені модулем Wi-Fi, дозволяють дистанційно керувати 

роботою агрегату. В даному випадку модуль Wi-Fi використовується як 
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інтерфейс безпровідної передачі інформації про дані вимірювань температури у 

холодильнику на віддалену систему контролю та управління, перегляду показів 

сенсорів онлайн на смартфонах, планшетах і персональних комп’ютерах (ПК). 

Аналогічні системи встановлюються на обладнанні контролю загазованості 

приміщення, освітленості будинків та територій, температурних режимів 

роботи печей тощо. 

Для прикладу, виробники пропонують споживачам холодильники з 

екранами і підтримкою Wi-Fi. На дверцятах встановлюється медіацентр, який 

можна використовувати для пошуку інформації в Інтернеті (наприклад, скільки 

зберігати в холодильнику куплені продукти або як приготувати їжу), перегляду 

передач, прогнозу погоди. Тут же можна залишати замітки для членів сім’ї, 

складати список продуктів, слухати музику і багато іншого. Також в сучасних 

агрегатах значно спрощена схема управління. Мова йде не тільки про цифрові 

табло зі світлодіодною індикацією, на яких з’являється інформація про 

встановлюваних режимах і роботі холодильника в цілому, але і про можливість 

дистанційно змінювати програми, виставляти температуру, включати і 

вимикати техніку. Основою таких розробок є сучасні електронні пристрої, що 

мають загальну назву мікроконтролери. Саме такі пристрої формують 

керуючий модуль будь-якого сучасного обладнання, який виконує ряд функцій.  

Модуль керування, основну роль якого виконує мікропроцесорний блок, 

має ще три блоки – живлення, індикації та дистанційного зв’язку. 

Мікропроцесорний блок обробляє всю вхідну інформацію, проводить 

вичислення, формує та надсилає на сервер пакети інформації. 

Wi-Fi модуль відповідає за зв'язок пристрою із зовнішніми системами. При 

потребі може використовуватись для під’єднання до інших модулів 

моніторингу, обмінюючись з ними інформацією та забезпечувати серверу 

приймання і передавання управлінських дій, якщо виникає необхідність 

введення оберненого зв’язку. Блок живлення забезпечує необхідний постійний 

рівень живлення складових системи контролю параметрів температури. Блок 

індикації здійснює індикацію функціонального стану інших блоків системи. 

Таким чином, використання новітніх технологій покликано, щоб 

забезпечити комфортність для споживачів. Ці розробки повинні поєднуватись із 

вимогами до якості та безпечності новітньої техніки, відповідності діючим 

нормативно-правовим та нормативним документам. 
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На сучасному етапі розвитку важливими проблемами залишаються якість 

та безпечність харчових продуктів і продовольчої сировини з урахуванням 

відповідного регулювання з боку держави, формування ринку відповідних груп 

продовольчих товарів, у тому числі групового і внутрішньо-групового 

асортименту. Особливе місце займає органічна продукція, частка якої в нашій 

країні поступово зростає і сприяє розширенню торговельної мережі, вимагає 

пошуку систем ідентифікації відповідних продуктів, обґрунтування систем 

підбору цільових маркерів і їх визначення, забезпечення належних умов і 

дотримання термінів зберігання, виключення фальсифікації і погіршення якості.  

Зусилля фахівців мають бути направлені на пошук інноваційних 

спрямувань поліпшення рецептурного складу, удосконалення технології 

виробництва, розширення асортименту харчових продуктів підвищеної харчової 

і біологічної цінності, особливо цільового й оздоровчого призначення. 

З цією метою студентами і науковцями кафедри товарознавства, 

торговельного підприємництва та експертизи товарів Державного закладу 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» було 

розроблено харчові продукти для спеціального дієтичного споживання з 

використанням нетрадиційної сировини рослинного походження з підвищеним 

вмістом антиоксидантів, вітамінів, мінеральних речовин, та інших цінних 

біологічно активних речовин.  

Враховуючи зростання суспільного значення спорту, його вплив на 

формування іміджу держави та той факт, що у сучасній системі спортивної 

підготовки, харчування є як один з провідних факторів, обумовлюючих 

здатність досягнення спортсменів високої результативності, завдання створення 

і упровадження у практику інноваційних харчових продуктів для спортсменів є 

актуальним. При високо інтенсивній м’язовій роботі та великих 
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психоемоційних витратах спортсмени потребують спеціального режиму і 

харчування в залежності від виду фізичних навантажень.  

Особливі фізіологічні умови, в яких знаходиться спортсмен, призводить 

до появи у нього додаткових потреб в харчових речовинах. Проте повсякденне 

харчування не забезпечує надходження в організм достатньої кількості 

необхідних речовин. А тривала дія дефіцитних станів харчового статусу на 

організм спортсменів в умовах інтенсивних фізичних навантажень може 

призвести до виникнення аліментарно-залежних порушень.  

Накопичений вітчизняний і закордонний досвід переконливо свідчить, що 

найбільш ефективнішим шляхом корекції харчування спортсменів являється 

розробка й створення продуктів, збагачених недостатніми нутрієнтами, 

переважно із природньої сировини. Вони дають змогу підтримувати або швидко 

відновлювати сили спортсмена, забезпечувати його необхідними нутрієнтами 

при незначних об’ємах споживання, а також дозволять запобігти виникненню 

багатьох професійних захворювань.  

Авторитет харчових продуктів для спортсменів закордонного 

виробництва знижується наявністю підробок та низькою якістю маловідомих 

виробників.  

Враховуючи те, що в Державному закладі «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» (ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка») 

тренуються й виступають провідні спортсмени в декількох командах, які 

потребують продукти з вмістом у своєму складі природних адаптогенів 

рослинного й тваринного походження, імуномодуляторів, вітаміно - 

мінеральних комплексів, які дозволяють швидко відновлювати кондиції 

спортсмена й забезпечити його необхідними нутрієнтами нешкідливого для 

організму людини, була зацікавленість студентів, спортсменів, тренерів і лікаря 

команд у застосуванні цих продуктів.  

Мета роботи полягала у стимулюванні наукової діяльності студентської 

молоді ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» щодо дослідження актуальних 

проблем з товарознавства харчових продуктів в умовах європейської інтеграції 

України.  

Для прискорення впровадження інноваційних спеціальних харчових 

продуктів функціонального призначення (для спортсменів, 

військовослужбовців, шахтарів), науковцями і студентами кафедри 

товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів ДЗ «ЛНУ 

імені Тараса Шевченка», проведено комплекс робіт з розробки і створення 

функціональних продуктів для спортсменів, військовослужбовців, шахтарів 

(розроблено й науково обґрунтовано рецептурний склад функціональних композицій 

введених в цукерки для адекватної компенсації фізіологічних витрат організму 

спортсменів під час стресових фізичних навантажень різної інтенсивності, розробка 

ТУ – Цукерки для спортсменів, нормативну документацію, патенти на корисну 

модель).  

Зокрема, розроблено функціональну композицію «Рекорд» для продуктів 

спеціального дієтичного споживання, до складу якої входить: сухий екстракт 

трибулусу, таурин, сухий екстракт заманихи, сухий екстракт родіоли рожевої, 
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глюкоза, вітаміни групи В, натрій, калій, кальцій, магній при наступному 

співвідношенні компонентів.  

Цілеспрямовано сформований рецептурний склад композиції «Рекорд» 

розраховано на споживання  за одну - дві години перед фізичним 

навантаженням у відповідності з індивідуальною програмою харчування і 

тренувань, що дозволить полегшити пристосування організму людини до 

високого фізичного навантаження в екстремальних умовах, підвищити її 

фізичну працездатність та емоційну стійкість. 

 

Таблиця 1 – Добова потреба та рекомендоване дозування складових 

композиції «Рекорд», мг 

Композиція 

«Рекорд» 

Добова потреба 

(дозування), мг Безпечне 

добове  

дозування, 

мг 

Кількість 

на 1 

порцію 

продукту, 

мг 

для  людей з 

низькою 

фізичною 

активністю, мг 

для 

спортсменів, мг 

Сухий екстракт 

трибулусу   
150,0-360,0 360,0-500,0 1000,0 130,0 

Таурин 1000,0-5400,0 5400,0-7200,0 10500,0 3000,0 

Сухий екстракт 

заманихи 
120,0-400,0 400,0-800,0 800,0 200,0 

Сухий екстракт 

родіоли рожевої 
300,0-500,0 500,0-600,0 1000,0 400,0 

Глюкоза 4000,0-10000,0 
50000,0-

100000,0 
100000,0 5000,0 

Фолієва 

кислота (Вс) 
0,2 - 0,4 0,45 - 0,6 0,6 0,2 

Тіамін (В1) 1,7 - 3,0 2,5 - 4,0 5,1 1,0 

Рибофлавін (В2) 1,5 - 2,0 4,0 - 5,5 6,0 2,0 

Піридоксин 

(В6) 
2,0 - 6,0 7,0-10,0 10,0 2,0 

Ціанкобаламін 

(В12) 
0,002 – 0,005 0,004 - 0,009 0,01 0,002 

Нікотинова 

кислота (РР) 
19,0 – 25,0 25,0 - 45,0 60,0 15,0 

Натрій (Na) 4000,0-5000,0 5000,0-7000,0 7000,0 2000,0 

Калій (K) 4000,0-5000,0 5000,0-7000,0 7000,0 2000,0 

Кальцій (Ca) 800,0-1000,0 1000,0-1200,0 2500,0 400,0 

Магній (Mg) 300,0-500,0 500,0-600,0 600,0 200,0 

 

Запропонована композиція для збагачення продуктів  спеціального 

дієтичного призначення не є токсичною, не має у складі речовин, заборонених 
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Медичним кодексом міжнародного олімпійського комітету та Антидопінговим 

кодексом олімпійського руху. Щоденне споживання харчових продуктів, 

збагачених запропонованою композицією,  не призводить до звикання. 

Запропонована композиція сприяє зниженню почуття втоми, підвищенню 

активності імунної системи та працездатності під час фізичного навантаження. 

 Таким чином, вживання харчових продуктів, що мають у складі 

композицію «Рекорд», забезпечить підвищення загального тонусу організму, 

працездатності, нормальну діяльність нервової системи, антиоксидантну 

активність організму та енергообмін. Вказана композиція придатна як добавка 

до кондитерських виробів. Оптимальне дозування композиції становить 13,35 г  

на 1 порцію (100 г) продукту. 

 

 

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ШПАЛЕР  

 

І. О. Дудла  

професор, доктор технічних наук  

Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна, Полтава 

 

Зараз на вітчизняному ринку розширюється асортимент шпалер, 

виробляється значний обсяг нових видів шпалер, тому на даний час актуальним 

є проведення досліджень щодо асортименту та властивостей шпалер.  

Шпалери українських виробників користуються заслуженим попитом і 

регулярно постачаються в країни Прибалтики, в Грузію, Азербайджан, Молдову, 

Білорусь, Польщу, Болгарію, Росію.  

Аналіз стану вітчизняного ринку шпалер свідчить про помітну тенденцію 

до зменшення попиту на шпалери дешевого цінового сегменту (паперові 

шпалери), які значно поступаються якістю шпалерам середнього та високого 

цінового сегментів. За останні роки зростає попит на нові, інноваційні види 

шпалер – скловолокнисті, текстильні, металізовані, тафтинг, а також лінкруст.  

Соціологічні дослідження проведені у формі анкетування, в ході якого 

були поставлені наступні задачі: 

- виявлення попиту на окремі види шпалер; 

- виявлення факторів, що впливають на вибір шпалер; 

- виявлення переваг споживачів щодо властивостей шпалер. 

Були опитані жителі міста Чернігова та Чернігівської області. В 

анкетуванні взяли участь 100 осіб.  

Віковий склад респондентів представлений в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Віковий склад респондентів 

Вік Чоловіки, % Жінки, % 

До 20 років 7 8 

Від 21 до 35 років 9 20 

Від 36 до 50 років 15 14 

Від 51 до 65 років 4 9 
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0%

20%

40%

60%

Від 2 тис до 

5 тис. грн

Від 5 тис до 

10 тис. грн

До 2 тис. грн Більше 10 

тис. грн

58%

21% 16%
5%

Старше 66 років 3 11 

Разом 38 62  

Як видно з таблиці, серед опитаних переважають жінки – 62%. Більша 

частина респондентів знаходиться у віці від 21 до 35 років  та від 36 до 50 років 

– по  29% в кожній віковій групі.  

Оскільки можливість придбання товарів, включаючи шпалери залежить 

від доходів населення, нами було проведено оцінку доходів населення, що 

відображено на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Місячний дохід респондентів на 1 члена родини 

 

Споживачі шпалер мають різний рівень доходу на одного члена сім’ї: 

16% мають дохід до 2 тис. грн., 58% осіб мають дохід від 2 тис до 5 тис. грн., 

21% населення мають дохід від 5 тис до 10 тис. грн. Дохід, що перевищує 10 

тис грн., мають близько 5% опитаних. 

У складі респондентів були присутні: студенти, робітники, службовці, 

пенсіонери, безробітні та домогосподарки. Серед респондентів найбільше 

студентів – 34,8% і робітників – 24,3%. Домогосподарки складають 11,1% від 

загальної кількості респондентів. Частка службовців складає 18,8%, пенсіонерів 

та безробітних – 5% та 6% відповідно.  

Попит на окремі види шпалер наведено на рисунку 2. 

 

 

 

 

Попит на окремі види шпалер наведений на рисунку 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Попит на окремі види шпалер 
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З рисунку 2 видно, що найбільшим попитом серед опитаних 

користуються паперові шпалери – 40%. На другому місці шпалери вінілові на 

паперовій основі – 25%. Вінілові шпалери на флізеліновій основі складають  

21% від загальної частки шпалер. Найменш розповсюджені серед респондентів 

фотошпалери (4%), рідкі шпалери (4%), металізовані шпалери (3%) та 

текстильні шпалери (3%). 

Основні споживні властивості, що впливають на придбання шпалер 

наведено на рисунку 3. 

 

Рисунок 3 – Споживні властивості, що впливають на вибір шпалер 

 

Опитування показало, що основними споживними властивостями, які 

впливають на вибір споживачів при купівлі, є безпечність покриття та зручна 

ширина і довжина шпалер (18% та 14%). Зовнішній вигляд полотна та стан 

упаковки найбільш важливі для 13% та 12% респондентів відповідно. Також 

респонденти приділяють велику увагу світлостійкості (11%) та стійкості 

рельєфу (11%). На вибір шпалер також впливають стійкість до стирання (9%) та 

міцність основи (8%).  

Респонденти частіше всього купують шпалери в магазинах (55%) та на 

ринках (25%). В Internet-магазинах купують шпалери 12% осіб віком до 

35років, а решта респондентів (8%) здійснює купівлю шпалер безпосередньо на 

підприємствах. 

Найбільш прийнятною ціною на шпалери (рисунок 4) є їх вартість до 50 

грн за один рулон (для 45% респондентів). 32% опитаних купують шпалери за 

ціною 51-100 грн за 1 рулон. Для 15% споживачів прийнятною є ціна від 101 

грн за один рулон. Не має значення ціна для 8% респондентів. 

0%
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4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
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11% 11%
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Рисунок 4 – Переваги споживачів щодо цін на шпалери, за 1 рулон 

 

Проведено аналіз переваг споживачів щодо споживних властивостей 

шпалер. 13% респондентів задоволені різноманітністю колористик, 13% 

приваблює зручна ширина рулону; 25% надають перевагу безпечності та 

екологічності покриття. Можливістю вологого догляду задоволені 16% 

споживачів, а високою світлостійкістю – 13%. 18% споживачів приваблює 

високоякісний матеріал основи та декоративного покриття.  

Незадоволені якістю шпалер 7% опитаних, з них 25% незадоволені якістю 

декоративного шару, низькою вологостійкістю шпалер, що миються, та 

низькою світлостійкістю незадоволені 18% та 14%, відповідно. Вважають 

процес наклеювання складним 15%, а ціну занадто високою  – 18% опитаних.  

Отже, провівши соціологічне дослідження шпалер визначили, що 

основними споживачами продукції підприємства є жінки віком від 21 до 50 

років з середньомісячним доходом на 1 члена родини від 2 тис грн до 5 тис грн. 

Опитані надають перевагу паперовим та вініловим шпалерам з безпечним 

покриттям, високоякісним матеріалом основи та декоративного шару. Також 

важливими характеристиками при виборі шпалер є світлостійкість, стійкість до 

стирання та стійкість рельєфу. Для декорування приміщень 53% респондентів 

обирають паперові дуплексні шпалери, паперові акрилові та вінілові шпалери 

на флізеліновій основі. Повністю задоволені якістю та асортиментом шпалер 

93% споживачів, їх приваблює різноманітність колористик, зручна ширина 

рулону, високоякісний матеріал основи та декоративного покриття, висока 

волого- та світлостійкість, а також безпечність шпалер. Не задоволені 

асортиментом та якістю шпалер 7% споживачів, вони вважають низькою якість 

основи та декоративного шару шпалер, їх світло- та вологостійкість і занадто 

високу ціну.  
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ НАССР ПРИ РОЗРОБЦІ ЙОГУРТУ 

 З РОСЛИННОЮ СИРОВИНОЮ  
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здобувач вищої освіти 

Сумський національний аграрний університет, Україна, Суми 

Н. В. Болгова 

к. с.-г. н., доцент кафедри технології молока і м’яса 

Сумський національний аграрний університет, Україна, Суми 

 

Важливим критерієм розробки та випуску харчової продукції є її 

безпечність [1]. Відповідно до вимог українського законодавства всі 

підприємства, що випускають харчові продукти мають розробити та впровадити 

у виробництво систему НАССР [2,3]. Система є ефективним інструментом 

попередження появи небезпечних чинників та випуску конкурентної продукції. 

Кінцева мета запровадження системи безпечності полягає у виключенні або 

мінімізації будь-яких небезпечних ризиків не лише за рахунок контролю, а й за 

рахунок попередження їх виникнення.  

В рамках наукової тематики кафедри технології молока і м’яса було 

проведено розробку рецептури йогурту з рослинною сировиною. Метою роботи 

є аналіз виробництва розробленого продукту в умовах функціонування системи 

НАССР. Отже, розробка нової рецептури з використанням системи НАССР 

актуальна та дозволяє виробити стабільно безпечну продукцію. 

Перший крок в аналізі безпечності харчового продукту є розробка та 

перевірка відповідності блок-схеми. Група безпечності після розробки блок-

схеми проводить її поетапний аналіз на виробництві та затверджує. Наступний 

крок – визначення всіх факторів, що впливають на безпечність кінцевого 

продукту. Виділяють три групи факторів: хімічні, фізичні та біологічні. 

Користуючись методикою визначення ризиків та деревом рішень група НАССР 

розглядає кожний технологічний етап блок-схеми й визначає критичні 

контрольні точки (ККТ). На рисунку 1 представлено блок-схему виробництва 

йогурту з рослинною сировиною та визначені ККТ. Аналізуючи технологічний 

процес виробництва розробленої рецептури йогурту з рослинною сировиною 

визначено дві ККТ. Перша ККТ визначена на етапі приймання, оцінки якості 

молока-сировини та контролює хімічний небезпечний чинник. Друга точка 

визначена на етапі пастеризації суміші та визначена біологічним чинником. 

Заключним кроком аналізу безпечності виробництва розробленого 

кисломолочного напою є план НАССР (табл. 1). Таблиця дає можливість 

аналізувати ККТ на визначених технологічних етапах через детальний опис 

небезпечного чинника та його критичні межі. Така форма аналізу дозволяє 

наглядно моніторити небезпечний чинник, визначити форму коригувальної дії. 

Важливим пунктом плану НАССР є протоколи. Вони не лише забезпечують 

облік даних, а й дають можливість відслідкувати безпечність продукту на 

кожному етапі технологічного процесу.  
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Рисунок 1 – Блок-схема виробництва йогурту з рослинною сировиною 

 

Приймання, оцінка якості молока-сировини 

Очищення, охолодження, резервування (t=4±20С) 

Підігрів та сепарування молока (t=35-40°C), 

одержання вершків та знежиреного молока 

ККТ -1Х 

Нормалізація суміші до м.ч.ж.2,5% 

 

Приготування сухих компонентів 

 

Розчинення, набухання порошку гарбуза (t=40-

450С, τ=50-60 хв) 

Гомогенізація (t=60-650С, р=0,8-0,9 атм.) 

Пастеризація суміші (t=90-940С, τ=5±2хв) 

Охолодження до температури заквашування 

(t=35-450С) 

Заквашування, сквашування (t=35-450С, τ=5-16 

год, 85-900Т) 

Охолодження та перемішування згустку (t=20-

250С, τ=15-30 хв) 

Закваска: 

Lactobacillus 

delbrueckii 

subsp. 

bulgaricus, 

Streptococcus 

salivarius subsp. 

thermophilus 

Внесення цукрового сиропу з журавлиною 

Фасування, пакування, маркування  

 

Доохолодження йогурту в камері (t≤60С) 

Зберігання готового продукту (t=4±20C, τ=14 діб) 

Приймання, 

зберігання  

пакувальних 

матеріалів 

 

Пакувальні 

матеріали 

ККТ-1Б 
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Таблиця 1 – План НАССР  

Про-

цес К
Т

К
 Опис 

небезпечног

о чинника 

Кри 

тичні 

межі 

Моніторинг 
Коригува 

льна дія 

Протокол 

НАССР що як коли хто 

П
р

и
й

м
ан

н
я
, 

о
ц

ін
к
а 

я
ко

ст
і 

м
о
л
о
к
а-

си
р

о
в
и

н
и

 

К
К

Т
-1

Х
 Наявність 

інгібуючих 

речовин, 

антибіоти 

ків 

Не 

допус

каєтьс

я  

сода 

ДСТУ 

8378: 

2015 

Кож 

на пар 

тія 

Л
аб

о
р

ан
т 

 

Не 

приймається  

Журнал 

моніторин

гу ККК. 

Журнал 

вхідного 

контролю 

сировини 

аміак ДСТУ 

7359: 

2013  

перекис 

водню 

ДСТУ 

7356: 

2013 

антибіот

ики 

ДСТУ 

8397: 

2015  

П
ас

те
р

и
за

ц
ія

 

су
м

іш
і 

К
К

Т
-1

Б
 

Наявність 

залишкової 

або набутої 

мікробної 

забрудненос

ті  

≥92 

≤940С 

 

≥5≤8 

хв. 

0С, хв 

Термог

рама, 

термом

етр 

Пості

йно, 

кожні 

5 хв 

Т
ех

н
о
л
о
г 

 

Інформувати 

керівника, 

при потребі 

повторна 

пастериза 

ція 

Термограм

и. Журнал 

моніторин

гу КТК. 

Журнал 

пастериза

ції 

 

В результаті проведених досліджень реалізовані принципи системи 

НАССР, складено перелік потенційних небезпек і виділені критичні контрольні 

точки в технології йогурту з рослинною сировиною, що дозволяє управляти 

його безпечністю на всіх етапах виробництва. 

Таким чином, реалізація плану НАССР при ефективному функціонуванні 

програм-передумов попередніх заходів дозволить випуск безпечної продукції. 
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судовий експерт, д-р геолог. наук, професор 

Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

 центр Міністерства внутрішніх справ України 

Україна, Дніпро 

 

Видобуте з надр дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного 

утворення та напівдорогоцінне каміння (далі – ДК, ДКОУ, НДК), інша 

продукція і прибутки, отримані відповідно до законодавства при видобуванні 

ДК, ДКОУ, НДК, відповідно до ст. 10 Закону України «Про державне 

регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» [1] є власністю 

суб'єктів видобування, якщо інше не встановлено спеціальним дозволом на 

користування надрами, договорами державного замовлення, укладеними за 

участю цих суб'єктів, міжнародними договорами України, ратифікованими 

Верховною Радою України. 

При цьому під терміном «операції з ДК, ДКОУ, НДК» закон розуміє дії, 

пов'язані з: 

а) виникненням та припиненням права власності та інших прав на ДК, 

ДКОУ, НДК, в тому числі прийманням під заставу ювелірних та побутових 

виробів з дорогоцінних металів (далі – ДМ); 

б) надходженням ДК, ДКОУ, НДК до місць зберігання фондів і запасів, а 

також їх зберіганням і відпуском у встановленому порядку; 

в) зміною вмісту або фізичного стану ДК, ДКОУ, НДК у будь-яких 

речовинах і матеріалах під час їх видобутку, виробництва та використання; 

г) ввезенням ДК, ДКОУ, НДК, виробів і матеріалів, що їх містять, в 

Україну з-за кордону та вивезенням з України; 

д) зберіганням та експонуванням ДМ і ДК. 

Суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з ДК, ДКОУ, НДК, 

підлягають обов’язковій реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю. Наразі 

таким органом, після ліквідації Державної пробірної служби України [2], є 

Міністерство фінансів України (далі – Мінфін), яке, відповідно до покладених 

на нього завдань, реалізовує державну політику у сфері державного пробірного 

контролю за якістю ДМ і ДК, ДКОУ, НДК, виробів з них та матеріалів, що їх 

містять [3]. 

У перелік державних та казенних підприємств, установ (далі – ДУ, КП), що 
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належать до сфери управління Мінфіну, серед інших, входять: - Державний 

гемологічний центр України (далі - ДГЦУ); - ДУ «Державне сховище 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України»; - ДУ «Музей 

коштовного і декоративного каміння»; - Дніпропетровське казенне 

підприємство пробірного контролю (далі – КППК); - Донецьке КППК (м. 

Краматорськ); - Західне КППК (м. Львів); - Кримське КППК (тимчасово 

окупована територія); - Південне КППК (м. Одеса); - Східне КППК (м. Харків); 

- Центральне КППК (м. Київ).  

Функції із захисту прав споживачів виробів з ДМ і ДК - на Державну 

службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – 

Держпродспоживслужба). Остання, відповідно до покладених на неї завдань у 

сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотримання законодавства 

про захист прав споживачів (у тому числі споживачів виробів з ДМ і ДК): - 

перевіряє додержання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у 

сфері торгівлі і послуг, вимог законодавства про захист прав споживачів, а 

також правил торгівлі та надання послуг; - проводить контрольні перевірки 

правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію відповідно 

до закону; - накладає на суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у 

тому числі ресторанного господарства, стягнення за порушення законодавства 

про захист прав споживачів; - передає матеріали перевірок на дії осіб, що 

містять ознаки кримінального правопорушення, органам досудового 

розслідування [4]. 

Слід звернути увагу на той факт, що світовий ринок ДК динамічно 

розвивається і особливо це стосується кольорових каменів, які за своїм 

оборотом перевершують алмазно-діамантовий ринок. Разом з тим на ринок 

гемологічної продукції хлинув потік матеріалів, які не зовсім або зовсім не 

відносяться до коштовного каміння. 

Це перш за все стосується імітацій, які яскраво демонструють не тільки 

свою витонченість, а й бажання спекулювати на почуттях довірливих покупців. 

Така практика процвітає в місцях, де існує традиційний видобуток ДК - 

південно-східна частина Азії. 

Другу позицію займають синтетичні (штучні, техногенні) камені, які мало 

чим відрізняються від природних (геогенних). До недавнього часу їх основним 

відмінним критерієм були тверді включення. Однак зараз компанії, що 

займаються синтезом каміння, роблять виклик природним каменям і заявляють 

про створення аналогічних дефектів у їх синтетичних аналогах. Перед усім, це 

стосується таких каменів як рубін, сапфір, смарагд, олександрит. 

Наприклад, природні смарагди до недавнього часу можна було відрізнити 

від синтетичних за внутрішньою будовою - включеннями, зонами зростання, 

тріщинами. Ці дефекти в кристалах виникають внаслідок зміни умов їх 

зростання або впливу зовнішніх механічних факторів на кристал, і саме 

дефекти визначають властивості реальних природних кристалів. В даний час 

фірма «Лінде» вирощує смарагди гідротермальним методом, в яких 

спостерігаються цвяхоподібні включення з кристалами фенакіту на тупому 

кінці, аналогічні включення зустрічаються в ефіопських смарагдах. Відрізнити 
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їх може лише фахівець з великим досвідом вивчення включень у мінералах. 

Крім того, останнім часом на ринку з'явилися так звані «нагріті» камені. 

По суті це природне каміння низької якості, а часом взагалі не ювелірної якості, 

яке піддається термічній обробці, при якій усі дефекти кристала (тріщини, 

порожнечі) заповнюються кольоровим склом. Таким чином, у каміння, при 

збереженні його кристалічної структури, значно знижується прозорість, блиск, 

колір, тобто загалом – різко падає якість. 

З появою нових сплавів, які не відповідають чинним нормативним 

документам виникають проблеми не тільки із випробуванням цих сплавів, а й з 

відсутністю оцінки впливу легуючих компонентів (індій, вольфрам, цинк, 

кадмій, галій тощо) під час випробування на пробірному камені ювелірних та 

побутових виробів з ДМ, виробів та матеріалів, що містять ДМ. 

Безумовно, це не весь перелік способів і методів, які переслідують одну 

мету - нечесно заробити шляхом обману покупця гемологічної продукції, тому 

питання гемологічного контролю, експертизи, захисту прав споживачів виробів 

з ДМ і ДК, у тому числі й їх правові аспекти, є вельми актуальними. 

З точки зору гемологічних об’єктів, державний пробірний контроль за 

якістю виробів з ДМ і ДК – розглядається як перевірка відповідності виробів 

вимогам чинних нормативно-правових актів (положень, правил) у частині 

відповідності вставки (вставок) із ДК, ДКОУ, НДК, найменуванню та 

ваготехнічним характеристикам, зазначеним на товарному ярлику. 

Інструкція Мінфіну [5] запроваджує основні вимоги та порядок здійснення 

державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових 

виробів з ДМ, ДМ, матеріалів, що містять ДМ, відповідністю їх чинним 

нормативно-правовим актам (положенням, правилам), а також відповідності 

вставок із ДК (природного та штучного), ДКОУ, НДК (природного  та 

штучного) найменуванню, ваговим та технічним характеристикам, зазначеним 

на етикетці (бирці) виробу. 

ДГЦУ відповідно до законодавства: 1) проводить незалежну експертизу та 

контроль за якістю сировини і виробів з д ДК, ДКОУ, НДК, а також виробів з 

ними; 2) експертну оцінку ДК, ДКОУ, НДК, зарахованого до Державного 

фонду ДМ і ДК України; 3) подає методологічну допомогу 

геологорозвідувальним, видобувним і переробним підприємствам для 

підвищення якості робіт та у методичному їх забезпеченні; 4) проводить 

гемологічні дослідження сировини, а також виконує інші роботи за 

розпорядженнями уповноважених органів, пов'язані з незалежною експертизою 

ДК, ДКОУ, НДК [1, ч. 4 ст. 15]. 

Отже, на захисті прозорого ювелірного ринку, безпечності та якості 

гемологічної продукції стоять, серед інших, і відповідні гемологічні служби, які 

мають можливість, за допомогою спеціального дорогого обладнання, провести 

лабораторні дослідження мінералогічного складу, фізико-механічних 

властивостей декоративних каменів, їх ідентифікацію та діагностику, 

визначення наявності внутрішніх тріщин і пор, оцінку декоративності і 

визначення ідентифікаційних ознак, оцінку радіоактивності, розшифрувати 

методи синтезу, облагороджування тощо, адже експерти-гемологи, що 
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представляють установи як незалежної так і судової експертизи, володіють 

знаннями в галузі геології родовищ ДК, кристалографії, фундаментальної 

мінералогії, термобарогеохімії, геохімії тощо. 

Також при купівлі гемологічної продукції споживач має право на вільний 

вибір товару, на перевірку його якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та 

ціни, демонстрацію безпечного та правильного його використання. На вимогу 

споживача продавець зобов’язаний надати йому контрольно-вимірювальний 

прилад, документи про якість, безпеку, ціну товару [6]. 

При цьому, слід мати на увазі, що на відносини, пов'язані із здійсненням 

нагляду та контролю такої продукції як ДМ, ДК, ДКОУ та НДК, вироби з них 

(ювелірні та побутові) та матеріали, що їх містять, не поширюється дія законів 

України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 р. 

№ 2736-VI та «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 

продукції» від 2 грудня 2010 р. № 2735-VI. 
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1. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання 
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ними : Закон України 18 листопада 1997 р. № 637/97-ВР. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/637/97-%D0%B2%D1%80?find=1&text 

2. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : 

постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF?find=1&text 

3. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : 

постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text 

4. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів : постанова Кабінету 

Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 667. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF?find=1&tex 

5. Про затвердження Інструкції про здійснення державного експертно-

пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних 

металів : наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 244 (у редакції 

наказу Міністерства фінансів України від 05.02.2003 № 143). URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0874-99?find=1&text. 

6. Про Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських 

металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного 

утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і 

виробами з них, що належать суб’єктам господарювання на праві власності : 

постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. № 802 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 41). URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/802-98-%D0%BF#Text. 
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Суттєвий внесок у гармонізацію і доступність харчування населення 

України має здійснювати рибне господарство. Однак, за даними служби 

статистики, річне споживання риби та рибної продукції на душу населення 

нашої країни складає 10,7 кг на особу, що вдвічі нижче раціональної норми 

споживання - 20 кг. Це має негативні наслідки для здоров’я нації. 

Враховуючи глобальні тенденції скорочення обсягу виловів традиційних 

видів морських гідробіонтів у світі, важливим резервом рибної промисловості 

та об’єктом забезпечення продовольчої безпеки України є вітчизняний 

видобуток риби в Азово-Чорноморському басейні, частка якого зростає 

протягом останніх 5 років. Ресурси цінної білоквмісної сировини у вигляді 

дрібної риби в Україні становлять до 50% від загального видобутку риби (40 

тис. т. щороку), з яких 74% - дрібні азово-чорноморські риби. Серед них за 

останні 5 років лідирують бичкові риби родини - до 82% видобутку риби, при 

цьому вартість його залишається найнижчою на ринку риби. Раціональне 

маловідходне використання даного ресурсу визначає його стратегічний 

потенціал для забезпечення продовольчої безпеки, стимулювання розвитку та 

підвищення конкурентоспроможності рибного господарства України, 

забезпечення імпортозаміщення і розвиток нових ресурсозберігаючих 

технологій харчової продукції відповідно до основних завдань державної 

політики у галузі рибного господарства, визначених у Законі України «Про 

рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», 

Концепції реформування рибного господарства [1]. 

В основу винаходу покладено задачу створення способу одержання 

фаршу з рибною сировиною та рослинними гідробіонтами (ФМРРГ) шляхом 

комплексного комбінуванням складу, використання у якості біологічно-активної 

добавки порошку водорості ламінарії, цистозіри, та емульсійної системи з 

морським колагеном, а шляхом використання процесів охолодження та 

заморожування – подовження термінів його зберігання. Відомо, що під час 

кулінарної обробки харчових продуктів в них значно зменшується кількість 

біологічно активних речовин, відбуваються втрати маси та об’єму. Головною 

причиною цих втрат є втрата вологи і жиру під час термічної обробки. В зв'язку 

з цим досліджували вплив термічної обробки на втрати маси виробів з ФМРРГ. 

З метою визначення впливу добавок гідробіонтів на витрати маси виробів 

під час теплової обробки проводили теплову обробку зразків напівфабрикатів в 
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якості начинки для розтягаїв та модельних систем (МС). Відповідно до 

рецептури з тіста, що приготоване опарним способом, формували шарики 

масою 120±0,01 г і розстоювали 10±1 хв., розкатували на круглі шматки і клали 

фаршеві маси масою 40,00±0,01 г. Далі формували пиріжки з «відкритою 

серединою» та випікали у пароконвектоматі протягом 10*60с при температурі 

240±1 °С. Результати досліджень наведені на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Втрати маси під час теплової обробки зразків 

напівфабрикатів: 

1- ФМРРГ; 2-МС ФМРРГ з ламінарією; 3-МС ФМРРГ з цистозірою; 4-МС 

ФМРРГ з емульсійною системою; 5-МС ФМРРГ без добавок гідробіонтів і 

емульсійної системи. 

Як свідчать данні рис.1. добавки гідробіонтів призводять до зниження 

втрати маси виробів під час теплової обробки. Результати свідчать, що 

тенденція в зменшенні втрат аналогічна результатам досліджень, що проведені 

при приготуванні битків з фаршевих мас. Але за рахунок тістової оболонки 

фарші втрачають на 1,67…2,25% менше. Додавання водоростей ламінарії та 

цистозіри у склад фаршів (зразки 2 і 3) знижує втрати порівняно з контрольним 

зразком (5) на 4,51…5,07%. Використання емульсійної системи у складі 

фаршевих напівфабрикатів дозволяє знизити втрати маси виробів на 

3,28±0,01%. Цей факт можна пояснити стабілізацією жирової фракції у складі 

фаршів. 

Так втрати маси при одночасному використанні рослинних гідробіонтів і 

емульсії (зразок 1) дозволяють знизити витрати маси при тепловій обробці на 

9,57±0,02%. в порівнянні з контрольним зразком (5). Це явище можна 

обґрунтувати комплексним впливом добавок рослинних гідробіонтів і емульсії 

на стан вологи і жиру. Тобто добавки завдяки зв’язуванню вологи і 

утримуванню жирової фракції в емульсованому стані дозволяють знизити 

втрати під час теплової обробки. 

Перелік посилань 

1. Федорова Д. В. Кулінарні вироби з використанням риборослинних 

напівфабрикатів Праці Таврійського державного агротехнологічного 

університету. 2019. Т. 19. №. 3. С. 201-211. 



 

106 

 

УПРАВЛІННЯ СЕРТИФІКАЦІЄЮ ПРОДУКЦІЇ 

 

Н. В. Криворучко  

головний судовий експерт відділу  

товарознавчих та гемологічних досліджень 

Харківський НДЕКЦ МВС, Україна, Харків 

С. В. Нікітенко  

 старший судовий експерт відділу  

товарознавчих та гемологічних досліджень 

Харківський НДЕКЦ МВС, Україна, Харків 

 

Розвиток конкуренції на вітчизняному та міжнародному ринках вимагає 

від сучасних виробників надання потенційним споживачам достовірної 

інформації про якість товару. Зважаючи на це, широке поширення здобув такий 

вид контролю, як сертифікація продукції чи послуг. Обов’язкова сертифікація у 

більшості країн Західної Європи, США та Японії пов'язана, в першу чергу, з 

безпекою, охороною здоров'я споживачів і навколишнього середовища.  

Сертифікація – це визнаний у світі спосіб незалежної оцінки 

відповідності продукції, процесів і послуг встановленим вимогам. Основною 

метою сертифікації є, насамперед, мінімізація ризиків, яким піддається 

споживач. По-друге, сертифікація має допомогти у відстеженні пересування 

продукції, аби в разі заподіяння шкоди споживачеві або довкіллю можна було б 

через орган з сертифікації знайти безпосереднього виробника та пред'явити 

йому позов. Сертифікація служить основою державного регулювання безпеки 

товарів та послуг. Її основною функцією є захист людини, її майна і природного 

середовища від негативних наслідків сучасного науково-технічного розвитку, 

від несумлінних виробників і продавців, а також створення умов для чесної 

конкурентної боротьби [1]. Поняття сертифікація та стандартизація тісно 

пов'язані між собою. Сертифікація може проводитись лише за наявності 

нормативних документів, на відповідність яким оцінюється продукція, процес 

чи послуга. 

В Україні здійснюється поетапний процес реформування системи 

технічного регулювання з переходом від обов’язкової сертифікації в державній 

системі сертифікації (УкрСЕПРО) до європейської системи оцінки 

відповідності, відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та 

оцінку відповідності» [2], що вступив в дію 10.02.2016 року. Припинила свою 

дію введена в Україні Декретом КМУ «Про стандартизація і сертифікацію» № 

46-93 від 10.05.1993 р. державна система обов’язкової та добровільної 

сертифікації продукції УкрСЕПРО [3]. Система передбачала проведення 

обов’язкової сертифікації широкого кола продукції на відповідність конкретним 

вимогам конкретних стандартів, включених до «Переліку продукції, що 

підлягає обов’язковій сертифікації в Україні», затвердженого наказом 

Держспоживстандарту України №28 від 01.02.2005р [4]. Реєстрація документів 

державної системи сертифікації припинена з 01.01.2018р.  

Сьогодні державна система сертифікації знаходиться на стадії 
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реформування, метою якого є гармонізація законодавчої та нормативної бази 

України з європейською і перехід на систему оцінки відповідності продукції за 

вимогами українських Технічних регламентів (аналогів європейських 

Директив). В межах реформи Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України планує до 2020 року створити та ввести в дію адаптовану до вимог 

Світової організації та Євросоюзу систему технічного регулювання, що 

дозволить українським виробникам безперешкодно виходити на іноземні ринки.  

Єдиний ринок є однією з основних цілей утворення Європейського 

Союзу. Концепція єдиного ринку надає країнам-членам ЄС можливість вільного 

руху товарів, послуг, капіталу на ньому, що передбачає відсутність високих 

митних тарифів та наявність єдиних правил щодо безпеки продукції. Якщо 

продукція відповідає Директивам ЄС, нормам та відповідним стандартам, 

продукт має право бути розміщеним по усій території ЄС. Основними 

міжнародними організаціями, які сертифікують якість продукції (послуг), крім 

ISO, є також Європейський Комітет з оцінювання та сертифікації систем якості 

(EQS), Європейська мережа оцінювання та сертифікації систем якості (EQNET), 

Європейська організація з випробувань та сертифікації (EOTC) та ін. Оцінка 

відповідності продукції в ЄС є основною вимогою і розглядається як безпека 

держави та її громадян. Виробники можуть обрати будь-який відповідний орган, 

що юридично має право на проведення процедури оцінки відповідності. 

В силу важливості впливу сертифікації продукції на розвиток економіки 

країни в цілому, процеси управління сертифікацією є об'єктом державного 

регулювання. Основною задачею держави в цьому зв'язку є визначення методів 

і засобів ефективного управління сертифікацією. 

Реалізація цієї задачі можлива в тому випадку, якщо процес управління 

сертифікацією розглядати як гнучку систему. Необхідність розробки гнучкої 

системи управління сертифікацією викликана високим ступенем впливу 

зовнішнього середовища і внутрішніх умов на досліджуваний процес, 

невідповідністю багатьох видів вітчизняної продукції європейським та 

міжнародним стандартам якості, наявністю протиріч між існуючими системами 

оцінки якості та відповідності продукції або послуг міжнародним нормативам, 

великою кількістю організацій різного рівня, що здійснюють оцінку 

відповідності, тощо. 

Для покращення управління в сфері сертифікації продукції повинні бути 

визначені методологічні основи побудови гнучкої системи управління 

сертифікацією продукції, яка б дозволила забезпечити відповідністю 

вітчизняної продукції європейським та міжнародним стандартам якості, 

уникнути протиріч між існуючими системами оцінки відповідності продукції 

або послуг міжнародним нормативам. Загальну структурну схему гнучкої 

системи управління сертифікацією можливо побудувати згідно з концепцією 

адаптивного управління у вигляді сукупності взаємозв’язаних механізмів, що 

застосовують методологічні, інструментальні і інформаційні засоби (методи та 

моделі) для розв’язання поставленої проблеми. 
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Одним із напрямів підвищення якості продуктів та удосконалення 

структури харчування населення є введення у раціон нових нетрадиційних 

видів рослинної сировини, яка містить у своєму складі збалансований комплекс 

білків, ліпідів, мінеральних речовин, вітамінів та інших незамінних сполук. 

Сьогодні для заповнення дефіциту біологічно цінних речовин і 

розширення асортименту продукції широко застосовують нетрадиційні види 

борошна. 

Досить значний асортимент борошняних виробів розроблено із 

застосуванням гречаного, житнього та вівсяного борошна. 

Вітчизняними вченими виготовлено органічні кекси «Гречаник» і 

«Житниця» з використанням органічних видів борошна: гречаного та житнього 

відповідно. Крім цього, кекси «Гречаник» додатково збагачені сиропом агави, 

олією кунжутною, фізалісом сушеним, ізюмом та висівками лляними, а кекси 

«Житниця» - сиропом рисовим, олією сезамовою, журавлиною і шовковицею 

сушеними та житніми висівками. Розроблені кекси відрізнялися високою 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/46-93
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=48576
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=48576
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харчовою і біологічною цінністю та сприяють розширенню асортименту 

вітчизняних органічних кондитерських виробів [1]. 

Впроваджено у виробництво здобне печиво з пшеничного, житнього, 

вівсяного і гречаного борошна у різних співвідношеннях. Найкращі 

органолептичні і технологічні показники виявлено у зразках печива з 

співвідношенням гречаного і пшеничного, вівсяного і пшеничного, житнього і 

гречаного борошна - 30:70. Здобне печиво, що містить житнє і гречане 

борошно, має глікемічний індекс 63-65, тобто придатне для споживання осіб, 

що дотримуються діабетичної дієти [2]. 

Проведені дослідження показали, що додавання до рецептури кексів 10% 

гречаного борошна і 30% «Ягідно-злакової» клітковини сприяє збагаченню 

виробів калієм, кальцієм, фосфором, вітамінами С, В4, а також флавоноїдами і 

дубильними речовинами з одночасним зниженням вмісту цукру та калорійності  

[3].  

Удосконалено технологію кексів на хімічних розпушувачах з 

використанням борошна житнього, солодового екстракту, олії рослинної та 

добавки, що містить омега-3-жирні кислоти «Omega-360тм Pure 22-3», при 

цьому скорочується час технологічного процесу більше ніж у 2 рази та 

підвищується їх харчова та біологічна цінність [4]. Запропоновано кекси 

«Осінні» на густій заквасці і дріжджах, які виготовляють із суміші пшеничного 

борошна вищого сорту і житнього обдирного, солоду житнього ферментованого 

та іншої сировини, які збагачують вироби харчовими волокнами, мінеральними 

речовинами та поліненасиченою лінолевою кислотою [5]. 

Зростає зацікавленість споживачів до функціональних продуктів 

харчування, в тому числі продуктів для спеціального харчування. Виготовлено 

безглютенові кекси на основі різних борошняних сумішей: кукурудзяного і 

рисового (1:1); кукурудзяного і гарбузового (1:1); лляного і рисового борошна 

(1:2,3) [6]. Одночасно впроваджено у виробництво здобне печиво із рисового 

борошна з рідкими рослинними оліями і цитрусовими волокнами, що дозволяє 

рекомендувати вироби у раціон спеціального безглютенового харчування [7]. 

Амарантове борошно рекомендують використовувати як цінну сировину у 

виробництві борошняних кондитерських виробів. Вченими запропоновані 

рецептури кексів на основі рисового і кукурудзяного борошна у поєднанні з 

амарантовим, що впливає на розширення асортименту безглютенових продуктів 

харчування. У результаті досліджень доведено, що використання у якості 

основи тіста з кукурудзяного і амарантового борошна у співвідношенні 10,0-

12,5 %:90,0-87,5 % або рисового і амарантового борошна у співвідношенні 15,0-

17,5 %:85,0-82,5% дозволяє отримати кекси стандартної якості. При цьому у 

розроблених кексах поліпшується співвідношення основних поживних речовин: 

підвищується вміст легкозасвоюваних безглютенових білків і харчових волокон, 

знижується вміст жирів [8]. 

Амарантове борошно у кількості 15% використано для виробництва 

здобного печива та дріжджових кексів. Крім цього, у рецептурі дріжджових 

кексів замінено 40% молока на молочну сироватку. Використання амарантового 

борошна і молочної сироватки у якості збагачувача білковими і мінеральними 
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речовинами дозволяє розширити асортимент борошняних кондитерських 

виробів і підвищити їх харчову цінність [9]. 

Як нетрадиційний вид сировини, що використовується у рецептурі кексів, 

рекомендують тритікалеве борошно з додаванням порошку із плодів шипшини. 

Збагачений кекс характеризується підвищеною харчовою цінністю за рахунок 

високого вмісту вітамінів, харчових волокон, макро- та мікроелементів та 

білкових речовин тритікалового борошна [10]. 

У технології виробництва цукрового печива запропоновано замінити 

пшеничне борошно тритікаловим у різних кількостях. При повній заміні 

пшеничного борошна на тритікалове спостерігається підвищення біологічної 

цінності виробів, відмінні органолептичні показники та розширюється 

асортимент виробів поліпшеного складу і профілактичного спрямування [11]. 

Борошно із сорго також є перспективною сировиною в кондитерській 

промисловості. Науковцями запропоновано пісочне печиво з використанням 

борошна із сорго в якості безглютенової сировини. Готові вироби відрізнялись 

солодким смаком, приємним ароматом і смаком [12]. 

Впроваджено у виробництво бісквіти з додаванням борошна сорго, що 

дозволяє отримати вироби з пониженою калорійністю, збільшеним вмістом 

харчових волокон, макро- і мікроелементів та вітамінів групи В, Е, РР. Зерно 

сорго не містить глютену, тому продукти з нього можна вводити у раціон 

харчування людей із захворюванням целіакією [13].  

Підвищення харчової та біологічної цінності борошняних кондитерських 

виробів можливе завдяки використанню вторинної соєвої сировини, що 

отримують при виробництві знежиреного соєвого борошна. На основі наукових 

досліджень розроблено технологію виробництва вівсяного печива з 

використанням соєвого білково-вуглеводного борошна, що збільшило кількість 

незамінних амінокислот, ессенціальних жирних кислот, вітамінів, макро- та 

мікроелементів [14]. 

Борошно із кіноа є перспективною сировиною у виробництві борошняних 

кондитерських виробів. Пропонують збагачення цукрового і вівсяного печива 

борошном із кіноа, яке забезпечує формування особливих органолептичних 

властивостей і підвищення біологічної цінності продукту при її оптимальному 

дозуванні до 10% складу борошняної сировини [15]. 

Підвищення харчової цінності кексів здійснювали шляхом зниження 

вмісту цукру і жиру та застосування нетрадиційних видів сировини, а саме 

борошна із цільнозмелених зерен нута, моркви, олії лляної, журавлини, що 

характеризуються підвищеним вмістом біологічно активних компонентів. 

Встановлено доцільність заміни борошна пшеничного у рецептурі кексів на 

борошно із цільнозмеленого насіння нута у кількості 50%, що забезпечує 

отримання виробів підвищеного об’єму з легким бобовим присмаком і запахом. 

Біологічна цінність розробленого кексу збільшена на 15% у порівнянні з 

контролем і складає 86,4%, а енергетична цінність знижена на 194 кДж/100г 

[16]. 

Таким чином, у технології виробництва борошняних кондитерських 

виробів з метою зниження їх калорійності та підвищення біологічної цінності 
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спостерігається тенденція заміни у рецептурах пшеничного борошна на 

гречане, житнє, рисове, кукурудзяне, нутове, соргове, тритікалове, амарантове, 

соєве та інші види нетрадиційного борошна. 
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В сучасних умовах ефективного конкурентного ринку досить важко 

здобути довіру та лояльність споживачів, адже на це впливає багато чинників і 

не всі з них є повністю дослідженими. Аналіз впливу кольорів – це наукове 

поле, яке ще не вивчене до кінця (дослідженнями займалися М. Люшер, 

Б. Уілен, Г. Фрілінг, С. Хамініч та інші), проте точно відомо, що вони мають 

величезний вплив на сприйняття та купівельну поведінку людини.  

За дослідженнями, 93% споживачів приймають рішення про покупку 

товару, саме орієнтуючись на візуальні фактори [1]. Тому варто зауважити, що 

тема впливу кольору на прийняття рішень споживача при виборі товару є як 

ніколи актуальною та захоплюючою. 

На рішення покупця впливають безліч факторів, такі як доступність та 

обсяг інформації, форма її надання, музика, планування, кольорові вирішення, 

декор та оздоблення магазину. Це допомагає справляти вплив на обсяги 

запланованих продажів, закупівель та на поведінку споживача. Фірмова 

візуальна ідентичність встановлює та підтримує корпоративний імідж компанії, 

спираючись на основну кольорову гаму та дизайн.  
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Менеджери активно використовують забарвлення, щоб залучити нову 

аудиторію, перетворивши її на лояльних клієнтів та постійних покупців 

представленої продукції. Більш того, колір використовується, як метод сприяння 

і полегшення підходу, що використовується для представлення компанією 

власного бренду [2]. Активне використання кольору є методом комунікації зі 

споживачами, який відіграє істотну роль в процесі прийняття рішень та 

допомагає збільшити впізнаваність бренду.  

Величезна кількість маркетингових кампаній спрямована на визнання та 

унеможливлення ідентичності бренду з іншими, шляхом проведення творчих та 

креативних акцій, які орієнтовані на гарне сприйняття клієнтами та створення 

дружніх стосунків, будучи впевненими, що бренд відклався в свідомості 

споживачів. Для отримання прибутку та очікуваних результатів діяльності дуже 

важливо, щоб бренд мав високий рівень впізнання та викликав у клієнтів лише 

позитивні асоціації, адже на сучасному ринку основна увага приділяється 

встановленню довгострокових відносин зі споживачами[3]. 

Ф. Біррен, дослідник, який вивчав колір та його вплив на всі форми життя, 

спостерігаючи як за рослинами, так і за людьми, зробив висновок, що людське 

сприйняття кольорів не є таким, яким бачить наше око, а є тим, як ми їх 

інтерпретуємо. Спираючись на цю ідею, дослідники (М. Пет Фішер та П. 

Зеланскій) у 2010 році вивчали вплив кольору і дізнавалися, як саме різні тони 

позначаються на реакції людей. В ході дослідження було з’ясовано, що кожна 

частина тіла може бути пов’язана з різним кольором, наприклад, помаранчевий, 

як правило, позитивно впливає на імунну та травну систему [1]. 

На думку ряду дослідників, колір є одним із найдосконаліших джерел 

отримання повідомлення та задумки для клієнта, оскільки він глибоко впливає 

на його поведінку, думки, почуття та є візуальним мнемонічним пристроєм для 

підтримки розпізнання та привернення уваги до товару. Таким чином, для 

товарів є дуже важливим правильно підібраний логотип, упаковка та 

маркетингові рішення представлення товару [4].  

Отже, логотип є одним із ключових елементів у впізнанні бренду, адже 

коли клієнти бачать ефективно розроблений знайомий логотип, вони легко його 

впізнають, тому що вже мають певні асоціації з дизайном та кольоровою гамою 

бренду, відповідно, зростає їх довіра та збільшується лояльність. Щоб логотип 

був ефективним, він повинен поєднувати форму, колір, дизайн у їх спільному 

синтезі, що допоможе забезпечити високий рівень розпізнання не тільки для 

споживачів, а і для інших зацікавлених у покупці сторін. Зазвичай логотипи, які 

найчастіше згадують, мають унікальний дизайн і поєднуються з певним 

кольором, наприклад «Coca-cola» (червоний), «McDonalds» (жовтий на 

червоному), «Chanel» або «Guinness» (чорний). Більш того, правильне 

використання кольору в логотипі компанії створює довготривалу ідентичність із 

іміджем, який безпосередньо передає основні цінності організації. Кольори 

мають різний вплив на основі культурних уподобань, релігії, мови, власного 

досвіду та фізіологічних аспектів. Наприклад, теплі кольори, такі як червоний, 

оранжевий, жовтий, можуть підвищувати кров’яний тиск та апетит і викликати 

хвилювання, інколи навіть гнів, в той час як холодні кольори є своєрідними 
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генераторами розслаблюючого ефекту і спокою. Дослідження значення 

забарвлення в логотипах було проведено шляхом аналізу та запису слів, які 

спадають на думку, коли респонденти бачили той чи інший колір. Результат 

показав, що люди найчастіше намагаються розуміти, аналізувати та пояснювати 

кольори логотипу, базуючись на базових словах та баченнях. Зокрема, синій 

асоціюється з чесною та надійною компанією, а червоний – з грайливим та 

динамічним образом бренду [3].  

Пакування, як ключовий елемент стимулювання збуту продукції, є однією 

з можливостей привернення уваги клієнта. Оскільки рішення про покупку 

товару приймається безпосередньо у магазині, то люди можуть впізнати 

брендовий товар і надати пріоритет саме йому, а не іншому товару, який може 

бути дешевшим та з кращими, на перший погляд, характеристиками. Досить 

поширеними є споживачі, які поспішають і найчастіше при покупці 

орієнтуються лише на колір упаковки та її дизайн, вони мають сильний вплив 

на емоції та реакцію, яка може бути вродженою або набутою, базуючись на 

культурних, релігійних чи мовних факторах [3]. 

При проведенні маркетингової діяльності не варто забувати про ефект 

кольору в рекламі, тому що, наприклад, червоний та оранжевий кольори 

візуально збільшують предмет, так би мовити «підігрівають» його та 

наближують до клієнта, а синій, блакитний чи чорний – візуально віддаляють 

його, зменшуючи та роблячи «холодним». Дуже важливо використовувати теплі 

відтінки з високою насиченістю, адже вони привертають увагу, проте необхідно, 

щоб реклама була естетичною, оскільки великий відсоток ефективної реклами 

визначається саме за цим фактором. Як маркетинговий інструмент, колір 

привертає увагу споживачів і може впливати на їх реакцію та сприйняття 

різними способами. Отже, розвиток кожного бренду повинен бути пов’язаний зі 

стратегічним використанням кольорів у рекламних кампаніях, тому що 

використання відповідної кольорової гами може сильно вплинути на 

особливість бренду та об’єднати позитивне бачення компанії з високим рівнем 

впізнання.  

Також важливу увагу слід приділяти сприйняттю магазину відвідувачами, 

адже кольори є досить потужним важелем для привернення уваги споживачів та 

методом впливу на їх вибір. Теплі кольори створюють збудження, що може 

призвести до збільшення артеріального тиску та більшої частоти кліпання 

очима, а холодні кольори мають ефект розслаблення та викликають позитивні 

відчуття в роздрібній торгівлі [5]. На імпульсивні покупки спонукають 

червоний та синій кольори, вони володіють сильними властивостями та 

активізують покупців; зелений в дизайні доцільно використовувати там, де 

збираються черги, адже він навпаки знижує активність та заспокоює.  

Отож, колір має потужний потенціал для впливу на людське життя та 

створення власного сприйняття товарів, що базується не тільки на 

фізіологічних, культурних та релігійних факторах, але і на великій кількості 

нині не досліджених чинників. Як показують емпіричні дослідження, всі вони 

впливають не тільки на свідомість споживача, але і на його наміри та асоціації, 

які штучно сформовані брендами. Отже, при створенні товару та виведенні його 
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на ринок не варто нехтувати правильним підбором кольорів, оскільки вони 

відіграють вирішальну роль у безпосередньому сприйнятті індивідом товару та 

загалом на емоційну складову процесу прийняття рішення про покупку. 
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Бджоли дарують людині дуже цінний продукт – мед, який користується 

постійно високим попитом у споживачів України. Це не тільки приємний, 

високопоживний, дієтичний, але й лікувальний продукт. Мед являє собою 

солодку ароматну сиропоподібну рідину або закристалізовану масу різної 

консистенції. Щоб зібрати 1 кг меду, бджоли відвідують понад 10 млн. квіток, 

серед яких трапляється безліч лікарських рослин, лікувальні властивості яких 

стають властивостями меду. Це цінний харчовий продукт, який добре 

засвоюється організмом людини, має високу енергетичну цінність та багатий 

набір біологічно активних речовин. Вміст корисних для організму інгредієнтів 

робить бджолиний мед незамінним продуктом харчування.  

Підвищення інтересу населення до меду пов’язано з його природним 

походженням та лікарськими властивостями. Завдяки цьому він повинен 

входити до щоденного раціону харчування людини. Слід також збільшити 

використання продуктів бджільництва харчовою промисловістю під час 

виготовлення кондитерських виробів, плодово-ягідних соків, квасу тощо. 
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Актуальність досліджень пов’язана з тим, що на ринку України мед пропонують 

багато виробників. Крім того, мед натуральний легко піддається фальсифікації.  

Метою наших досліджень було проведення оцінки якості меду 

натурального з акації білої різних виробників першого ґатунку. Для 

дослідження було обрано продукцію ТОВ «Мед Поділля» (м. Вінниця), ТОВ 

«Український мед» (м. Львів) та ТОВ «Бартник» (м. Ізяслав). Усі зразки меду 

були зібрані у 2018 р. Проби відбиралися в торговельній мережі м. Києва. Під 

час проведенні досліджень натурального меду за базові були взяті норми, що 

наведені в ДСТУ 4497:2005 [1]. Дослідні зразки знаходились в межах 

гарантійного терміну зберігання, були сертифіковані і мали сертифікати 

відповідності. Під час досліджень визначали якість меду за органолептичними 

та фізико-хімічними показниками. 

Органолептична оцінка якості меду здійснювалася за кольором, смаком, 

ароматом, консистенцією, відсутністю ознак бродіння (закисання) – сенсорним 

методом; визначали наявність механічних домішок – методом фільтрації. Під 

час фізико-хімічної оцінки якості меду визначали: масову частку води, масову 

частку відновлювальних цукрів (до безводної речовини), масову частку 

сахарози (до безводної речовини), діастазне число (до безводної речовини), 

масу нетто в одиниці пакування. Натуральний мед, як і будь-який харчовий 

продукт, характеризується певними смаковими властивостями, обумовленими 

специфікою його хімічного складу. Тому під час визначення якості меду значна 

увага приділялась органолептичній оцінці. 

Органолептичні показники мають важливе значення під час оцінки якості 

меду. Мінливість складу та органолептичних властивостей бджолиного меду 

залежать від виду і умов зростання медоносних рослин та наявності інших 

джерел медозбору. Це ускладнює оцінку якості натурального меду і 

встановлення його природності. Однак деякі особливості складу меду є 

характерними і типовими. Мед містить біля 300 різних інгредієнтів, 100 із них є 

постійними і містяться в кожному виді [2]. До постійних хімічних речовин 

відносяться глюкоза, фруктоза, сахароза, декстрини, азотисті речовини, 

органічні кислоти, мінеральні речовини, вода. 

Досліджувані зразки меду були упаковані у скляну тару масою 100 г.. 

Вона є найкращим пакувальним матеріалом для меду. Споживча тара була 

закупорена герметично металевими кришками твіст-офф (методом 

нагвинчування) та заклеєна стрічкою. На банках кожної одиниці усіх 

виробників містилась етикетка, в якій українською мовою зазначались:  

а) назва та адреса виробника і місце виготовлення;  

б) назва продукту;  

в) ґатунок;  

ґ) рік збору меду;  

г) дата фасування;  

д) маса нетто;  

е) термін придатності до споживання,  

ж) штрих-код EAN;  

з) харчова та енергетична цінність 100 г меду;  
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и) умови зберігання;  

і) позначення стандарту.  

Маркування зразків меду усіх виробників відповідає вимогам [3]. 

У табл. 1 наведено результати органолептичної оцінки якості дослідних 

зразків натурального меду з акації білої. 

 

Таблиця 1 − Органолептичні показники якості натурального меду з акації 

білої різних виробників 

Назва показника 

Виробники 

ТОВ «Мед 

Поділля» 

ТОВ «Український 

мед» 

ТОВ 

«Бартник» 

Консистенція дуже в’язка 

Колір білий з 

зеленуватим 

відтінком 

світло-жовтий білий з 

кремовим 

відтінком 

Смак 
солодкий, ніжний, приємний без сторонніх 

присмаків 

Аромат 

приємний, з 

відтінком 

квітів акації 

білої, без 

сторонніх 

специфічний, 

ніжний, приємний, 

без сторонніх 

специфічний, 

приємний, без 

сторонніх 

Ознаки бродіння 

(закисання) 
не виявлено 

Наявність механічних 

домішок 
не виявлено 

Отже, консистенція всіх дослідних зразків меду з акації білої є дуже 

в’язкою. За кольором зразки меду відповідають своїй назві: мають білий з 

різними відтінками і світло-жовтий колір Смак меду усіх виробників був 

солодкий, ніжний, приємний без сторонніх присмаків.  

Щодо аромату, то його характеризували як специфічний, приємний, 

ніжний. Слід зазначити, що акацієвий мед має слабкий, не чітко виражений 

аромат, що характерно для цього виду. Неприродні відтінки та сторонні запахи в 

дослідних зразках меду не виявлено. У всіх досліджених зразках меду ознак 

бродіння та механічних домішок (бджіл і їх частинок, личинок, шматочків воску 

та інших сторонніх включень) − не знайдено. За показниками кольору, 

консистенції, смаку та аромату серед зразків натурального меду з акації білої 

найкращим виявився мед ТОВ «Мед Поділля». 

На основі органолептичної оцінки якості натурального меду з акації білої 

різних виробників було встановлено, що всі зразки повністю відповідають 

вимогам ДСТУ 4497:2005 [1]. 

Масова частка води в різних видах меду повинна бути не більше 18,5 

(вищий ґатунок) і не більше 21 % (перший ґатунок). Дослідні зразки 

натурального меду з білої акції містять від 20,4 до 20,8 %. Це відповідає 
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вимогам стандарту. Фізичні властивості різних видів меду залежать від його 

складу. В’язкість меду та його консистенція значною мірою залежить від 

масової частки води і вмісту декстринів. Отриманні результати вмісту масової 

частки води у меді підтверджують дані органолептичної оцінки якості, зокрема 

те, що мед має в’язку консистенцію. 

Найбільша кількість речовин, які містяться в бджолиному меді, це 

відновлювальні цукри. Їх масова частка для меду натурального вищого ґатунку 

повинна бути не менше 80, а для першого ґатунку – не менше 70 %. 

Найменшу кількість відновлювальних цукрів містить мед з акації білої 

ТОВ «Український мед», найбільшу – зразок від ТОВ «Мед Поділля», що 

пов’язано з місцевістю збору меду, хімічним складом пилкових зерен тощо. 

Масова частка відновлювальних цукрів (за безводною речовиною) в усіх 

дослідних зразках відповідає вимогам нормативного документу .  

Результати дослідження фізико-хімічних показників якості меду наведені 

у табл. 2. Аналізуючи одержані дані можна зробити висновок про те, що масова 

частка сахарози в дослідних зразках меду натурального з акації білої першого 

ґатунку коливається від 3,5 до 4,2 %, що не перевищує норм стандарту. 

Наявність відновлювальних цукрів та сахарози обумовлює смак меду. 

Таблиця 2 − Фізико-хімічні показники якості натурального меду з акації 

білої першого ґатунку 

Отримані нами результати дослідження масової частки відновлювальних 

речовин та сахарози підтверджують органолептичні показники (зокрема, 

наявність солодкого, ніжного, приємного смаку у досліджених зразках). 

Одним з важливих показників якості натурального меду є діастазне 

число, яке характеризує активність ферментів. За діастазним числом можна 

визначити натуральність меду. Нами було визначено, що у акацієвому меді 

ТОВ «Мед Поділля» діастазна активність становить 12,0 од. Готе; у зразку від 

ТОВ «Український мед» − 10,3 од., а у зразку від ТОВ «Бартник» − 11 од. 

Найменування показника 
За ДСТУ 

4497:2005 

Виробники 

ТОВ 

«Мед 

Поділля» 

ТОВ 

«Українськ

ий мед» 

ТОВ 

«Бартник» 

Масова частка води, % 
не більше 

21,0 
20,8 20,4 20,8 

Масова частка 

відновлювальних цукрів 

(до безводної речовини), % 

не менше 

70,0 
75,0 74,0 74,5 

Масова частка сахарози 

(до безводної речовини), % 

не більше 

6,0 
4,0 4,2 3,5 

Діастазне число( до 

безводної речовини), од. 

Готе 

не менше 

10 
12,0 10,3 11,0 

Маса одиниці пакування, г - 100 100 100 
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Діастазна активність меду натурального з акації білої відповідає нормам 

стандарту. Отже, досліджені зразки меду за вмістом води, відновлювальних 

цукрів, сахарози та діастазним числом відповідають нормам стандарту. 

Таким чином, за результатами проведених досліджень було встановлено, 

що за органолептичними та фізико-хімічними показниками зразки меду 

натурального з акації білої виробників ТОВ «Мед Поділля», ТОВ «Український 

мед», ТОВ «Бартник» відповідають вимогам ДСТУ 4497:2005 [1]. 
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Всі ми, як пересічні громадяни, є споживачами, зацікавленими в 

придбанні, отриманні та споживанні якісної та безпечної продукції (товару, 

роботи, послуги). 

Однією з найважливіших складових національної та продовольчої 

безпеки держави є забезпечення населення високоякісними та безпечними 

харчовими продуктами. Це є одним з головних завдань виробників харчової 

продукції, підприємств торговельної мережі, спеціалістів в галузі науки і 

техніки й держави в цілому. 

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і 

безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, що закріплено ст. 42 

Конституції України [1]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19
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В Україні для підвищення безпечності та якості харчових продуктів 

зроблено чимало. Так, наказом Міністерства аграрної політики та 

продовольства України затверджені вимоги щодо розробки, впровадження та 

застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР [2], 

в вересні 2014 року набрав чинності євроінтеграційний Закон України «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» в 

новій редакції [3]. 

Наразі системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП), 

засновані на принципах НАССР (Концепція «Аналізування небезпечних 

чинників і критичні точки керування» у латинській абревіатурі - НАССР 

«Hazard Analysis and Critical Control Point»), застосовують практично в усьому 

світі як надійний захист споживачів від небезпек, які можуть супроводжувати 

харчову продукцію, визнані надійними превентивними системами управління, 

які запобігають виробництво небезпечних харчових продуктів. 

Пріоритетним завданням виробників харчових продуктів не тільки в 

Україні, а й в інших країнах світу є впровадження систем управління 

безпечністю харчових продуктів, що ґрунтуються на принципах НАССР, 

попередніх програм – передумов: GMP (належна практика виробництва), GHP 

(належна практика щодо гігієни), SOP (стандартні операційні процедури), SSOP 

(набір стандартних санітарних процедур), системи ідентифікації небезпечних 

чинників, моніторингу в критичних контрольних точках, які покладені в основу 

чинних національних стандартів [4]. Отже, належне впровадження, 

підтримання та постійне поліпшення СУБХП підвищить рівень захищеності 

українського споживача. 

Саме це спонукає фахівців та науковців до розроблення нових методів 

контролю показників якості та безпечності харчових продуктів, їх ідентифікації 

та виявлення можливих видів фальсифікації продукції. 

СУБХП – це система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю 

критичних точок, система, яка ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні 

фактори, охоплює всі аспекти безпечності харчових продуктів: від 

вирощування, збору врожаю, закупівлі сировини і до моменту використанням 

кінцевим споживачем. Її інколи називають харчовим ланцюгом «від лану – до 

столу», простежуваністю за принципом «крок назад, крок вперед», коли 

підприємство у будь-який час має точну інформацію про те, звідки воно 

отримало сировину чи харчовий продукт, куди його було направлено з 

підприємства. 

Впровадження СУБХП є не тільки обов’язковою вимогою для операторів 

ринку з виробництва та/або обігу харчових продуктів, але й важливим кроком 

до Європейських стандартів та нових можливостей представлення своєї 

продукції на вітчизняних та міжнародних ринках. 

В Луганській області також є відповідальні виробники харчової 

продукції, які задля гарантування своєї здатності постійно надавати продукцію, 

яка задовольняє вимоги замовників, застосовні законодавчі й регламентувальні 

вимоги стосовно її якості та безпечності, впровадили, підтримують та 

поліпшують інтегровані системи управління (якістю та безпечністю харчових 
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продуктів) згідно вимог національних стандартів [4, 5]. Серед них: ТОВ 

«Сватівська олія», ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», ТОВ «Вест 

Менеджмент», ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД», ТОВ «Слобожанський завод 

продтоварів», ТОВ «Лисичанський пивоварний завод» тощо. 

Здійснення ними системного поліпшування процесів з розумінням та 

врахуванням потреб і очікувань зацікавлених сторін, законодавчих й 

регламентувальних вимог, постійного підвищення професійного рівня 

персоналу забезпечують надійну репутацію та відповідний імідж сьогодні і в 

майбутньому. 

Сертифікація систем управління незалежним акредитованим 

Національним агентством з акредитації України органом з сертифікації систем 

управління значно підвищує довіру та лояльність споживачів, відкриває нові 

ринки збуту продукції. 

В умовах поширення COVID-19, спричиненого коронавірусом, оператори 

ринку та оператори потужностей вживають додаткові заходи для підтримки 

цілісності харчових ланцюгів і забезпечення безперебійного постачання 

безпечних харчових продуктів кінцевим споживачам [6], наведені в 

Методичних рекомендаціях щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 

потужностях з вирощування, утримання, забою, переробки і обігу тварин та 

виробництва харчових продуктів, що ґрунтуються на рекомендаціях ВООЗ 

«COVID-19 та безпека харчових продуктів: Керівництво для харчових 

підприємств». 
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виробництва харчових продуктів (прийняті 06.05.2020р. Міністерством 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державною 

службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів). 
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Ринок кондитерської продукції є складовою ринку продовольчих товарів 

України. Солодощі як продукт харчування користуються незмінним попитом. 

Вітчизняна кондитерська продукція активно споживається як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринках.  

Група борошняних кондитерських виробів користується значним попитом 

серед споживачів і складає 10,39 % загального обсягу виробництва 

кондитерських виробів [1]. Зокрема, популярними на сучасному вітчизняному 

ринку є вафлі через їх високі споживні властивості, відносно невисоку вартість 

та широкий асортимент.  

Борошняні кондитерські вироби є тією асортиментною підгрупою, яка 

дозволяє, реалізуючи одне із завдань товарознавства як наукової дисципліни, 

розширювати асортимент за умови одночасного зниження собівартості та 

удосконалення споживчих властивостей через використання нетрадиційної 

сировини. Проте результати моніторингу ринку свідчать [2], що з метою 

мінімізації собівартості кондитерських виробів сучасні українські виробники 

демонструють намагання використовувати недоброякісну сировину та різні 

хімічні добавки, піднімаючи питання визначення якісних змін борошняних 

кондитерських виробів при застосуванні нетрадиційної сировини як актуальне 

завдання судової товарознавчої експертизи.  

Ринок кондитерських виробів є одним з найбільш розвинених галузевих 

ринків. За даними Держкомстату в Україні на душу населення припадає близько 

15 кг споживання кондитерських виробів на рік. Встановлено, що внутрішнє 

українське споживання вафель в середньому на 96,9% забезпечується 

вітчизняними виробниками [1].  

Традиційною сировиною для виготовлення вафельних виробів є борошно 

пшеничне, яєчні продукти, сіль, сода, вода, цукрова пудра, кондитерський жир, 

молоко сухе знежирене, какао-порошок, есенція ванільна тощо. Основною 
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сировиною для виробництва борошняних кондитерських виробів є борошно, 

яке отримують розмелюванням зерен різних культур, зокрема пшениці, полби, 

жита, гречки, вівса, ячменю, проса, кукурудзи, рису, тритикале, бобових. Левова 

частка борошна при виробництві кондитерських виробів припадає на пшеничне 

борошно, яке має досить високу енергетичну цінність – 334 Ккал на 100 г (для 

вищого сорту), оскільки пшеничне борошно характеризується високим вмістом 

вуглеводів (70,0 г на 100 г). 

Висококалорійними складовими рецептури вафельних виробів є жир і 

яйця. Окрім високої енергетичної цінності, ці продукти мають високу вартість, 

тому актуальними є розробки альтернативних менш витратних технологій. 

Наразі для вафельної продукції виробники використовують маргарини, які 

містять гідрогенізовані рослинні жири. Серед їм притаманних недоліків – вміст 

в маргаринах значної кількості насичених жирних кислот і транс-ізомерів 

жирних кислот, які погано засвоюються організмом людини та можуть 

спровокувати розвиток діабету і порушення роботи серцево-судинної системи.  

Самостійним напрямком в світі є розробка значної кількості 

цукрозамінників і підсолоджувачів, проте властивості яких не завжди відомі 

широкому загалу і з точки зору безпечності викликають сумнів. Основне 

завдання товарознавства як наукової дисципліни в Україні полягає в тому, щоб 

знайти натуральні цукрозамінники, які одночасно знижують енергетичну та 

підвищують біологічну цінність вафельної продукції.  

Результати вивчення світового досвіду щодо застосування у виробництві 

вафельних виробів безпечних цукрозамінників дали такі результати. У США 

запатентовано використання фруктоолігоцукридів, які знижують вміст 

холестерину та ліпідів у крові й містяться в багатьох рослинах (зокрема, в 

бульбах топінамбура, цибулі, спаржі, часнику та корені цикорію) [3]. У 

Великобританії пропонують заміну сахарози поліолами (або цукровими 

спиртами), що дає змогу знизити енергетичну цінність готових виробів, адже їх 

калорійність майже вдвічі менша. Як джерело поліолів розглядаються смоли із 

соєвої, ріпакової та соняшникової олій [4]. У Північній Америці як природний 

цукрозамінник використовують кленовий цукор, до складу якого замість 

глюкози входить сахароза. Він є джерелом калію, кальцію та заліза і має 

калорійність 260 ккал [5]. 

В умовах українських реалій для зниження вмісту цукру і, відповідно, 

енергетичної цінності вафельних виробів доцільно використовувати еритрит. 

Еритрит (або еритритол) – це цукровий спирт класу поліолів. Він також відомий 

як замінник цукру або підсолоджувач Е968. Це білий кристалічний порошок без 

характерного запаху, з чистим солодким смаком, схожим на сахарозу, добре 

розчиняється у воді, проте має низьку гігроскопічність. Еритрит на 100% є 

натуральним природним компонентом, оскільки входить до хімічного складу 

таких продуктів, як груші, дині, виноград, гриби, червоне вино, соєвий соус і 

сир [5]. 

В умовах промисловості еритрит отримують шляхом двостадійного 

процесу: на першій стадії каталітичним гідролізом крохмаль перетворюють на 

глюкозу, на другій ферментація глюкози з використанням дріжджів на виході 
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дає еритрит. Готовий продукт має вигляд кристалічного порошку білого 

кольору, за смаком нагадує звичайний цукор, але є менш солодким. В 

промислових масштабах еритрит ефективно отримувати методом натурального 

бродіння зерна кукурудзи. 

Як харчова добавка еритрит дозволений до застосування у 19 країнах: 

Росії, Японії, США, Канаді, Бельгії, Фінляндії, Австралії, Китаю тощо. 

Клопотання на отримання дозволу щодо промислового використання 

підсолоджувача Е968 подані в Єгипті, Індії та більшості країн ЄС. Е968 

включено до загального переліку харчових добавок Кодексу Аліментаріус [5]. 

Експериментальним шляхом доведено, що при створенні вафельних 

виробів функціонального призначення на основі додавання до традиційної 

рецептури натурального цукрозамінника оптимальним є варіант модельного 

зразку із кількістю порошку еритриту 1,5 % (що дорівнює 150 г/кг продукту), 

оскільки саме в цьому випадку досягаються найкращі органолептичні  

показники за умови дотримання вмісту вологи, цукру і жиру.  

Заміна цукру у вигляді пудри на еритрит призвела до зміни енергетичної 

цінності вафель – калорійність продукту зменшилася на 145 ккал (або 28%)  

порівняно з вафлями «Артек». Таким чином, товарознавчі дослідження 

підтвердили гіпотезу, що введення натурального цукрозамінника еритриту 

зменшує кількість загального цукру, і це може бути покладено в основу 

рецептур нової вафельної продукції із гарантією її безпечності, сприятиме 

удосконаленню і розширенню асортименту вафель функціонально призначення.  
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В умовах цифрового суспільства сучасна наука швидко змінює тенденції 

розвитку. Зручність користування цифровими інструментами сприяє 

витісненню звичних раніше способів пошуку інформації, таких як, наприклад, 

бібліотеки, зараз їх заміняють інтернет ресурси, які стають все більш 

популярними, різноманітними та адаптованими до вимог споживачів. 

Негативним впливом швидкого розвитку науки в умовах цифрового 

суспільства є надмірна кiлькість недоброякісної та фальсифікованої iнформації, 

випадки шахрайства, недостовірність оприлюдненої інформації i відсутність 

умов контролю якості інформації стосовно товарів і послуг в сучасному 

цифровому світі. 

В сучасній науковій роботі важливим етапом роботи молодих вчених є 

перевірка iнформації на правдивість i актуальність, адже, користуючись 

інформацією, опублікованою в Інтернет-мережi, не завжди можна бути 

впевненим в її iстинностi.  

На даний момент не iснує чітких правил й умов оприлюднення інформації 

у Інтернет-просторi, діючих засобів контролю якості інформації, яка 

публікується. В той же час, Інтернет-мережа не є абсолютно безконтрольною, 

адже інформація, яка стосується заборонених законом тем, контролюється. 

Контролювати всi напрямки iнформаційного простору у всесвiтнiй мережі 

неможливо, адже кількість iнформації, яка є у вільному доступi з кожним роком 

збільшуються, створюється непiдконтрольна кількість інформаційних ресурсів, 

сайтів, порталів, інформаційних сторінок, якi може створити занадто широке 

коло осіб, розміщуючи на своєму інтернет ресурсі будь-яку дозволену 

законодавством iнформацію в незалежності вiд того, чи являється вона 

перевіреною на достовірність. Користування інформацією, опублiкованою в 

Інтернет-мережi, не завжди є надійним внаслідок відсутності необхідностi 

затвердження та обов'язкової перевірки перед публiкацією. В результатi 

науковці користуються перехресною перевіркою прочитаних матеріалів перед 

прийняттям рішення, i це займає більше часу. 

Процес пошуку молодими вченими iснуючої інформації згідно заданій 

тематиці, пошук достовірних iнформаційних джерел i подальший вибір 

інформації, яку можна використовувати у процесі наукової діяльності при 
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проведенні наукового дослідження потребує занадто великих затрат часу, 

внаслідок вiдсутностi єдиної структури, упорядкованої системи величезних 

об’ємів інформації. Велика кількість вибору iнформаційних ресурсів у сучасній 

науковій діяльності є не тільки проблемою, адже одночасно полегшує i 

ускладнює процес наукових досліджень молодими вченими. 

Однією з найважливіших проблем становлення України як відносно 

молодої держави є недостатньо швидкий темп розвитку науково-дослiдної 

сфери, яка потребує розширення науково - методичної бази шляхом створення 

достатньої кількостi державних та національних стандартiв, технiчної 

документації, iнструкцій, які були б у вiльному електронному доступi 

безкоштовні для усiх користувачів.  

Об’єктами дослідження молодих вчених галузi судової товарознавчої 

експертизи, як в науковій, так i в практичній діяльності можуть виступати будь-

які матеріальні цінності. Відсутність у вільному безкоштовному доступі у 

мережі Інтернет відповідних ДСТУ (Державні стандарти України, якi повиннi 

бути у вільному доступі для будь якого пересічного споживача) є проблемою, 

яка не дає змоги провести дослідження у той мірі, якої може вимагати 

конкретна ситуація. Довгий процес пошуку необхідних для конкретної групи 

товарів ДСТУ, якi мiстять у собі необхiдну для проведення дослідження 

інформацію, яка є достовірною, значно уповільнює загальний процес 

дослідження.  

Оскільки об’єкти дослідження галузi судової товарознавчої експертизи є 

різноманітними, заздалегiдь не відомо ДСТУ щодо яких саме груп товарів 

можуть стати терміново необхідними, саме тому так важливо створити 

наявність усiх діючих ДСТУ у вільному безкоштовному доступі у мережі 

Інтернет.  

При наявності структурованої інформаційної системи в сучасному 

цифровому просторі з’явиться можливість користування офіційними 

державними iнформаційними ресурсами в процесі проведення дослідження, як 

етапу судової товарознавчої експертизи, результатом якого є складання 

висновку судової експертизи, який має вагому юридичну силу.  

Багато об’єктів дослідження є імпортними товарами, отже інструкції з 

експлуатації та інші супровiднi документи не відповідають нормам, якi дiють на 

території України. Дуже часто в супровiдних документах вiдсутній термін 

служби товару, що ускладнює проведення дослідження.  

Практичний досвiд проведених в Українi наукових досліджень, 

пов’язаних з косметичною продукцією засвідчує наявнiсть проблем у сфері 

державного регулювання при розробці, виготовленні та реалізації косметичної 

продукції, а саме при здійсненні експортно-iмпортних операцій та допуску 

косметичної продукції на внутрішній ринок в умовах цифрового простору.  

Правила контролю за обігом косметичної продукції на внутрішньому 

ринку України та основнi суттєві вимоги щодо безпеки косметичної продукції 

не є чітко визначеними, а в деяких випадках взагалі відсутні. 

Необхідність приведення українського законодавства у відповідність із 

зобов’язаннями України щодо Угоди про партнерство і співробітництво і 
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створення правової бази ринкової економіки у відповідності з нормою права є 

основним етапом в процесі інтеграції України в ЄС.  

Важливим кроком у цьому процесі є впровадження міжнародних 

стандартів та сертифікаційних процедур та приведення їх у відповідність до 

міжнародних норм та європейських директив, таких як прийнятий 

Європарламентом Регламент №1223/2009 від 30.11.2009 р., для закріплення 

ряду вимог, щодо якості і безпечності косметичної продукції, на споживчому 

ринку країн ЄС [1]. 

В процесі практичної діяльності було встановлено, що в Україні 

основними документами, що регулюють, обіг косметичної продукції, є 

Державні санітарні правила і норми 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми 

безпеки продукції парфумерно - косметичної промисловості» [2], а також iншi 

нормативно-правові акти на косметичну продукцію, більшість із яких були 

розроблені i впроваджені понад 10 рокiв тому, що є занадто довчим часовим 

вiдрiзком. 

Розвиток науково-методичної бази щодо сфери торгівельного 

підприємництва, як наслідок сприятиме розвитку наукової діяльності у сфері 

судової експертизи, а саме більш якісному i глибокому проведенню етапів 

судово-товарознавчої експертизи, міжрегіонального та наукового 

співробітництва, обміну досвідом, проведення спільних наукових досліджень, 

створення науково-методичної бази, видання науково-методичних посібників, 

залученням як молодих так i високо досвідчених спеціалістів до наукової 

діяльностi. 
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Ключ до успішного управління будь-якого бізнеса − це максимальне 

розуміння і точна відповідності збуту продукції або послуг щодо вимог цільової 

аудиторії-споживача та й ще з остаточною ефективною задоволеністю його 

особистої потреби. Одним з надважливих факторів, що зумовлюють споживача 

обрати той чи інший продукт або ту чи іншу послугу серед незліченної 

кількості конкурентних позицій, − це якість та безпека, яку вони отримують за 

свої витрачені гроші та час. Безперечно, у нашому сьогоденні заклади, які 

надають послуги харчування, повинні обов’язково відповідати всім стандартам 

і нормам, які підтверджують безпеку і якість продукту. 

Наразі однією з необхідних систем менеджменту безпеки на виробництві 

харчових продуктів є HACCP. Вона допомагає контролювати зберігання, 

виготовлення та транспортування товарів, розраховує ризики біохімічного та 

токсичного характерів. Для підтвердження, що у закладі громадського 

харчування впроваджено НАССР, потрібно мати програму виробничого 

контролю, а також низку відповідної службової документації. 

Перше з чим стикається підприємець − це вибір постачальника своєї 

продукції, котрий першочергово відповідає за якість і безпечність продукту. 

Хоча і може здатися, що уважністю на цього етапі можна нехтувати - це 

помилково, адже, щоб дім не зламався в перші дні, йому потрібен фундамент. 

Так і в харчовому бізнесі: постачальники - це і є той фундамент, з якого все 

починається. Щоб зробити правильний вибір, потрібно звернути увагу на 4 

основних аспекти:  

1. Рівень якості товарів і послуг. Потрібно провести аналіз, чи відповідає 

дана продукція вимогам щодо безпечності і якості згідно нормативних 

документів. Чи є ліцензії на збут товару? Найкраще взяти невелику партію для 

оцінки і подивитися, чи задовольняє вона Ваші вимоги й очікування. 

2. Цінова політика. Чи співпадає ціна з рівнем якості продукції? Чи 

нормована і обумовлена ціна порівняно з ринковими стандартами? 

3. Місто розміщення підприємства і умови зберігання продукції. 

Дотримання всіх технологічних норм щодо зберігання (складські  приміщення) 
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і перевезення різної категорії продукції.  

4. Гарантії. Потрібно чітко розуміти, які зобов'язання постачальник 

зобов'язується реалізувати і які гарантії надає. 

На підприємствах громадського харчування обов’язковими є журнали 

вхідного контролю сировини, допоміжних матеріалів, тари, а також 

документація на одержувану сировину, тару та допоміжні матеріали. Тому 

більшість підприємців надають перевагу постачальникам з ліцензією HACCP, 

тому що вони гарантують надійність та безпеку продукції. 

По-друге, з чим стикається власник − це належні умови зберігання вже 

його продукції. Є певний принцип, який допоможе без стресу та ефективно 

організувати приміщення для зберігання у Вашому закладі - розбити продукти 

на категорії. 

Незаперечним є виконання санітарно-гігієнічних вимог до стану 

приміщень, які задокументовані в плані миття і дезінфекції виробничих цехів із 

зазначенням періодичності обробки виробничих конструкцій; графіку і 

організації санітарних днів, генеральному прибиранні приміщень; переліку 

дезінфікуючих і миючих засобів (інструкціях по застосуванню), сертифікатах 

відповідності; журналі приготування деззасобів, контролю якості дезінфекції, 

інструкціях. Одне з найголовніших правил: клінінгове обладнання та хімікати 

слід зберігати подалі від будь-яких продуктів харчування.  

Середовище зберігання також відіграє не останню роль. Місце комори для 

сухих продуктів має бути сухим і прохолодним, щоб запобігти псуванню 

продукції. Ідеальний діапазон температур - від +10°C до +15°C. Територія 

повинна бути добре освітлена. Стелажі повинні бути не менше 15 см над 

підлогою. Заборонено зберігати продовольчі товари прямо на підлозі. 

Холодильник (журнали контролю температури холодильного обладнання 

є необхідним документом для НАССР). Потрібно щодня стежити за 

температурою холодильника (+4°С або нижче, бо саме така температура є 

безпечною для зберігання охолоджених продуктів). Потрібно підтримувати 

холодильник в належному стані, регулярно чистити його. Також є низка 

обов’язкових правил, яких потрібно притримуватися: розташовуйте сирі 

продукти нижче готової продукції, ніколи не кладіть гарячі продукти в 

холодильник, якщо це не є абсолютно необхідним, ніколи не залишайте двері 

холодильника відкритими довше, ніж потрібно, дотримуйтесь системи FIFO 

(«First in, first out»): харчові продукти, що доставляють до ресторану, 

використовують згідно з датою їх надходження, отже спочатку використовують 

більш давні продукти. 

Молочні продукти. Температура зберігання − від +2°C до +4°С. Жир 

молочних продуктів має здатність поглинати різні запахи, тому таку продукцію 

слід зберігати в окремій зоні й обов’язково в захисних покриттях. Заборонено 

зберігати молочні продукти в холодильнику з овочами. Не слід замовляти 

молочну продукцію заздалегідь, в ідеалі вона повинна поставлятися щодня, що 

забезпечить її високу якість. 

М'ясо, птиця, риба. Ці продукти є найскладнішими для зберігання та 

одними з найдорожчих. Місце зберігання м’яса потрібно забезпечити 
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циркуляцією повітря. Його слід зберігати при температурі від +1°C до +3°C у 

холодильнику. Свіже м’ясо не можна тримати занадто довго. Кісткове м’ясо слід 

тримати не довше трьох днів. Індивідуальні зрізи слід використовувати 

протягом двох днів, бажано в день їх зрізання. Окремі м’ясні нарізки, такі як 

стейки, відбивні, тушковане м’ясо та мелене м’ясо, слід тримати закритими на 

пластикових піддонах або піддонах з нержавіючої сталі при температурі від 

+2°C до +4°C. Свіжа птиця повинна бути упакованою в лід і зберігатися в 

холодильнику. Свіжі морепродукти слід також упаковувати в лід, зберігати при 

температурі −1°C − -2°C і використовувати якомога швидше, адже є великий 

ризик отруєння.  

Заморожені продукти. Їх слід зберігати при –18°C або нижче, якщо 

температура зростатиме, продукція може втратити колір, текстуру, вміст 

вітамінів. Зниження температури після її підвищення не виправляє 

пошкодження. Старі запаси слід прибрати перед додаванням нових. Наприклад, 

заморожені фрукти та овочі зберігатимуться місяцями, якщо їх правильно 

упакувати. При порушенні технологічних правил заморозки псується 

функціональність морозильної камери, що призводить до втрати вологи, що в 

свою чергу впливає на структуру і смак продуктів.  

Фрукти і овочі. Більшість зберігається за стандартною температурою, але 

є винятки. М’які фрукти не слід зберігати занадто довго. Особливо банани не 

слід зберігати в холодильнику, адже вони почорніють. Недозрілі плоди можна 

покласти в комору з температурою +10°C − +15°С, адже вони дозрівають 

набагато повільніше в умовах холодильника. Перед зберіганням обов’язково 

потрібно видалити всі гнилі плоди та їх частини, адже завдяки ланцюговій 

реакції зіпсується вся продукція. Морква та капуста можуть зберігатися 

тижнями, а такі овочі як салат, слід купувати якомога свіжими, оскільки вони не 

зберігаються довго. Волога на овочах, як правило, робить їх м’якими та 

викликає гниття. Навіть на ранніх стадіях псування таких овочів вони стають 

зів’ялими та візуально непривабливими. 

Отже, бізнес, пов'язаний зі збутом харчової продукції або наданням 

послуг, завжди буде актуальним, адже людям потрібно вживати їжу для 

життєдіяльності. В той же час відповідальність виробників перед споживачами 

дуже зростає. Поведінка споживачів натепер змінилась: люди стали більш 

пильними та обізнаними. Вони турбуються про стан свого здоров’я, особливо 

зараз, коли в тренді якісна та корисна продукція.  

Перелік посилань 
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2. Продукти та послуги. Збереження функціонування вашого бізнесу 

впродовж коронавірусу. Безпека їжі 8 рекомендацій щодо зберігання харчових 

продуктів у ресторані URL:http://surl.li/hdys.  

3. Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і 
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Риба – цінний і часто незамінний продукт харчування, що забезпечує 

потребу людини насамперед у білках тваринного походження, має широку гаму 

вітамінів, різноманіття мікроелементів та біологічно активних речовин. Як 

харчовий продукт риба містить цінні для людини компоненти, насамперед, 

повноцінні білки, що включають майже всі незамінні амінокислоти, ліпіди, 

ферменти, біологічно активні речовини, значну кількість мікроелементів. У 

рибних продуктах дуже низький вміст холестерину, вони мають здатність 

регулювати холестериновий обмін в організмі людини і підвищувати стійкість 

його до серцево-судинних захворювань [1]. 

Значну частку у споживанні риби в Україні займає дрібна копчена риба. 

Коптіння – це спосіб консервації солоної або підсоленої риби речовинами 

неповного згорання деревини, що містяться в димі або коптильних препаратах. 

Унаслідок копчення частково зневоднюють продукт (відбувається підсушування 

продукту) й просочують його димом. Дрібна копчена риба – смачний, 

живильний, готовий до вживання без додаткової кулінарної обробки продукт із 

специфічним ароматом, смаком і кольором. 

Позитивні сторони коптіння добре відомі: за допомогою цього широко 

поширеного технологічного прийому при виготовленні різноманітної продукції 

з риби і м'яса одержують не тільки продукти, що мають особливі привабливі 

смакові властивості, але і вироби (перш за все холодного коптіння), яким 

властива підвищена стійкість до окислювальних і мікробіологічних змін при 

зберіганні. Разом з тим традиційне коптіння, тобто обробка підготовлених 

напівфабрикатів безпосередньо деревним димом, має ряд недоліків. Одним з 

таких недоліків є важкість отримання партій однорідної готової продукції. 

Частково це пов'язано з неможливістю генерації однорідного і стабільного по 

складу коптильного диму, оскільки виникнення коптильного диму в значній мірі 

носить хаотичний характер [2]. Практично всі дієтологи дотримуються думки, 

що копчені продукти мають бути в раціоні людини не частіше, ніж два рази на 

місяць  – така норма є відносно безпечною для організму. 
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Копчення риби проводять з метою її консервування та розширення 

асортименту. На формування споживних властивостей копчених рибних товарів 

впливають вид і розмір риби, якість риби та іншої сировини, технологія 

виготовлення. Залежно від способу застосування продуктів розкладання 

деревини при обробці риби копчення підрозділяють на димове, бездимне 

(мокре) і змішане. Залежно від температури теплової обробки розрізняють три 

види копчення риби: холодне (при температурі не вище 40 °С ), гаряче (при 80–

170 °С), напівгаряче (до 80 °С). Холодним копченням називають спосіб 

консервації, при якій теплова обробка риби і просочення її димом здійснюються 

при низькій температурі (до 40°С). Риба холодного копчення – досить стійкий 

продукт із специфічними смаком і запахом. Сировиною для холодного копчення 

є свіжа, морожена і солона риба [1]. 

Завдяки своїм високим споживним властивостям дрібна риба холодного 

копчення користується значним попитом і важливо, щоб торговельна мережа 

була наповнена якісним і безпечним товаром, що максимально задовольнятиме 

потреби споживачів. Проте часто виробниками здійснюється фальсифікація 

дрібної риби холодного копчення для здешевлення і прискорення процесу 

коптіння. Якісна фальсифікація копчених рибних товарів здійснюється такими 

способами: використання неякісної сировини, введення чужорідних добавок, 

введення консервантів і антибіотиків, недотримання технологічних процесів й 

режимів зберігання готової рибної продукції. Також поширеним способом 

фальсифікації дрібної копченої риби є застосування в процесі виробництва 

«рідкого диму», коли спочатку рибу вимочують в сольовому розчині, а потім 

обробляють спеціальним рідким ароматизатором, що дозволяє імітувати 

природне копчення. 

Досить часто об’єктами дослідження при проведенні товарознавчої 

експертизи є продовольчі товари, в тому числі і дрібна риба холодного 

копчення. Для визначення якості риби та рибних товарів застосовують 

органолептичні та фізико-хімічні методи аналізу. Згідно «Інструкції про 

призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та 

Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових 

експертиз та експертних досліджень» затверджених Наказом Міністерства 

юстиції України від 08.10.1998 № 35/5 [3], одне з питань, що може ставитися на 

вирішення товарознавчої експертизи: «Чи відповідає якість виробу вимогам 

стандартів, технічних умов, наданим зразкам за органолептичними 

показниками?». Відповідно, експерт-товарознавець має право здійснювати 

дослідження якості дрібної копченої риби тільки за органолептичними 

показниками. Суть органолептичного методу дослідження полягає у аналізі 

зовнішнього вигляду риби (визначення кольору, стану зовнішнього покриву, 

наявності зовнішніх пошкоджень зривів, порізів, тріщин ), смаку, запаху, 

консистенції [4]. В Україні якість дрібної риби холодного копчення регулюється 

СОУ 15.2-34821206-027:2009 «Риба дрібна холодного копчення. Технічні 

умови» [4]. Приклад дослідження якості різних видів дрібної риби холодного 

копчення за органолептичними показниками згідно вищезазначеного стандарту 

наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Визначення якості різних видів дрібної риби холодного 

копчення за органолептичними показниками 
Показники Вимоги СОУ 

15.2-34821206-

027:2009 

Характеристика риби 

Салака 

холодного 

копчення  

Шпроти 

холодного 

копчення  

Кілька 

холодного 

копчення  

Зовнішній 

вигляд 

Риба без 

пошкоджень, 

поверхня чиста, 

не волога. Риба 

ціла, черевце 

туге,  ціле 

Риба без 

пошкоджень, 

поверхня чиста, 

не волога. Риба 

ціла, черевце 

туге,  ціле 

Риба без 

пошкоджень, 

поверхня чиста, 

не волога. Риба 

ціла, черевце 

туге, ціле 

Риба без 

пошкоджень, 

поверхня чиста, 

не волога. Риба 

ціла, черевце 

туге, ціле 

Колір 

шкірного 

покрову 

Рівномірний.  

Від світло-

золотистого 

до темно-

золотистого 

Рівномірний, 

темно-

золотистий 

Рівномірний, 

темно-

золотистий 

Рівномірний, 

світло-

золотистий 

Консистенці

я м’яса 

Туга, соковита. 

Може бути 

часткове 

відділення м'яса 

від хребетної 

кістки 

Туга, соковита Туга, соковита Туга, соковита. 

Має часткове 

відділення м'яса 

від хребетної 

кістки  

Смак та 

запах 

Приємні, властиві 

копченій рибі 

даного виду, без 

сторонніх 

присмаку та 

запаху 

Приємні, 

властиві 

копченій рибі 

даного виду, без 

сторонніх 

присмаку та 

запаху 

Приємні, 

властиві 

копченій рибі 

даного виду, без 

сторонніх 

присмаку та 

запаху 

Приємні, 

властиві 

копченій рибі 

даного виду, без 

сторонніх 

присмаку та 

запаху 

Згідно результатів проведеного дослідження всі зразки дрібної риби 

холодного копчення відповідають СОУ 15.2-34821206-027-2009 за 

органолептичними показниками. 
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Розвиток культури харчування, зростаючі вимоги ринку до якості 

харчових продуктів призводять до того, що споживач стає все більш 

вимогливим щодо їх якості і безпечності. Водночас слід звернути увагу на те, 

що якість як така не має абсолютного значення, а визначається суб’єктивно.  

Протягом довгого часу поняття якість продуктів харчування і їхня 

безпечність для здоров’я людини споживачами ототожнювалась. Проте,  

численні проблеми у Європі наприкінці минулого століття з безпечністю 

харчових продуктів і епізоотії, як наприклад, губчаста енцефалопатія рогатої 

худоби, статеві гормони у свинині, антибіотики у меді, діоксин у яйцях і у м’ясі 

птиці, а також пташина чума спричинили те, що споживачі зневірилися у 

безпечності продукції сільського господарства та харчової промисловості [1].  

Різко впала довіра до продукції сільського господарства, виробників 

продуктів харчування, торгівлі і державного соціального забезпечення щодо 

безпечності харчових продуктів. Цілком природнім було те, що споживачі 

вимагали, щоб наявні на ринку продукти харчування були не лише смачні, а й 

щоб від них не було жодної загрози для здоров’я. Різке зниження довіри 

європейських споживачів та численні скандали пов’язані з харчовими 

продуктами викликали необхідність створення нового комплексного підходу до 

питань безпечності та якості продуктів харчування на міжнародному рівні. 

Починаючи з 2000 року Європейська комісія почала повне оновлення 

законодавчої бази, котра стосується харчових продуктів. Починаючи з 2006 року 

всі оператори харчових продуктів, які працюють на ринку Євросоюзу 

зобов’язані впровадити і підтвердити систему НАССР на своїх підприємствах 

[1]. 

Розуміння важливості безпечності та якості харчових продуктів набуває 

дедалі більшого значення і в Україні. Це зумовлено членством України у СОТ та 

її успішними кроками в напрямку вступу до ЄЕС. Все це зумовлює узгодження 

вітчизняного харчового законодавства з європейським та обов’язкове 

впровадження системи безпечності продуктів харчування в Україні [2]. 

Паралельно з цим виробники харчової і сільськогосподарської продукції 

під значним тиском споживачів намагаються повернути втрачену довіру 

клієнтів до високоякісних і безпечних продуктів, оскільки тепер всі вони у 

загальному ланцюжку: «Від лану до столу», тобто від виробника кормів, 

виробника харчових продуктів і до торгівлі продуктами харчування сьогодні 

можуть існувати і залишатись конкурентоздатними, тільки якщо вони дбають 

про безпечність продукції. У зв’язку з цим з’явилися нові вимого до продуктів 
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харчування і отже до систем управління безпечністю та якістю всіх учасників 

цього ланцюга. 

Тому, на виконання статті 64 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №228 

схвалено Всеохоплюючу стратегію імплементації, яка включає: санітарні та 

фітосанітарні заходи (Глава IV); питання торгівлі і питання, пов’язані з 

торгівлею (Розділ IV); розробку та прийняття низки законодавчих та 

нормативно-правових актів, які врахують вимоги законодавства Європейського 

Союзу. 

Україна, як і всі країни-члени ЄС повинна забезпечити ефективний 

контроль у власній країні: ефективний самоконтроль операторів ринку і 

розподіл відповідальності між ними. Якщо раніше виробники продуктів 

харчування підтверджували придатність продукції до споживання 

сертифікатами, які регулярно видавались на підставі досліджень незалежних 

лабораторій (зокрема сертифікат має відповідати вимогам закону, продукція 

повинна відповідати вимогам чинного законодавства і угодам про поставку), то 

тепер клієнти вимагають терміново додаткового підтвердження превентивно 

діючої системи управління безпечністю продуктів харчування або системи 

управління якістю.  

Так, після вступу України до СОТ у 2008 році, обов’язкова сертифікація 

продуктів харчування була скасована, але прийнятий в Україні у 2007 році 

стандарт, нееквівалентний до міжнародного, який містив вимоги до системи 

управління безпечністю продуктів харчування так і не гарантував 

обов’язковість даній системі. Міжнародна практика свідчить про те, що у 

більшості країн  сертифікація продуктів харчування не є обов’язковою. Проте, 

безпечність даної продукції повинна гарантувати впроваджена система ISO 

22000 чи НАССР. Контролювання безпечності та якості продукції в процесі її 

виробництва чи реалізації є більш надійним [2]. 

Держава активно втручається в господарську практику, здійснюючи на неї 

істотний вплив, стаючи регулятором, здатним об’єктивно представляти інтереси 

суспільства в цілому і захищати окремих його представників в умовах ринку.  

Завдання щодо регулювання внутрішнього ринку харчових продуктів 

викликано необхідністю виробити  механізм формування вимог до продукції і 

до її оцінки відповідності в процесі створення і просування товару, держава при 

цьому встановлює вимоги безпеки на базі оцінки ризику використання 

продукції з врахуванням реальних соціально-економічних можливостей, а 

споживчі властивості формуються ринком. Завдання ж держави полягає в тому, 

щоб створити рівні і сприятливі умови для всіх учасників ринку як засобами 

технічного регулювання так і іншими засобами. Задля регулювання 

внутрішнього ринку харчових продуктів в Україні створено Державну службу 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів -

 Держпродспоживслужба (почала роботу 6 квітня 2016 р.) і є відповідником 

Європейської агенції безпеки харчової продукції, яка у своїй діяльності 

охоплює сфери безпеки харчової продукції та кормів, здоров’я тварин, захисту 

та здоров’я рослин. Пріоритети Держпродспоживслужби у сфері безпечності 

http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Pro_Sluzhbu/15/
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харчових продуктів наступні: організація та здійснення державного контролю за 

суб’єктами господарювання; впровадження системи безпечності продуктів 

харчування; уповноваження лабораторій на проведення досліджень з метою 

державного контролю; ведення реєстру затверджених потужностей та інші. 

Протягом останніх років в Україні суттєво оновилась законодавчо-правова 

та нормативна база щодо якості і безпечності продуктів харчування. Прийнято 

Закон України №771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів», який відповідає вимогам Регламенту Європейського 

парламенту та ради № 852/2004 від 29 квітня 2004 «Про гігієну харчових 

продуктів».  Згідно зазначеного закону, особи, які займаються виробництвом 

або введенням в обіг харчових продуктів, в обов’язковому порядку повинні: 

застосовувати санітарні заходи та належну практику виробництва, системи 

HACCP під час виробництва та обігу харчових продуктів [3].  
Закон України від 18.05.2017 №2042-VIII «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» приводить 

вітчизняне законодавство у відповідність з Регламентам ЄС №854/2004, № 

882/2004, №669/2009  та Директивою  Ради  ЄС  №97/78/ЕС. Він регламентує 

здійснення державного контролю представниками компетентного органу, а 

також державними інспекторами виконання операторами ринку вимог 

законодавства щодо безпечності харчових продуктів та кормів, а також 

законодавства про здоров'я  та благополуччя тварин [3].  

Постанова Кабінету міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 896  

визначає «Порядок визначення періодичності здійснення планових заходів 

державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) 

вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя 

тварин, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь 

ризику від її провадження» [3]. 

Уповноважений державний орган скасував санітарні норми до показників 

безпечності продуктів харчування, які діяли до серпня 1992 року, натомість 

введено ряд нових нормативно-правових актів, гармонізованих з ЄС. Це накази 

МОЗ України: «Про затвердження мікробіологічних критеріїв для встановлення 

показників безпечності харчових продуктів» (набрав чинності 20.08.2015); «Про 

затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних 

рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах»  (набрав 

чинності  14.06.2016); «Про затвердження Державних санітарних норм і правил  

«Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої 

сировини»  (набрав чинності 01.01.2014) та інші. 

Введена в дію оновлена версія ДСТУ ISO 22000 «Системи управління 

безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового 

ланцюга». Даний стандарт забезпечує виконання більшості поточних вимог до 

безпеки харчових продуктів у роздрібній торгівлі, гарантує системний підхід до 

забезпечення безпеки харчових продуктів,  здійснює оптимізацію, як 

внутрішніх ресурсів, так і вздовж всього харчового ланцюжка, підвищує довіру 
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споживача до наданої продукції чи послуги. 

Для виведення небезпечної продукції з ринку України у 2015 році почала 

працювати процедура попередження - RAPEX (нехарчова продукція), а також 

процедура попередження щодо продуктів харчування RASFF. Портал RASFF - 

цінний ресурс для тих, хто піклується про те, що він їсть. Там налаштований 

зручний пошук за різними категоріями, наприклад, за певними видами товарів, 

виявленими шкідливими речовинами або ступенем ризику для здоров'я (від 

несуттєвого до серйозного). Активний розвиток сектора онлайн-торгівлі тягне 

за собою нові виклики і завдання для RASFF і національних агентств з 

контролю за якістю продуктів харчування. Адже якщо та чи інша їжа визнається 

потенційно небезпечною, її повинні вилучити з обороту абсолютно всі 

роздрібні і оптові продавці, і покупці повинні бути проінформовані. Адже 

тільки спільними зусиллями можна зробити вітчизняний ринок найбезпечнішим 

у світі [2]. Міжнародні та національні практики контролю за реалізацією 

харчової продукції та захисту прав споживачів базуються на визнаних в усьому 

світі принципах і засадах, дотримання яких гарантує країнам успішне 

інтегрування до спільної системи цінностей - прав людини на якісне та 

безпечне споживання, а також виявлення громадської активності споживача, що 

безумовно має підтримуватися політикою держави [4]. 

Існуюча система державного контролю і нагляду за виробництвом і 

реалізацією харчових продуктів та захистом прав споживачів в Україні 

недосконала і поки що не відповідає вимогам суспільства. Ситуація ускладнена 

нераціональною, надзвичайно повільною та вибірковою трансформацією 

системи стандартизації та сертифікації, яка є основою забезпечення якості та 

безпечності товарів, робіт та послуг. Незадовільний стан споживчого ринку, 

відсутність належного забезпечення гарантій безпечності продуктів харчування 

стримують економічне зростання України в цілому.   
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При осуществлении розничной торговли особое внимание следует 

уделять оформлению ценников, которые являются одним из носителей 

информации, доводимой до покупателей в обязательном порядке.  

Как свидетельствует практика, изначально потребителя интересует товар 

как таковой, и только после достаточного ознакомления с предложенной 

продукцией он начинает искать цену на него. Потребитель готов купить товар, 

когда совпадают его желание приобрести выбранный товар и приемлемость 

цены на данный товар, которую покупатель считает разумной.  

И в этом случае ценник на товар как раз и является источником 

информации, который способствует оптимальному доведению до потребителя 

не только сведений о наименовании и цене товара, но и иных полезных 

сведений. При этом для потребителя при выборе товара важен принцип 

соответствия, которым он руководствуется: цена на товар, указанная на 

ценнике, непременно должна соответствовать цене товара, указанной в 

документе об оплате (в товарном, кассовом чеке). Если цена товара, отраженная 

в ценнике, расположенном в торговом зале, не соответствует сформированной 

цене, то существует вероятность того, что потребитель откажется от 

совершения покупки, что в свою очередь негативно отразится на объемах 

продаж торгового объекта, а также на формировании имиджа субъекта 

торговли. На ценнике должна быть отражена достоверная информация о товаре. 

В соответствии с п. 1 ст. 465 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК РБ) продавец обязан предоставить покупателю необходимую и 

достоверную информацию о предлагаемом к продаже товаре, соответствующую 

установленным законодательством и обычно предъявляемым в розничной 

торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой 

информации. Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно 

получить в месте продажи информацию о товаре, он вправе потребовать от 

продавца возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от 

заключения договора розничной купли-продажи, а если договор заключен, – в 

разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков (п. 3 ст. 465 ГК РБ) [1]. 

consultantplus://offline/ref=0EEE0FB4FC9C813360D9E09D6A7FC4309B19BB492554EE1E11E85D5C68EDDF6B01AE15DC5338C717F8CF991E83f746F
consultantplus://offline/ref=0EEE0FB4FC9C813360D9E09D6A7FC4309B19BB492554EE1E11E85D5C68EDDF6B01AE15DC5338C717F8CF991E83f740F
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Порядок реализации этих общих норм гражданского законодательства 

прописан и в других нормативных правовых актах, в частности в Законе 

Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З «О защите прав потребителей» 

(далее – Закон «О защите прав потребителей»). В ст.7 Закона «О защите прав 

потребителей» определен объем информации о товаре, который должен быть 

доведен до сведения потребителя в обязательном порядке. Одним из способов 

доведения информации о товаре до потребителя является ценник [2]. 

Ценник – это бумажный или иной визуально доступный для покупателей 

носитель информации, в том числе с электронным отображением информации, 

использованием грифельных досок, стендов, световых табло, используемый как 

средство доведения до покупателей информации о товарах, продукции 

общественного питания м и их ценах [3]. Способы доведения необходимых 

сведений до покупателей предусмотрены также в Правилах продажи отдельных 

видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь 22.07.2014 № 703 

(далее – Правила продажи) [3]. Так, пунктом 21 Правил продажи установлено, 

что продавец обязан обеспечить наличие ценников на реализуемые товары с 

указанием наименования товара, его сорта (при его наличии), цены за единицу 

количества товаров или единицу товаров, страны изготовления товара, если 

иное не установлено Правилами продажи. 

В обобщенном виде требования к оформлению ценников, установленные 

законодательством, представлены в таблице 1. 

При продаже швейных, верхних трикотажных, меховых изделий, 

головных уборов, обуви методом самообслуживания единый ценник может не 

выставляться (п. 22 Правил продажи). При реализации технически сложных 

товаров бытового назначения образцы предлагаемых для продажи товаров 

должны иметь ярлыки с указанием наименования, марки, модели, артикула, 

цены товара, а также краткие аннотации, содержащие его основные 

технические характеристики (п. 61 Правил продажи).  

Законодательством Республики Беларусь предусмотрены общие 

требования к оформлению ценников и определен обязательный объем 

информации, который должен содержать ценник. Однако эти общие требования 

не ограничивают продавца в оформлении ценников. Ценники могут нести также 

иную информационную нагрузку. Например, могут быть указаны дата 

окончания срока годности или хранения, условия хранения, а также логотип 

торгового объекта, штрих-код, уменьшенное изображение товара, информация о 

скидках на товар и т.п. Такая дополнительная информация предоставляется в 

интересах не только потребителя, но и продавца: ее наличие помогает 

покупателю самостоятельно определиться в выборе товара, не прибегая к 

помощи продавца. Информация о товаре доводится до сведения потребителя на 

белорусском  и (или) русском языках (п. 11 Правил продажи). 

При этом отметим некоторые особенности оформления ценников при 

проведении различных рекламных мероприятий (акций). Информация о 

размере скидок доводится до сведения покупателей в процентном отношении к 

установленной цене товаров либо в абсолютном выражении. 

consultantplus://offline/ref=0EEE0FB4FC9C813360D9E09D6A7FC4309B19BB492554ED1219EB5B5C68EDDF6B01AEf145F
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Таблица 1 – Требования к оформлению ценников в Республике Беларусь 
Реквизит ценника Требования к оформлению 

Наименование товара  На ценнике указывается полное наименование товара, присвоенное 

изготовителем. При этом используются сведения, на основании которых товар 

был принят на бухгалтерский учет (оприходован). 

Не допускается указание на ценнике такое понятие, как «в ассортименте». В 

случае поступления товара одного наименования в ассортименте целесообразно 

оформлять отдельные ценники на все его виды.  

Вместе с тем в вышеприведенном случае допускается оформление единого 

ценника на товарную позицию с указанием списка его видов при условии, если 

они поступили от одного поставщика, по одному товарному документу, имеют 

одинаковые единицу измерения и цену. Недостатком оформления такого 

ценника является то, что при полной реализации товаров конкретного вида 

вычеркивать наименование вида реализованной продукции на ценнике нельзя и 

в таком случае потребителю будет предоставляться неполная информация о 

реализуемом товаре 

Сорт   Указывается только на товары, имеющие сортность 

Цена за единицу 

количества товаров 

или единицу товаров 

Цена за единицу товара указывается в белорусских рублях и должна 

соответствовать утвержденному прейскуранту или подтверждаться 

документально иным образом в зависимости от особенностей организации 

документооборота торгового объекта. 

При указании цены пищевых продуктов, масса или объем которых составляет 

менее (более) 1 кг или 1 л,  а также иных пищевых продуктов , масса или объем 

которых составляет менее 50 г или 50 мл, продавец дополнительно  к 

информации о цене товара обязан указывать на ценниках цену таких товаров за 

1 кг или 1 л (п. 44 Правил продажи) 

Страна происхождения Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были 

полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке. При этом 

под страной происхождения товаров могут пониматься группа стран, либо 

таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется 

необходимость их выделения для целей определения страны происхождения 

товаров (ст. 16 Таможенного кодекса Республики Беларусь, п. 1 Правил 

определения страны происхождения товаров, составляющих неотъемлемую 

часть Соглашения о единых правилах определения страны происхождения 

товаров, заключенного в г. Москве 25.01.2008 г., п. 2.1 раздела 2 Правил 

определения страны происхождения товаров, которые являются неотъемлемой 

частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в 

Содружестве Независимых Государств, заключенного в г. Ялте 20.11.2009 г.). 

При указании страны происхождения товара на ценнике допускается написание 

как краткого, так и полного ее наименования.  

Например: «Республика Беларусь» – «Беларусь».  

Название страны происхождения товаров указывается в соответствии с 

классификатором стран мира, утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 20.09.2010 г. № 378, Общегосударственным классификатором 

Республики Беларусь ОКРБ 017-99 «Страны мира», утвержденным 

постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и 

сертификации Республики Беларусь от 16.06.1999 г. № 8. 

Информация о 

содержании 

генетически 

модифицированных 

составляющих 

(компонентов) 

В случае наличия в пищевых продуктах генетически модифицированных 

составляющих (компонентов) указывается на то, что продукт питания является 

генетически модифицированным или в нем использованы генетически 

модифицированные составляющие (компоненты).  

Запись «Содержит ГМО» выделяется на ценнике красным цветом и более 

крупным шрифтом, чем наименование товара (п. 10 Правил продажи) 

При этом цена без скидки перечеркивается, а на свободном месте 

указывается цена с учетом скидки либо на ценнике или в ином визуально 

доступном покупателю месте указывается процентное выражение скидки. 

Кроме того, следует уделять внимание дополнительным элементам 

consultantplus://offline/ref=0EEE0FB4FC9C813360D9E09D6A7FC4309B19BB49255CEE1813E7550162E5866703A91A83443F8E1BF9CF9A1Ef842F
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оформления ценников, которые помогут выделить наиболее важную 

информацию для потребителя. К ним можно отнести цвет, шрифт и форму.  

Цвет. Выбранные цвета ценника способствуют привлечению внимания к 

товару. Торговые объекты делают ценники различного цвета: ценники на товар 

в торговом объекте оформляются на белом фоне; а ценники на товар, 

поставляемый (изготавливаемый) самим продавцом, оформляются зеленым 

цветом, а на товар, на который распространяется акция, – желтым цветом. 

Шрифт. Шрифт должен быть легко читаем, не затрудняющим 

ознакомление покупателя с информацией о товаре.  

Форма. Простые геометрические формы ценников быстрее 

воспринимаются покупателем и лучше запоминаются по сравнению со 

сложными неправильными формами.  

Приведем типичные ошибки, допускаемые субъектами торговли при 

оформлении ценников: 

- небрежность, многочисленные исправления; 

- отсутствие единообразия в оформлении ценников; 

- указание производителя или поставщика товара вместо страны его 

происхождения; 

- неправильное или неполное наименование товара, применение 

недопустимых сокращений; 

- несоответствие цены на ценнике цене продажи. 

Таким образом, при оформлении ценников необходимо соблюдать 

следующие обязательные условия: 

ценник должен содержать полный объем информации о товаре, 

установленный законодательными актами; 

информация о товаре на ценнике должна быть четкой и хорошо видна 

покупателю; 

группы однородных товаров должны иметь единый формат ценников; 

цветовой фон ценника должен сочетаться с выбранным шрифтом и его 

размером. 

Рассмотренные обязательные и дополнительные элементы оформления 

ценника являются отражением индивидуальности товара и содержат важную 

информацию для покупателя о предлагаемом товаре. 
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COVID-19 has dramatically changed the context in which consumers make 

purchasing decisions, violating many deep-rooted habits and preferences of 

consumers. And no one can predict how long these changes in decision-making will 

last and what the post-pandemic recovery period will look like. 

A pandemic is not a common crisis, and various measures are now being taken 

to control the spread of the disease, including full and then partial restrictions on 

decision-making. As all elements of the economy are closely interlinked with health 

measures and restrictions, this has led to economic instability in countries that hint at 

a change in market dynamics. In each market, consumers are the drivers of market 

competitiveness, growth and economic integration. In times of economic instability, 

consumers are also undergoing transformation in the decision-making process, 

although the question of how great the transformation experienced during the crisis 

will be remains rhetorical. 

It should be noted that the consumer is a person who expresses a need or 

desire, makes a purchase, and then disposes of the product in the process of 

consumption. Typical consumer utility depends on the consumption of agricultural 

and industrial goods, services, housing, and wealth. No two consumers are the same, 

as each is influenced by different internal and external factors that shape consumer 

behavior and consumer decision-making. This process is an important and ongoing 

decision-making process regarding the search, acquisition, use, evaluation and 

disposal of goods and services. 

Consumer sentiment was formed not only by the COVID-19 pandemic, but 

also by companies that quickly found a way out of the situation and developed a 

modern model of consumer decision-making for the pandemic period. One such 

model is the Kantar model, which is based on the idea that all decisions are made by 

two types of people: type 1 and type 2. Type 1 makes decisions involuntarily, 

intuitively and often unconsciously, consumers are guided by their own habits, so 

decisions are made quickly [2]. 

The Kantar model is based on scientific evidence of the role of "Feeling of 

Rightness" (FoR), which is characteristic of type 1. FoR is an intuitive mental 

calibration of how well consumers feel when making decisions of type 1. This is 

important because it determines the amount of further processing provided to retailers 

by manufacturers. When the FoR is weak, the brain uses more resources to process 

information, and according to the Kantar model, such a consumer can be classified as 

type 2, in which reasoning, rationality and logic are blocked. The consumer 

unconsciously realizes that he is unsure of his choice and will receive a reflection or 
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justification of intuition by default, or rethink and potentially come to an alternative 

solution - or perhaps not. In the second type, the main factors are motivational and 

situational.  

 

 
 

 

Fig. 1 – Kantar decision-making model  

 

Companies can influence both type 1 and type 2, as well as the interaction 

between them. Type 1 should be influenced by building positive brand associations 

through customer experience, including communications. And type 2 can be 

influenced by giving consumers rational choices when they know that consumers 

have the resources and circumstances to think about them [1]. 

It is very important to understand that the circumstances of COVID-19 are a 

new platform for understanding consumer psychology, as situational and motivational 

factors are now changing. For example, situational factors such as household budget 

deficits and reductions influence consumer decision-making.  Motivational factors, 

such as the desire to control or the desire to provide for one's family also play a role. 

According to the analyzed data [1], health and safety are still a concern, only 

37% of consumers hope to return to their typical behavior within 2-3 months. 

Therefore, retailers and brands must assure consumers of the safety of the shopping 

environment and goods if they offer to the consumer. Promoted brands have an 

advantage here. They have already formed these positive mental associations, and 

FoR is likely to be higher when it comes to decisions regarding this brand. However, 

since 74% of viewers say they are satisfied with the amount of advertising, all smart 

brands will continue to use advertising now to continue to modify and create positive 

brand associations that affect type 1 processing. 

Also, as a matter of fact, consumer sentiment varies greatly from country to 

country affected by COVID-19. Consumers in China, India and Indonesia are 

consistently more optimistic than the rest of the world, while consumers in Europe 

and Japan remain less optimistic about their countries' economic conditions after 

COVID-19. With the exception of Italy, optimism has declined in all European 

countries, in line with the increase in the number of confirmed cases since the end of 

July [2]. 

I want to conclude that brands, brands, companies can create competitive 

advantages during the pandemic and in the future, building intuitive brand 

associations for better consumer decision-making. Using Kantar's consumer decision-
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making model during the COVID-19 pandemic, retailers have the ability to influence 

consumers' choices through interventions that target the brain's natural decision-

making mechanisms. Today it is clear that consumer behavior and decision-making 

processes will no longer be the same, the consumer is changing his views, so it is 

very important to explore this topic at this stage to understand what the consumer will 

be after the COVID-19 pandemic and timely apply a new decision-making model 

will help companies to be closer to the consumer. 
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Кожен споживач України відповідно до пункту 2 частини першої статті 4 

Закону України «Про захист прав споживачів» має право на належну якість 

продукції та обслуговування. Продукція – будь-який виріб (товар), робота чи 

послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення 

суспільних потреб згідно зі статтею 1 цього Закону [1]. Як загальновідомо будь-

який товар позначений торговою маркою. 

На сьогоднішній день у законодавстві та практиці України вживаються 

терміни «торговельна марка» та «знак для товарів і послуг»(«торговий знак» 

або «знак»). Основним законом, що регулює відносини, що виникають у зв’язку 

з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні є Закон України 

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII в 

якому відповідно до змін від 21.07.2020 замість терміну «знак» вживається 

тільки «торговельна марка», но по суті значення залишилося без змін 

«…позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і 

послуг інших осіб»[2]. 

Термін «торговельна марка» вживається в постанові пленуму Вищого 

господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики 
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призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом 

права інтелектуальної власності». 

В «Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва 

України на знак для товарів і послуг», затверджених наказом Держпатенту 

України від 28 липня 1995 № 116 вживається термін «знак для товарів і послуг» 

або «знак» у значенні «…це позначення, за яким товари і послуги одних осіб 

відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб» [3]. В «Порядку 

визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної 

служби інтелектуальної власності України», затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 застосовується 

значення «знак». В тексті Паризької конвенції про охорону промислової 

власності, підписаній у 1883 році (в перекладі українською) застосовується 

термін «товарний знак» хоча в оригінальному тексті говориться про фабричну 

чи торгову марку. Надалі такий переклад застосовується у Мадридській угоді 

про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколі до Мадридської угоди, в Угоді 

про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність (ТРІПС), хоча в 

оригінальному тексті мова йде про “торгові марки”. 

Доцільно навести положення експертного висновку щодо понятійної 

відповідності термінів “товарний знак” та “торгова марка” у сфері 

законодавства з інтелектуальної власності в Україні, наданого експертом, 

доктором філологічних наук Л. І. Шевченко. В українському законодавстві було 

зроблено спробу піти шляхом термінології англійського законодавства, де 

терміном «a trade mark» позначаються як знаки для товарів, так і для послуг. 

Проте переклад прикметника «trade» в українському варіанті було втрачено, 

мабуть, через те, що «для авторів українського законопроекту» залишилися 

нез’ясованими семантичні деталі слів «знак» та «марка», які є дещо відмінними 

між собою і різняться в українській та англійській мовах. Тобто «в українському 

варіанті значення лексеми «знак», яке може бути застосоване у тлумаченні 

понять, що тут розглядаються, є першим, а відповідне значення лексеми 

«марка» лише другим. Поняття «знак» є родовим до «марка» і, відповідно, 

видовим до «знак» у розглядуваному значенні. Крім того, поняття “марка” 

стосується об’єктів матеріально-речовинної сфери і через це ним не зовсім 

коректне позначати послуги. Таким чином, на час перекладу міжнародних актів 

поняття значення «товарний знак» – підпадало під позначення й ідентифікувало 

товари та послуги і відповідала визначенню до змін від 21.07. 2020 у Законі 

України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» [4]. 

Але є законодавчі акти в яких використовуються взагалі узагальнюючий 

термін «торговельні марки (знаки для товарів і послуг)» наприклад в статті 420 

Цивільного кодексу України та статті 155 Господарського кодексу України, це 

може свідчить, що законодавці припускають тотожність даних понять в 

цивільному та господарському процесі й при цьому в статті 492 Цивільного 

кодексу України надається більш ширше значення терміну «торговельна марка» 

ніж в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 

15.12.1993 № 3689-XII, а саме –  «Торговельною маркою може бути будь-яке 

позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення 
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товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів 

(послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями 

можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації 

кольорів.» [5]. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності є відносно 

новим, але зараз вже добре відомим в Україні видом судово-експертної 

діяльності. Класифікація судових експертиз з питань інтелектуальної власності є 

цілеспрямованою науково-практичною діяльністю щодо їх розподілу, на підставі 

попередньо виявлених критеріїв, на визначені види (класи) і групи судових 

експертиз об’єктів права інтелектуальної власності. Одним із критеріїв 

класифікації є об’єкти права інтелектуальної власності та їх властивості, 

наприклад – «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) 

найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), 

географічними зазначеннями»[6]. Тобто ці два терміни також рівноцінні при 

призначенні судової експертизи за вищезазначеною експертною спеціальністю 

згідно з Переліком основних видів судових експертиз та експертних 

спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта до 

Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 00.08.2005 № 86/5. 

І тому вважаю, що в національному законодавстві необхідно узгодити 

вживання різних термінів на позначення одного поняття, інакше це 

спричинятиме термінологічні помилки або юридично-технічну недосконалість 

законодавчого матеріалу під час розгляду у суді оскільки відповідно до пункту 5 

частини першої статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» 

споживач має право на відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої 

внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону [1]. 
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Згідно Закону України № 1870-IV «Про молоко та молочні продукти» 

молоко сире – продукт нормальної секреції молочних залоз однієї або декількох 

здорових корів, овець, кіз, буйволиць, кобил, температура якого не перевищує 

40°C і який не піддавався будь-якій обробці. Молоко сире є основною 

сировиною для отримання молока питного (далі по тексту – молоко). Молоко – 

це унікальний продукт природи, який ще досі не синтезований у жодній 

лабораторії світу [1]. І якщо б проблема синтезу молока була вирішена наукою, 

а за нею і практикою, людство зняло б з порядку денного одну з найгостріших 

та болючих проблем сучасності – забезпечення високо цінним продовольством 

жителів планети. Молоко використовується як необхідний продукт харчування, 

сировина для виробництва молочної продукції, корм у тваринництві, сировина 

для фармакології, косметології та інших галузей промисловості, що зумовлює 

необхідність дослідження його пропозиції на ринку. Це дасть змогу виявити 

основні тенденції формування вітчизняного ринку молока і молочної продукції, 

від яких залежать продовольча безпека та експортний потенціал країни.  

Метою публікації є визначення впливу молока, його складових на 

організм людини та надання рекомендацій для споживачів стосовно 

особливостей споживання різновидів молока та молочних продуктів. Об’єктом 

дослідження обрано молоко. Предметом дослідження обрано особливості 

впливу молока та його складових на здоров’я людини. Під час проведення 

досліджень використано такі методи: аналітичні, систематизації, узагальнення.  

Існує багато міфів та тверджень щодо користі та шкоди молока і в цілому 

щодо його природності для організму людини. Деякі дослідження вказують [2], 

що корисна мутація, яка дала нам можливість без проблем споживати молоко, 

відбулась, з точки зору еволюції, відносно недавно – приблизно в період 

одомашнення корів та кіз. З того часу молоко стало важливою складовою 

раціону – як джерело поживних речовин, кальцію та вітаміну D. Зокрема, 

коров’яче молоко містить: кальцій – 150 – 300 мг (25% від добової потреби); 

вітамін В2 – 0,4 мг (22%); вітамін В12 – 0,88 мкг (15%); вітамін А – 240 мкг; 
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фосфор – 250 мг (18%); цинк – 3,5 мг; білок – 8 г (10 – 15%); вуглеводи 

(лактоза) – 11 г; жири насичені – до 8 г [2]. Важливо відзначити, що тваринний 

білок добре засвоюється, оскільки збалансований за складом амінокислот. 

Мінусами тваринного молока є різні добавки (гормони, антибіотики), вид 

казеїну та наявність молочного цукру лактози. 

Для розщеплення лактози та її подальшого засвоєння необхідно щоб 

організм людини виробляв фермент лактазу. Цей фермент розщеплює 

дисахарид на моноцукри, які всмоктуються в кишківнику та засвоюються 

організмом. Якщо така схема в організмі не спрацьовує – цукор не 

всмоктується і споживається мікроорганізмами мікробіоти людини. Вони 

споживають лактозу та утворюють велику кількість газів, що є класичним 

симптомом при непереносимості лактози. Тому «сприйняття» молока та 

молочних продуктів відбувається у всіх людей по-різному. 

Сьогодні близько 75% дорослого населення мають знижену здатність 

перетравлювати лактозу в дорослому віці [3]. Картина також різниться і 

глобально – лактозна непереносимість характерна для більш ніж 90% жителів 

північноамериканського континенту та Китаю, а на півночі Європи – люди 

перетравлюють її найкраще. 

Якщо наявна проблема із засвоєнням лактози, експерти радять: 

а) надавати перевагу молочним продуктам без лактози (продукти майже 

не відрізнити на смак, втім безлактозні можуть бути трохи дорожчі); 

б) споживати молочні продукти у малій кількості, проте регулярно. 

В дослідженні Американського національного інституту здоров’я 

вказано, що якщо вживати за один прийом їжі не більше 12 г лактози 

(приблизно 1 склянка молока, або 2 чашки йогурту), то симптоми лактозної 

недостатності будуть мінімальні, чи взагалі не спостерігатимуться. 

В деяких дослідженнях вказано, якщо є непереносимість лактози, 

доцільно вживати кисломолочні продукти, що містять живі лактобацили та 

біфідобактерії. Адже саме вони здатні переробляти лактозу із найменшим 

газоутворенням. Споживачам, що не мають проблем з непереносимістю 

лактози, все одно варто пам’ятати, що слід дотримуватися помірності при 

споживанні продуктів з молока, особливо, з високою жирністю. 

Підсумовуючи проведений аналіз можна констатувати: існують різні 

рекомендації щодо вживання молока та молочних продуктів. Світові організації 

в галузі харчування рекомендують вживання 2–3 порції молочних продуктів на 

день (одна порція – це склянка рідкого продукту або 40 г твердого сиру). 

Молочні продукти можна і треба вживати, але вони не мають бути основою 

раціону. Якщо споживач відчуває дискомфорт після вживання таких продуктів 

необхідна обов’язкова консультація фахівця. 

Перелік посилань 

1. Кутах К. М. Аналіз тенденцій розвитку вітчизняного ринку молока та 

молочної продукції. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. 

Випуск 2. С. 222 – 225. Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/2-

2014/46.pdf . 



 

149 

 

2. Чи може рослинне молоко замінити коров'яче: думка лікаря // 

Здоров’я 24. Режим доступу: 

https://health.24tv.ua/chi_mozhe_roslinne_moloko_zaminiti_korovyache_dumka_lik

arya_n1147286. 

3. Норми споживання молочних продуктів і проблеми із засвоєнням 

лактози // Медичний альманах / Комунальне некомерційне підприємство 

«Міська поліклініка № 6» Харківської міської ради. Режим доступу: 

https://health.24tv.ua/chi_mozhe_roslinne_moloko_zaminiti_korovyache_dumka_lik

arya_n1147286. 

 

 

ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ 

 

А. О. Добош 

бакалавр 

ДЗ «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка», Україна, Старобільськ 

В. С. Володавчик 

асистент кафедри товарознавства, торговельного  

підприємництва та експертизи товарів  

ДЗ «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка», Україна, Старобільськ 

Л. О. Бутріменко  

начальник управління захисту споживачів  

Головне управління Державної служби України з питань безпечності  

харчових продуктів та захисту споживачів в Луганській області,  

Україна, Сєвєродонецьк  

 

У всіх високорозвинених країнах та країнах, що розвиваються, питання 

захисту прав споживачів посідає чільне місце. В Україні, в одній із перших 

країн пострадянського простору, у травні 1991 року  було прийнято Закон 

України «Про захист прав споживачів» [1].  Одними із найважливіших 

постулатів цього закону є право вибору та право на захист від неякісних та 

небезпечних товарів і послуг, отримання компенсації в разі придбання товарів 

низької якості чи отримання незадовільних послуг. Проблема прав громадянина 

на сьогодні, в тому числі прав у сфері споживання, є надзвичайно актуальною, 

адже наближення України до вступу в Європейський Союз потребує 

застосування європейських стандартів якості продукції та створення передумов 

для реалізації права кожного громадянина на достойний рівень отриманих 

послуг та споживчої продукції.  

Держава повинна забезпечувати споживачам захист його прав, надати 

вільного вибору продукції, продовольчої і/або непродовольчої, забезпечує 

самостійне рішення при придбанні і використанні продукції за її потребами. 

Небагато громадян, на жаль,  знають свої права як споживачів. Не є доступною 

права споживачів на отримання  інформації, звичайно достовірної, про товари, 
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про постачальника, послуги, також частини є порушення правила торгівельного 

обслуговування. Захист права, адже, це право належить до головних прав 

громадянина,  покладений на державу.  

Людина іноді стає заручником того, що їй продають неякісний товар, 

також відмовляють в гарантійному талоні. При придбанні товару, повинні 

надати детальну інформацію про його властивості, про його термін дії, якщо це 

той товар, який має певні строки. Якщо мова йде про побутовий товар, повинні 

надати інформацію про порядок гарантійного обслуговування. Тобто, всю 

детальну інформацію споживач має право отримати перед тим, як прийняв 

рішення щодо придбання самого товару.  

Ускладнення ситуації щодо захисту прав та інтересів споживачів, є також 

байдуже ставлення людей до своїх прав. Дуже часто споживач не бажає 

вплутуватися в довготривалу судову тяганину через незначну вартість 

придбаної неякісної продукції чи невелику шкоду для здоров’я. Треба завжди 

пам’ятати, що права споживачів – це невід’ємна частина прав людини. 

Задоволення потреб споживачів у розвиненій європейській країні повинно бути 

пріоритетом у діяльності державних органів. Для вирішення проблем в сфері 

захисту прав споживачів Уряд України схвалено Концепцію державної політики 

у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року [2]. Метою документа є 

створення та впровадження ефективної системи захисту прав споживачів в 

Україні на засадах ЄС з урахуванням кращих практик країн Європейського 

Союзу. Серед основних завдань Концепції, зокрема, повна гармонізація 

українського законодавства з законодавством ЄС. Передбачається, що реалізація 

Концепції підвищить рівень превентивного захисту прав споживачів для 

недопущення та/або зменшення кількості порушень їх прав, підвищить рівень 

просвіти та поінформованості громадян щодо їх споживчих прав та механізмів 

їх захисту, усуне з ринку недобросовісних підприємців тощо. Концепцію 

передбачається реалізувати протягом 2017-2020 років. В свою чергу 

Держпродспоживслужба у відповідності до Плану заходів з реалізації Концепції 

державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року 

здійснює на теперішній час [3]:  

а) проведення семінарів для представників громадських об’єднань 

споживачів та суб’єктів господарювання (виробників, імпортерів та 

розповсюджувачів продукції) з метою обговорення питання необхідності 

додержання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів;  

б) проведення нарад, засідань за круглим столом щодо обговорення 

проблемних питань у сфері захисту прав споживачів та шляхів їх вирішення;  

в) вивчення європейського досвіду щодо створення та функціонування 

консультаційних центрів для споживачів;  

г) висвітлення актуальних питань у сфері захисту прав споживачів на 

своєму веб-сайті;  

д) виготовлення та розповсюдження друкованих інформаційних 

матеріалів для громадян щодо їх прав як споживачів;  
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е) висвітлення на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби 

публікацій щодо випробувань споживчих товарів, проведених в акредитованих 

лабораторіях на замовлення громадських об’єднань споживачів, та сприяння 

розміщенню таких публікацій у засобах масової інформації [4].  

Безпосередньо, захист прав споживачів для будь-якої країни є важливим 

фактором. Адже на прилавки, будь-якої країни, завжди потрапляють і неякісна 

харчова продукція, і неякісні товари широкого вжитку, також і як часто, або 

ніколи, споживач отримує послуги та достовірну інформацію. Тому головне, 

щоб держава приймала активну участь у створенні ефективної системи для 

суспільства, головний напрямок який спирається на забезпечення 

конституційних прав громадян як споживачів на відповідну якість і безпеку 

товарів, робіт, послуг, отримання необхідної, вірогідної та доступної інформації 

про них.  

Таким чином, можна дійти висновку, що захист прав споживачів є  

важливим і необхідним для будь-якої країни. Тому у створенні ефективної 

системи захисту прав споживачів приймати участь повинне все суспільство, 

тому що кожен з нас – споживач. Кожен свідомий громадянин повинен 

відчувати свою відповідальність, адже зміни на краще залежать від зусиль всіх 

та кожного, від усвідомлення особистої ролі в  покращенні споживчої культури 

та безпеки. 
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На сьогоднішній день коронавірус присутній у всіх наших думках та 

транслюється всіма каналами засобів масової інформації. Пандемія COVID-19 

стала глобальним викликом, що змінив та продовжує змінювати споживчі 

настрої покупців по всьому світу. 

Загалом дослідження особливостей поведінки споживачів відображені в 

працях таких зарубіжних та українських науковців: Армстронга Г., Коваль Л.А., 

Котлера Ф., Маслоу А., Марушевської О.Г., Романчука С.А. Проте сучасна 

ситуація пандемії COVID-19 накладає суттєвий відбиток на споживчу 

психологію, що потребує більш детального її вивчення та аналізу. 

Розпочати дослідження доцільно з розгляду факторів, які впливають на 

поведінку споживачів за умов пандемії COVID-19: 

а) Економічні:  

1) грошові доходи населення (скорочення робочих місць та зниження 

заробітної плати населення призвело до падіння платоспроможності 

споживачів, що спонукало їх до економії та купівлі більш дешевих товарів, або 

взагалі відмови від певних товарних категорій та придбання лише товарів 

першої необхідності); 

2) обсяг і склад товарної пропозиції (попит почав випереджати 

пропозицію, що спонукало покупців купувати товари «про всяк випадок» та без 

особливої на те потреби на певний момент часу); 

3) зростання рівня цін (в першу чергу, інфляційні процеси «вдарили» і 

відчулися по товарах, які користуються повсякденним попитом); 

4) ступінь забезпеченості населення окремими продуктами споживання 

(ажіотажний попит на антисептики та маски на початку карантину не був 

задоволений повною мірою); 

б) Соціально-демографічні:  

1) рівень зайнятості: за  даними  Держслужби  зайнятості,  станом  на 1 

квітня в Україні було зареєстровано 349 424 безробітних, на 1 травня цей 

показник становив 457 005 осіб, на 1 червня – 511 388 осіб, на 1 липня – 517 284 

особи. Таким чином, за кілька місяців карантинного періоду (з початку квітня 

до початку липня) кількість безробітних зросла більш, ніж на 48%. Для 

порівняння, на 1 липня 2019 року в Україні було зареєстровано 287 086 

безробітних (в 1,8 рази менше, ніж на 1 липня 2020)) [1]; 

в) Психологічні:  

1) напруга та стурбованість про власне здоров’я та здоров’я близьких 
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(страх зараження); 

2) втрата життєвих орієнтирів і планів на майбутнє; 

3) розчарування, нудьга та відчуття ізоляції від решти світу; 

г) Особистісні: 

1) образ життя (під час впровадження карантинних заходів люди змушені 

знаходитись на самоізоляції та кардинально змінити не лише свій графік дня, 

але й образ життя, наприклад, щодо режиму сну, прийому їжі і т.д.); 

2) рід занять (переведення основних видів діяльності у дистанційний 

режим, можливість опановування в режимі самоізоляції нових захоплень та 

хобі); 

д) Культурні: 

1) зміна тенденцій моди (майже всі модні бренди розпочали пошиття 

трендових масок під власною торговою маркою); 

Всі вищеперераховані фактори формують поведінку споживача й у 

результаті прийняття рішення про купівлю перетворюються в сукупність 

реакцій: вибір товару, вибір торгової марки, вибір торгового посередника, вибір 

часу й обсягу покупки. 

Міжнародна публічна маркетингова компанія «Nielsen» провела багато 

глобальних досліджень, за результатами яких можна виділити шість стадій 

зміни споживацької поведінки, що проходять споживачі, які проживають у 

країнах, охоплених вірусом [2]: 

Перша стадія «Передчуття епідемії». На даній стадії споживачі 

відчували занепокоєння, адже в світ прийшов невідомий до цього часу вірус і 

ніхто не знав, як з ним боротись. Тому люди під час цієї фази були схильні 

купувати товари для підтримки свого здоров’я та імунітету. До переліку цих 

товарів варто віднести вітаміни, харчові добавки, а також свіжі фрукти та овочі. 

Друга стадія «Проактивне піклування про здоров’я». Знаходячись на цій 

стадії, споживачі звертали увагу на товари, що допомагають знизити ризики 

зараження та розповсюдження вірусу. До таких товарів відносяться захисні 

маски для обличчя та антисептики чи інші види дезінфекторів. 

Третя стадія «Підготовка до карантину». Під час цього періоду страх 

серед людей зростав і вони переходили до закупівлі найнеобхіднішого (крупи, 

макаронні вироби, кава, чай, олія, товари здорового харчування, засоби 

особистої гігієни, а також базові ліки для боротьби з симптомами застуди та 

грипу). Тож не дивно, що цей період супроводжується  зростанням споживчих 

кошиків та збільшенням частоти походів до магазинів. 

Четверта стадія «Карантин». Люди намагалися дотримуватись 

карантину, а отже, не виходили з дому без нагальної потреби. Тому відбувалася 

активізація розвитку онлайн-торгівлі, що стала зручною альтернативою, 

враховуючи умови, які склались у світі. 

П’ята стадія «Життя, сповнене обмежень». Люди почали звикати до 

життя з дотриманням соціальної дистанції та маскового режиму, усвідомлюючи 

всю небезпеку вірусу та важливість дотримання карантинних норм. Також 

подекуди мав місце дефіцит товарів, фіксувалося зростання на них цін. Відтак, 

покупці, що відчували помітну залежність від змін ціни, почали надавати 
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перевагу економії та купівлі лише товарів першої необхідності. 

Шоста стадія «Локалізоване повернення до звичного життя». На 

даному етапі спостерігається повільне повернення людей до їхньої звичної 

рутинної діяльності, відчиняються заклади освіти, офіси, магазини. Проте, 

звички, що викарбувались у людей під час карантину, наприклад, увага до свого 

здоров’я, користування антисептиками та масками, залишаються та стають 

невід’ємною частиною буденності споживачів. 

Згідно даних дослідження Nielsen,  з 16 березня 2020 року Україна одразу 

опинилася на четвертій стадії зміни споживацької поведінки. Було повідомлено, 

що 96% всіх українських споживачі відчувають себе дуже стурбованими та 

занепокоєними через коронавірусну інфекцію. Особливо високий рівень 

переживання та страху мають люди віком 45-54 роки. Крім того, зі вступом у 

дію національного карантину українські споживачі змінили свою поведінку. 

24% відмітили, що вони працюють із дому частіше, ніж до карантину. Карантин 

вплинув на частоту споживання їжі дома: 22% споживачів відзначити, що вони 

тепер частіше готують або споживають їжу дома. Однак частка споживачів, які 

віддають перевагу кафе, ресторанам, барам суттєво знизилась: 70% споживачів 

сказали, що вони відвідують заклади громадського харчування рідше, аніж до 

введення карантину 2. 

Зміни поведінки споживачів також стосуються каналів продажів. Можемо 

стверджувати, що українці стали рідше ходити до салонів  краси та здоров’я і 

до спеціалізованих магазинів з продажу товарів для дітей та домашніх 

улюбленців. Поряд з цим, стрімко зросла кількість здійснених покупок в 

аптеках. Люди почали не просто купувати їжу та товари першої необхідності, 

але й відкладати запаси на майбутнє. Лідерами у «карантинному кошику» стали 

такі товарні категорії, як бакалія, засоби для миття та дезінфекції рук, чай та 

кава, паперові вироби (туалетний папір, хустинки та рушники для рук), засоби 

для прибирання у домі.  Водночас споживачі схильні купувати менше 

алкогольних напоїв, а також зменшують покупки снеків, чипсів та 

кондитерських виробів 2.   

Як зазначається у звіті KPMG International, в глобальному масштабі 

з’являється новий споживач: він зазнає фінансових труднощів, активно 

використовує цифрові технології і більш вибірковий у прийнятті рішень про 

покупку. За результатами опитування близько 40% опитуваних відповіли, що 

мають фінансові труднощі, а тому змушені скорочувати свої витрати. Для 

більшості опитуваних співвідношення «ціна-якість» виявилось найважливішим 

фактором, що впливає на остаточне здійснення покупок (62%). Іншими 

ключовими, проте не менш важливими драйверами здійснення покупок є 

особиста безпека споживача (40%), асортимент товарів і послуг (37%), 

попередній досвід (35%). На другий план переходять такі показники, як кадрова 

політика компанії-виробника товару і прямий зв’язок з брендом (19%), 

відповідність цінностей бренду особистим цінностям і соціальна поведінка 

бізнесу (18%), позиція компанії щодо навколишнього середовища (17%) 3. 

Підсумовуючи вищесказане, можемо стверджувати, що споживачі 
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безперечно змінюються. Це й не дивно, адже в умовах пандемії кардинально 

змінюється образ життя, дозвілля, потреби, мислення, бачення, поведінка та 

загальне сприйняття світу. Отже, для утримання та залучення споживачів  

підприємства повинні ретельно аналізувати та вивчати, як саме нові умови 

впливають на споживачів, як ці зміни проявляються та, відповідно, яким чином 

доцільно реагувати на них. 

На сьогоднішній день складно будувати прогнози щодо подальшого 

розвитку подій в Україні та світі, проте зрозуміло напевно, що повернення до 

минулого повсякденного життя неможливе. Пандемія COVID-19 вплинула на 

всі сфери людського життя, справляючи як негативний, так і позитивний вплив. 

Проте новими характерними особливостями та прогресивними звичками 

сучасного споживача нині стали повернення до домашнього харчування, а 

також альтернативний перехід до здорового харчування, підтримання здоров’я 

сім’ї та оздоровчого способу життя.  
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В сучасних умовах розвитку рівня науково-технічного прогресу, тотальної 

інтеграції та диджиталізації світових економік, їх трансформації в перехідному 

постінформаційному суспільстві відбувається термінальне поглиблення 

проблем споживчого ринку. 

В умовах збільшення приросту населення планети, мобілізації ресурсів 

так звана веб-економіка (цифрова) виходить за межі digital бізнесу, електронної 

https://www.kas.de/documents/270026/%208703904/COVID-19.pdf/b7398098-a602-524d-7f88-6189058f69d3?version%20=1.0&t=1597301028775
https://www.kas.de/documents/270026/%208703904/COVID-19.pdf/b7398098-a602-524d-7f88-6189058f69d3?version%20=1.0&t=1597301028775
https://www.kas.de/documents/270026/%208703904/COVID-19.pdf/b7398098-a602-524d-7f88-6189058f69d3?version%20=1.0&t=1597301028775
https://sostav.ua/publication/vpliv-koronav-rusno-nfekts-na-zm-ni-uspoz%20hiv%20chikh-nastroyakh-84737.html
https://sostav.ua/publication/vpliv-koronav-rusno-nfekts-na-zm-ni-uspoz%20hiv%20chikh-nastroyakh-84737.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059299-blizko-40-pokupciv-skorocuut-vitrati-cerez-finansovi-tru%20dnosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059299-blizko-40-pokupciv-skorocuut-vitrati-cerez-finansovi-tru%20dnosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3059299-blizko-40-pokupciv-skorocuut-vitrati-cerez-finansovi-tru%20dnosi.html


 

156 

 

торгівлі та сервісів, а охоплює практично усі сфери життя. Освіта, охорона 

здоров’я, інтернет-банкінг та інші сфери життя пересічного громадянина на 

практиці реалізуються в digital просторі [1]. 

Відбувається масовий перенос паперових документів на digital носії з 

використанням електронного підпису, впровадження електронного 

документообігу в установах та організаціях, що на державному рівні 

відобразилось запуском та функціонуванням цифрової платформи «Дія» [2]. 

Тобто, логічною в умовах тотальної діджиталізації є трансформація 

відносин громадянин – держава у віртуальну площину через електронну 

державу та уряд. 

Разом з тим, на перший план виходять проблеми забезпечення 

продовольчої безпеки та якості товарів в умовах посилення конкуренції між 

виробниками та боротьби за сучасного споживача. 

З огляду на сучасний етап розвитку технологій та суспільства загалом в 

нових специфічних, особливо з епідеміологічної точки зору, умовах ринок 

інтернет-торгівлі є головним об’єктом рефлексії нових технологій, який активно 

впроваджує нововведення, що їх розвиток забезпечить налагодження успішних 

відносин між покупцем та продавцем. 

Такі обставини призвели до становлення електронної торгівлі (e-trade) як 

однієї з найрозповсюдженіших форм е-commerce діяльності в нашій державі. 

Темпи зростання е-commerce в Україні продовжують пришвидшуватися. 

З’являється все більше спеціалізованих інтернет-магазинів, веб-сайтів з 

продажу товарів та різноманітних електронних торговельних платформ – 

основних інструментів електронної торгівлі. 

Ритм та рівень розвитку життя сучасної людини диктує умови 

життєдіяльності мотивуючи до економії часу та фінансів, вибору з найбільш 

широкого асортименту товарів, можливості купівлі рідкісних та ексклюзивних 

товарів з усього світу не виходячи з дому. 

Закон України «Про електронну комерцію» базується на основному 

принципі забезпечення належної якості товарів, робіт та послуг, які 

реалізуються у сфері електронної комерції. Тому на відносини «Інтернет-

продавець – споживач» повною мірою поширюється дія Закону України «Про 

захист прав споживачів» [3, 4]. 

Так, відповідно до ст. 8 Закону України «Про електронну комерцію» сфера 

електронних правочинів у площині споживчого закону прирівнюється до 

договорів, укладених поза торговельними / офісними приміщеннями та 

договорів на відстані. 

Нормативна база у сфері захисту прав споживачів в Україні включає 

надвелику кількість нормативно-правових актів, починаючи з Конституції 

України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про 

електронну комерцію», Закону України «Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні», Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів», закінчуючи рядом постанов, наказів, 

правил, інструкцій, тощо [5, 4, 3, 6, 7]. 

Положення ч. 3 ст. 42 Конституції України відображає важливість захисту 
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прав споживачів у сфері державної політики. Кодекси, Закони України та інші 

підзаконні нормативно-правові акти регламентують подальше забезпечення 

відповідних правових норм в галузі [5]. 

Цивільний та Господарський Кодекси України містять набір 

безпосередніх та опосередкованих загальних правил захисту споживачів [8, 9]. 

Найбільш універсальним нормативно-правовим актом у сфері захисту 

прав споживачів є Закон України «Про захист прав споживачів», який регулює 

загальні питання в галузі, тому ряд специфічних питань щодо захисту прав 

споживачів передбачено в інших нормативно-правових актах. Великий та 

неупорядкований масив таких нормативно-правових актів не здатний ефективно 

забезпечити створення робочого механізму реалізації правових норм у галузі 

захисту прав споживачів, особливо враховуючи бурхливу динаміку розвитку 

відносин у сфері електронної торгівлі та подальшої трансформації держави у 

цифрову. Основною вимогою до нормативно-правових актів щодо захисту прав 

споживачів є правова доступність для звичайного середньостатистичного 

споживача, який не зобов’язаний володіти юридичними знаннями для 

інтерпретації норм та положень законів та підзаконних актів. 

На жаль, низька загальна низька юридична грамотність населення та 

об’єктивно недоступні формулювання в нормативно-правових актах практично 

унеможливлює без сторонньої кваліфікованої допомоги реалізацію 

конституційного права громадянина на якісну продукцію. 

Отже, на сьогодні маємо парадоксальну ситуацію загалом, а особливо у 

сфері захисту прав споживачів – з одного боку загальносвітова тенденція 

масової трансформації практично усієї життєдіяльності та бізнесу у digital 

площину, з іншого – застаріла, негнучка та формалізована нормативно-правова 

база, яка просто фізично не здатна забезпечити ефективний механізм реалізації 

прав споживача на практиці. Виходом із ситуації може стати перегляд положень 

нормативно-правових актів у галузі захисту прав споживачів, приведення їх до 

вимог сучасності, уніфікація та стандартизація, з метою забезпечення 

застосування їх на практиці безпосередньо споживачем без сторонньої 

професійної юридичної допомоги, тим самим автоматично перетворити такі 

нормативно-правові акти з формалізованих положень в робочий механізм 

реалізації прав споживачів у повсякденному житті. 

Подальше впровадження в усі сфери життєдіяльності цифрової 

платформи «Дія» дасть змогу забезпечити ефективну реалізацію права на 

захист прав споживача кожного громадянина через створення навчальних 

програм для підвищення правової грамотності населення та інтерактивних 

digital інструментів для швидкої персоналізованої допомоги. 
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Різні збої і проблеми в роботі персонального комп’ютера (далі по тексту – 

ПК) можуть бути пов’язані з будь-якими комплектуючими, проте відеокарти 

працюють постійно від моменту включення до виключення ПК. Тому 

ймовірність виходу відеокарти з ладу в рази вище. Навіть якщо на екрані якісне 

зображення, іноді варто провести діагностичне тестування [1]. Відеокарти 

доволі складні пристрої, що містять в собі: друкованої плати, графічний 

процесор, шини підключення, мікросхеми відеопам’яті, відео контролер, відео-

ROM, пристрій RAMDAC, інтерфейс виведення та системи охолодження. 

Потреба у тестуванні та діагностиці відеокарт може виникати на різних 
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етапах життєвого циклу цього пристрою: після транспортування від виробника 

до торговельної мережі чи сервісних центрів, під час зберігання до моменту 

використання під час гарантійного ремонту чи технічного обслуговування і 

реалізації, під час експлуатації споживачем. На кожному з цих етапів 

виникнення проблем можливе за умов порушення встановлених вимог щодо 

транспортування, зберігання та експлуатації відеокарт. 

Метою даного дослідження є розробка алгоритму діагностики відеокарт з 

використання органолептичних та тестових методів. Об’єктом дослідження 

обрано відеокарти. Предметом дослідження – технічні характеристики 

відеокарт. В роботі використані аналітичні методи, систематизації та 

узагальнення. 

Ситуація коли споживач вмикає ПК, спостерігає наявні ознаки його 

роботи (мерехтіння світлових індикаторів, характерні звукові сигнали тощо), 

але екран монітору при цьому залишається темним вимагає відповідної 

діагностики. Темний екран монітора безумовно може свідчити про проблеми з 

відеокартою. Однак, однозначно зробити висновок про вихід з ладу відеокарти 

при цьому не можливо, а тому виникає потреба у з’ясуванні причин порушення 

працездатності відеокарти.  

Основними ознаками виходу з ладу відеокарти можна вважати: 

а) появу незвичних спотворень зображень при працюючому моніторі 

(поява сторонніх смужок, «блискавок» тощо);  

б) поява на робочому столі або в системному треї повідомлень типу 

«Відеодрайвер видав помилку і був відновлений»; 

в) раптову появу синього «екрану смерті» при переустановленні 

драйверів операційної системи або при проблемах з блоком живлення, коли 

його потужності не вистачає для відеокарти або коли спостерігається велике 

навантаження; 

г) легке «посмикування» вентиляторів та ледь чутне клацання у блоці 

живлення після натискання кнопки «Power» може вказувати на коротке 

замикання в якому можливо «винна» відео карта, а точніше, згорілі ланцюги 

живлення [2; 3]. 

І перш ніж переходити до діагностування відеокарти необхідно 

перевірити: 

а) справність монітора підключивши його до іншого справного пристрою; 

б) справність блоку живлення (після підключення ПК до мережі ПК і 

вентилятор включаються в роботу); 

в) наявність звичайного звукового сигналу, що повідомляє про 

завантаження операційної системи; 

г) помітне мерехтіння світлодіодів після натискання кнопки живлення. 

д) надійність всіх підключень. Перевірити чи до кінця вставлена карта в 

слот і чи правильно підключено додаткове живлення; 

е) наявність «підпалин» і пошкоджень елементів;  

ж) стан контактів (вони можуть бути окислені та мати відповідно темний 

наліт);  
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з) наявність пилу в системі охолодження і на поверхні друкованої 

плати [3]. 

І якщо за результатами такої перевірки екран залишається чорним можна 

припустити, що причина втрати працездатності ПК пов’язана із  відеокартою. 

За таких умови, якщо на ПК збереглися пломби від виробника і не закінчився 

гарантійний термін, споживачеві доцільно звертатися до сервісного центру, 

який рекомендований виробником для проведення гарантійного 

обслуговування та ремонту. Однак, якщо ситуація інша, відсутні чи 

пошкоджені пломби виробника, та/або закінчився гарантійний термін, тоді без 

послуг фахівця та проведення діагностики не обійтись. 

Потреба у перевірці характеристик відеокарт виникає у разі придбання 

відеокарти та з’ясуванні питання: чи є відеокарта новою чи такою, що 

перебувала в експлуатації. Така діагностика допомагає зрозуміти, чи не вводить 

продавець споживача в оману, а також дозволить визначити, функціональні 

можливості графічного прискорювача [4]. 

Для перевірки основних характеристик відеокарт існує декілька способів:  

Перший спосіб стосується застосування програмного забезпечення з 

використання утиліти: GPU-Z 2.8.0. Розробник створив компактне і легке 

рішення, в якому дуже ергономічно розташовані різноманітні дані про 

відеокарту користувача.  

Другий спосіб стосується застосування програмного забезпечення 

Windows. Системні утиліти Windows в змозі відображати інформацію про 

графічний адаптер, але в стислому вигляді. Ми можемо отримати дані про 

модель, обсяг пам’яті й версії драйвера. 

Третій спосіб стосується використання сайту виробника. До цього 

способу необхідно вдаватися у тому випадку, якщо виникла потреба у більш 

точному визначенні параметрів відеокарти. Інформацію, отриману на сайті, 

можна вважати еталонною. Запропоновані методи доцільно використовувати у 

комплексі для отримання найбільш достовірної інформації про відеокарту. 

Потреба у застосуванні стрес-тестів під час діагностики відеокарт може 

виникнути, якщо: 

а) погіршується продуктивність в іграх;  

б) на моніторі з’являються смуги, брижі, спотворення зображень; 

в) є потреба у придбанні нової карти у магазин чи такої, що перебувала в 

експлуатації [1]. 

Перш ніж проводити відповідне тестування та діагностику доцільно 

здійснити ретельний візуальний огляд відеокарти. У деяких випадках 

відеокарта може бути не справною через наявність механічних дефектів. Тому 

перш, ніж проводити програмне тестування, слід звернути особливу увагу на: 

а) стан конденсаторів. Вони виконують функцію згладжування 

електричної напруги і забезпечують безперебійну роботу відеокарти. Внаслідок 

частих стрибків напруги конденсатори можуть виходити з ладу і здуватися, що 

неминуче призводить до порушень у роботі пристрою. Вони розташовуються 

на самій платі, тому візуальний огляд їх доступний і не складний;  
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б) наявність тріщин і подряпин. Пошкодження цілісності відеокарти може 

спричинити вихід з ладу внутрішніх модулів, тому важливо перевірити 

дискретну відеокарту на ноутбуці або ПК. Тріщина на корпусі, наприклад, 

здатна спровокувати порушення роботи системи охолодження, а без неї 

відеокарта дуже швидко може згоріти. Також можливі проблеми через 

накопилася пилу на кулерах, які регулюють робочу температуру. 

Класичним варіантом перевірки (програмного тестування) відеокарти на 

ПК є проведення стрес-тестів. Вони дозволяють з високою точністю оцінити її 

продуктивність. Це особливо актуально, якщо споживач придбав нову 

відеокарту і для порівняння бажає перевірити свою стару.  

Завантаживши і встановивши відповідні програми, можна з’ясувати: 

а) точну версію відеокарти; 

б) середню і максимальну температуру графічного процесора; 

в) швидкість обертання кулерів; 

г) продуктивність на 2D, 3D-параметрах; 

д) працездатність Direct X та інші дані. 

Сьогодні можна перевірити продуктивність відеокарт он-лайн за 

допомогою спеціалізованих сервісів від виробників даного обладнання. 

Протестувати відеокарту можна різними утилітами, зокрема, FurMark, ATITool, 

OCCT, 3DMark, AIDA64, AIDA64 Extreme Edition, MSI Afterburner, GeForce 

Experience, GPU-Z, GPU Shark, Video Memory Stress Test, Unigine Heaven 

Benchmark  [5] тощо. Увага! Програми і бенчмарки створюють певне графічне 

навантаження від мінімального до максимального протягом 20-30 хвилин, і при 

цьому можна протестувати можливості графічного процесора і всіх його 

складових. В ході стрес-тесту на перших хвилинах ПК починає працювати на 

межі своїх можливостей, зростає температура і збільшується швидкість обертів 

вентиляторів. При цьому слід враховувати, що під час проходження тесту слід 

здійснювати моніторинг температури процесора відеочіпу та чипсета 

материнської плати. Тест потрібно призупиняти у разі появи на екрані монітору 

позначки температури більше 100 °С. Перегрівання загрожує швидким виходом 

з ладу комплектуючих.  

Безкоштовною і найбільш простою для використання вважається 

AIDA64. Крім якісного стрес-тесту, дану програму використовують як 

комплексне рішення для поліпшення системи фізичного спостереження і 

програмного аналізу на всіх рівнях. У переліку функцій потрібно вибрати тест 

GPGPU, після цього за цілою низкою критеріїв можливо оцінити 

працездатність і максимальні можливості відеокарти, а потім можна запустити 

стрес-тест. Для більшості ПК і ноутбуків середньої продуктивності достатньо 

10 хвилин стрес-тесту. Штучне навантаження змушує відеокарту працювати на 

межі можливого, а якщо в її роботі є недоліки, тривалий тест може привести до 

остаточного виходу обладнання з ладу.  

Ще однією програмою для ефективного стрес-тесту є FurMark. З її 

допомогою можна протестувати ігрові відеокарти (з розгоном) і просто з 

очікувано високою продуктивністю. Перед стартом рекомендується відключити 

Xtreme burn-in, оскільки ця функція створює наднавантаження. Також варто 
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закрити всі відкриті програми та додатки для отримання найбільш точного 

результату. У разі виявлення несправностей, утиліта повідомить про можливі 

причини: 

а) некоректне налаштування; 

б) нестабільне / недостатнє електроживлення; 

в) проблеми в роботі системи охолодження. 

Програма 3DMark містить все необхідне для тестування ПК і мобільних 

пристроїв в одному додатку. Компанія регулярно поновлює 3DMark, щоб 

можна було тестувати найновіші апаратні і графічні API. З 2013 р. розроблено 

більше десятка нових тестів, стрес-тестів и функціональних тестів. 3DMark це 

програмне забезпечення, необхідне для тестування продуктивності 

відеоадаптерів і процесорів. Утиліта надає докладні дані про стан ПК, а також 

дозволить налаштовувати критерії процесу діагностики під вирішення 

конкретного питання. Можливості 3DMark: якісне тестування центрального 

процесора; обчислюється продуктивність відеокарти, тест і вимір кадрів в 

секунду; можливість змінювати дозвіл екрана; наявність підтримки DirectX 

різних поколінь; здатність формування та дослідження графіків з даними про 

платформу; можна користуватися певною версією 3DMark для різної 

операційної системи Windows; наявна інтегрована гра для розваги. Перевагами 

3DMark є: набір тестів, що відповідають за вимірювання показників 

працездатності процесорів; наявність інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу; 

наявність ряду корисних графічних тестів; офіційний сайт [6], створений 

фінською компанією Futuremark надає підтримку своєї продукції. Недоліки 

3DMark – це: досить високі системні вимоги, займає досить багато місця на 

жорсткому диску; пробна версія програми не дозволяє налаштовувати певні 

параметри, для цього буде потрібно Professional Edition; англійська мова 

інтерфейсу. 

За результатами стрес-тестів можна зробити висновок про те, що 

відеокарта справна, якщо в ході стрес-тесту не виявлено жодних проблем 

(зависань, перезавантажень ПК) і в цілому випробування графічним 

навантаженням пройдено з плавним зображенням (без спалахів і спотворень). 

Таку відеокарту  додатково перевіряти не доцільно [1]. 

Отже, запропонований алгоритм діагностики та тестування відеокарт, 

послідовність дій за допомогою яких можливо: встановити причини виходу з 

ладу цих пристроїв (прихований виробничій дефект або недбала експлуатація), 

здійснити діагностику з метою визначення основних технічних характеристик, 

надати рекомендації споживачам стосовно вибору нових відеокарт під час 

придбання у торговельній мережі або таких, що перебували в експлуатації, 

забезпечити коректне тестування відеокарт з використанням стрес-тестів. 

Інформація буде корисна як споживачам так і товарознавцям-експертам. 
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Тостер це електричний прилад для кухні невеликих розмірів, що 

використовується для швидкого приготування підсмажених пласких скибок 

хліба (тостів). За рахунок своєї конструкції цей пристрій швидко висушує 

скибки хліба, надає їм неповторного смаку, кольору і аромату. Незважаючи на 

те, що конструкція тостерів доволі проста, однак вибрати його пересічному 

споживачу не дуже легко. Адже доведеться враховувати цілий ряд технічних 

характеристик, що відповідають не тільки за сам процес приготування хліба, а й 

за безпечне, надійне та ергономічне використання [1].  

Враховуючи означене актуальним є встановлення, аналіз, систематизація 

та узагальнення рекомендацій на які варто звертати увагу споживачам під час 

вибору та придбання електричних побутових тостерів. 
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164 

 

Метою публікації є сучасний асортимент та узагальнення рекомендацій 

для споживачів щодо вибору і придбання тостерів електричних побутових (далі 

по тексту – тостери). Об’єктом дослідження обрано тостери. Предметом 

дослідження є асортимент, технічні характеристики, експлуатаційні властивості 

тостерів. Під час проведення досліджень використано наступні методи: 

аналітичні, систематизації, порівняння, узагальнення. 

Найперші тостери під час роботи вимагали до себе підвищеної уваги. У 

них не було ні автоматичних систем контролю, ні модулів, що сигналізують 

про те, що хліб просмажений достатньо. Стежити за процесом потрібно було 

майже невідривно, щоб не отримати обвуглений тост або не отримати гірші 

наслідки. Вимикався тостер натисканням кнопки. Зараз такі моделі вже не 

випускаються. Умовно їх можна віднести до техніки з ручним керуванням. 

Напівавтоматичними тостерами іноді називають пристрої, які не 

вимикаються самостійно, а всього лише повідомляють клацанням або звуковим 

сигналом про те, що тост готовий. Теж не найбезпечніша конструкція, яка 

змушує стежити за процесом приготування. Практично всі сучасні моделі 

мають систему автоматичного вимкнення. Тостер відключає нагрівальні 

елементи через деякий час, не дозволяючи хлібу обвуглитися. 

Залежно від призначення і продуктивності існує умовний поділ на 

побутові і професійні пристрої. Професійна техніка розрахована на великі 

обсяги і використовується на кухнях кафе, барів і ресторанів. Професійні 

моделі тостерів більш коштовні. 

Іноді вбудованими тостерами доповнюється найрізноманітніша кухонна 

техніка. Існують тостери-грилі, тостери з додатковою поверхнею для смаження, 

сендвіч-тостери (з горизонтальним завантаженням) і мікрохвильові печі з 

функцією тостер (із вбудованими секціями для підсмажування хліба). 

У характеристиках тостерів завжди вказується значення споживаної 

потужності. Тобто зазначається кількість енергії, яка витрачається пристроєм за 

годину. Більш висока споживана потужність часто дозволяє готувати швидше, 

але точного співвідношення споживаної потужності до часу підсмажування не 

існує. Витрата енергії залежить ще й від ККД нагрівальних елементів. Сьогодні 

на ринку можна зустріти тостери зі споживаною потужністю від 80 до 2500 Вт. 

Для звичайного кухонного тостера цілком достатньо рівня 800 – 1000 Вт. Це 

найкраще співвідношення, при якому приготування тосту не займе багато часу 

й не призведе до втрати зайвої електроенергії. У тостерів з потужністю від 1500 

Вт (1,5 кВт) є ще одна проблема – вмикати їх в один перехідник з пилососом, 

обігрівачем або потужною кухонною технікою не рекомендовано. Може з 

часом пошкодитися електрична проводка. 

Більшість тостерів розраховані на одночасне підсмажування двох скибок 

хліба. Деякі дозволяють готувати одразу чотири тости. У деяких торговельних 

мережах може бути поділ на кількість тостів і кількість секцій. Під кількістю 

тостів мається на увазі максимально можливе число скибок хліба, які можуть 

просмажуватися одночасно. Іноді робоча камера може вміщати відразу дві 

скибки. Таким чином, тостери можуть мати такі конструкції: 

а) кількість тостів – два, кількість секцій – одна – в такій моделі дві 
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скибки хліба знаходяться в одній робочій камері, розташовуються в ряд; 

б) кількість тостів – два, кількість секцій – дві – в цих пристроях для 

кожної скибки хліба передбачена окрема камера; 

в) кількість тостів – чотири, кількість секцій – дві – в тостері дві робочі 

камери і кожна здатна підсмажувати одночасно дві скибки хліба; 

г) кількість тостів – чотири, кількість секцій – чотири – для кожного з 

чотирьох тостів передбачена окрема камера. 

Найпростіший спосіб не помилитися – оцінювати означені конструкції за 

кількістю тостів. Форма корпусу може бути різною, але точну кількість тостів 

споживач будете знати напевно. Багато моделей мають режими, за яких 

присмажується тільки одна сторона тосту.  

У тостерах зустрічаються такі режими роботи як розморожування та 

підігрів. Розморожування – функція, яка передбачена для попередньої обробки 

хліба витягнутого з холодильника або морозильника. Опція популярна на 

заході і в країнах з тропічним кліматом. Навіть герметично упаковані тости там 

часто зберігають у холодильнику, що має певний сенс. Розморожування 

відбувається за рахунок невисокої температури нагріву або досягається за 

допомогою розміщення заморожених напівфабрикатів зверху над робочою 

камерою на спеціальних утримувачах. Важливо відзначити, що розморожувати 

за допомогою тостера можна тільки хліб або здобні вироби. Заморожені 

бутерброди або розпаковані стейки можуть потекти, що напевно призведе до 

непотрібних проблем з очищенням або навіть до проблем із виробом. Підігрів – 

принципово нічим не відрізняється від розморожування, з тією лише різницею, 

що робоча температура може бути вище. Підігрів також може бути 

реалізований за рахунок спеціальних кріплень, які утримують продукт над 

нагріваючими елементами. 

Регулювання температури (якщо вона передбачена) може бути плавною 

або ступінчастою. У моделях із ступінчастим регулюванням найчастіше 

передбачено 6 – 8 температурних рівнів, але іноді можлива і більша кількість. 

Регулювання дозволяє самостійно налаштовувати температуру і досягти 

оптимальних умов обсмажування тостів різної товщини, а також підігріву вже 

готових продуктів. У пристроях з плавним регулюванням в якості альтернативи 

ніхромовим ниткам часто використовують кварцові нагрівачі. 

Корпус тостера може бути виготовлений із пластичної маси або сплаву 

металів. У деяких оглядах зазначають, що корпус із пластичної маси кращий, 

оскільки не нагрівається. Однак встановлено, що нагріваються корпуси тостерів 

виготовлені й зі сплаву металів і пластичної маси. Безумовно виробники 

дотримуються стандартів безпеки, отже споживач ймовірно не отримає опік від 

одного лише дотику до корпусу.  

Проте деякі не коштовні тостери після двох чи трьох сеансів 

безперервного застосування розігріваються досить відчутно, і якщо в сім’ї є 

діти або домашні тварини, яких може приваблювати запах їжі, то ризикувати 

все ж не варто. В цьому випадку слід купити модель з теплоізольованим 

корпусом, який може бути як із пластичної маси та і зі сплаву металів [2]. 

Тостер в термоізольованому корпусі, простий і зручний в управлінні, досить 
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продуктивний, надійний [3]. Принципової різниці між корпусами з пластичної 

маси та сплаву металів немає. Компактні моделі цілком можуть мати покриття з 

полімерів і потрібно дуже багато прикласти зусиль, щоб такий корпус 

розколовся або оплавився. При падінні ймовірність виходу з ладу механізму 

буде вище, ніж ймовірне пошкодження корпусу, а при підвищенні температури, 

здатній оплавити пластичну масу можна майже не сумніватися в тому, що 

першою з ладу вийде електрика. Запах горілої пластичної маси – проблема 

дуже дешевих пристроїв від маловідомих виробників. Форма і забарвлення 

корпусів тостерів із пластичної маси різноманітна, але коштовні моделі частіше 

мають корпус зі сплаву металів, оскільки цей матеріал міцніший й виглядає 

презентабельно. Важкі потужні тостери майже завжди мають корпус зі сплаву 

металів, оскільки ймовірність пошкодження при падінні у них вище. Корпуси 

тостерів, виготовлені зі сплаву металів можуть мати вставки з пластичної маси, 

скла або кераміки [2]. 

Чимале значення має також і матеріал внутрішньої панелі тостера. 

Переважно, такі панелі виготовляються зі сплаву металів, часто – з 

антипригарним покриттям. Це спрощує очищення тостера і не дає 

утворюватися нагару на його ТЕНах. Також поширені панелі з керамічним 

покриттям, основна перевага якого – відсутність металевого запаху на хлібі. 

Найбільш поширені електричні нагрівальні елементи. Вони мало 

коштовні, прості в обслуговуванні, за необхідності – легко замінюються навіть 

без залучення фахівців. В сучасні тостери часто встановлюють більш коштовні 

кварцові нагрівальні елементи. Такі елементи набагато економічніші в 

споживанні електроенергії, мають високу надійність і більш рівномірно 

розподіляють тепло [4]. 

Панель керування може бути механічною або електронною (кнопковою). 

Сенсорні панелі в тостерах не використовуються, оскільки таке рішення істотно 

збільшило б загальну вартість тостера. Механічне управління – передбачає 

тільки наявність поворотних перемикачів, механічних важелів та іноді кнопки 

вмикання. Подібними елементами оснащуються як найдешевші моделі, тому 

що це недорого, так і преміум-варіанти, тому що надійно і естетично. 

Механічні важелі дуже добре вписуються в дизайн, найкраще підкреслюють 

функціональність тостера. З тієї ж причини іноді дорогі тостери доповнюються 

аналоговою індикацією. Механічні стрілки і циферблати на корпусі тостера 

виглядають оригінально. 

Електронне кнопкове управління – може бути доповнено системою 

індикації і в деяких випадках світлодіодним або рідкокристалічним екраном. 

Кнопковим управлінням оснащуються, як правило, багатофункціональні 

тостери, в яких можна задавати різні режими нагрівання, обмежувати час 

роботи, активувати нагрів тільки в окремих камерах. Електронні панелі значно 

частіше зустрічаються в тостерах із середнього цінового діапазону і в преміум-

сегменті [2]. 

Електронний тостер – сучасний, з цифровим дисплеєм і ефектною 

індикацією, має повний набір опцій. Втім, надійні тостери з механічним 

управлінням є доволі коштовними [3]. 
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Для більшої зручності тостери іноді доповнюються різними системами та 

функціями, які спрощують обслуговування і поліпшують безпеку. Зйомний 

піддон – встановлюється під робочу камеру. Крихти й краплі масла 

потрапляють на бляшану поверхню, яка пізніше легко витягається. Зйомні 

піддони використовуються в абсолютній більшості тостерів, але не є 

обов’язковим доповненням до кожної моделі. Екстра-підйом маленьких 

скибок – допомагає без зусиль витягти скибки хлібу, які провалилися в робочу 

камеру. Спеціальний важіль активує механізм підйому, витягуючи застряглий 

тост. Доповнення вельми популярне. Тостер з цією функцією знайти нескладно. 

Автоматичне відключення при застряганні тостів – додаткова система безпеки, 

яка позбавить споживача проблем із запахом пригорілого хліба. Зустрічається 

нечасто, оскільки легко замінюється стандартною системою автоматичного 

відключення і механізмами екстра-підйому. Автоматичне центрування скибок – 

досить корисна функція, вирівнює тост в робочій камері. Дозволяє 

відрегулювати нагрів панелі відповідно до товщини хліба і уникнути 

нерівномірного обсмажування. Решітка для підігріву булок – підвісний тримач, 

який встановлюється над камерою нагріву. На решітці зручно розморожувати 

напівфабрикати і підігрівати вже готові тости без побоювання їх пересмажити. 

Під час вибору тостера важливо звертати увагу не тільки на 

функціональність, а й враховувати той факт, що далеко не всі моделі 

розраховані на тривалий строк служби. Це відома проблема для дрібної 

побутової техніки. Не коштовні тостери від маловідомих і сумнівних брендів 

рідко функціонують більше року. Під час вибору не варто плутати тостер з 

ростером, зовні схожим на мікрохвильову піч. У тостерів і ростерів немає 

майже нічого спільного, схожі тільки назви [2]. 

До топ-10 кращих моделей тостерів побутового призначення (з 

урахуванням відгуків споживачів, функціональних особливостей, 

співвідношення ціни і якості та інших характеристик) увійшли такі: Morphy 

Richards Accents Rose Gold 222016/222017; Zigmund & Shtain ST-80; BBK 

TR72M; Kitfort KT-2014; Redmond RT-M403; KitchenAid 5KMT2204; Bosch TAT 

3A011; Philips HD 2595; Polaris PET 0804A; VITEK VT-1582; Kelli KL-5069 [1]. 

Рейтинг кращих тостерів 2020 р. (за відгуками експертів і покупців) 

представлено у табл. 1 [3]. 

 

Таблиця 1 – Рейтинг кращих тостерів 2020 р. (топ-20) 

 

Категорія  Місце Модель Рейтинг 

Кращі недорогі тостери 1 Polaris PET 0804A 9,5 / 10 

2 Maxwell MW 1504 9,4 / 10 

3 Scarlett SC-TM11005 9,3 / 10 

4 UNIT UST-019 9,2 / 10 

Кращі традиційні моделі 

тостерів на дві скибки 

хліба 

1 Braun HT 400 9,8 / 10 

2 Gorenje T1100CL 9,8 / 10 

3 Braun HT 3010 9,7 / 10 
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Категорія  Місце Модель Рейтинг 

4 Tefal TT 420D30 9,7 / 10 

5 Philips HD2581 9,6 / 10 

6 Bosch TAT 

3A011/3A012/3A014/3A016 

9,5 / 10 

Кращі дизайнерські 

моделі на два тости 

1 Delonghi CTI 2103 9,8 / 10 

2 Russell Hobbs 

21680/21681/21682/21683 

9,7 / 10 

3 Hermes Technics HT-TO104 9,6 / 10 

4 Polaris PET 0917A 9,5 / 10 

Кращі тостери 

преміального рівня 

1 Smeg TSF02 10 / 10 

2 KitchenAid 5KMT4116 9,8 / 10 

3 Bugatti Volo 9,3 / 10 

Кращі сімейні тостери на 

чотири скибки хліба 

1 ProfiCook PC-TA 1073 9,9 / 10 

2 Caso T4 9,7 / 10 

3 Ariete 156 Vintage 9,7 / 10 

4 Kitfort KT-2016 9,6 / 10 

5 Gemlux GL-T59S 9,4 / 10 

 

Результати моніторингу ринку України показують, що найбільшим 

попитом наразі користуються тостери виробників представлених у табл. 2 [5]. 

 

Таблиця 2 – Рейтинг найбільш популярних в Україні виробників тостерів 

 
Місце Виробник Рейтинг, % Ціна, грн 

1 Philips 88,2 949 – 1499 

2 Tefal 4,8 949 – 1599 

3 Gorenje 2,8 799 – 1379 

4 Maestro 1,3 282 – 539 

5 Rotex 1 349 – 349 

6 DEX 0,6 549 – 979 

7 Scarlett 0,4 439 – 689 

8 Magio 0,3 319 – 675 

9 Vitek 0,2 499 – 799 

10 Grunhelm 0,1 273 – 295 

 

Таким чином, за результатами аналізу сучасного асортименту тостерів, 

встановлено, що під час їх вибору та придбавання споживачем необхідно 

звертати увагу на: надійність, безпечність, зручність використання; виробника; 

гарантійний термін; строк служби; споживану потужність; матеріал корпусу; 

нагрівальний елемент; захист від перегріву та падіння; наявність надійної 

термоізоляції корпусу; кількість відділень (зазвичай від двох до чотирьох); 

спосіб управління (автоматичний, напівавтоматичний, ручний); панель 
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керування; режими роботи; регулювання температури; регулювання ступеня 

обсмаження; автоматичне підняття готових скибок; наявність кнопки «стоп»; 

наявність піддону та його вид; наявність екстра-підйому маленьких скибок; 

автоматичне відключення; автоматичне центрування скибок; відсік для шнура; 

наявність таймера; модель тощо [1–7]. 
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До спеціальних харчових продуктів відносять дієтичні, оздоровчі, 

профілактичні продукти, біологічно активні харчові добавки, продукти для 

дитячого харчування, а також для харчування спортсменів. Спеціальні продукти 

харчування для спортсменів характеризуються високими біологічними 

властивостями і зазвичай є концентратами [1]. Спортивне харчування завжди 

викликало навколо себе багато суперечок. Попри те, що такий спосіб 

поповнення енергетичних запасів організму є досить популярним серед 

спортсменів, багато хто вважає його шкідливим чи неправильним [2]. 

Спеціальні продукти харчування для спортсменів все більше набувають 

популярності серед нових груп споживачів. Підвищення рівня ожиріння 

спонукає споживачів до здорового способу життя. Продукти спортивного 

харчування, колись обмежені лише традиційними хардкор-споживачами, такими 

як спортсмени та бодібілдери, все більше отримують визнання серед нових груп 

споживачів. Більша кількість любителів фітнесу та людей, які приділяють увагу 

здоров’ю, шукають доповнення до спортивного харчування, щоб допомогти 

досягти своїх цілей у сфері здорового способу життя. Сегменти спортивного 

харчування та добавок розширюють власний асортимент товарів. США 

залишається найбільшим ринком продуктів спортивного харчування в регіоні 

Північної Америки. Урегульоване регуляторне середовище, пов’язане з 

продуктами спортивного харчування в країні, допомагає стимулювати інновації 

в секторі [3]. 

Відповідно до світових тенденцій, українські споживачі, особливо молодь 

та люди середнього віку, все більше прагнуть до більш активного способу життя 

та покращення фізичної форми. Культура підтягнутого, спортивного тіла, яке 
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широко висвітлюється в ЗМІ та через Інтернет-ресурси мотивує людей стати 

прихильниками фізичної культури та спорту. Оскільки спортивне харчування 

охоплює більше споживачів через розширення джерел реалізації, такі продукти 

стають популярними та користуються попитом у більшої кількості людей. 

Інформація про корисність інгредієнтів спортивного харчування, зокрема білка, 

також підсилює зацікавленість споживачів до придбання цих продуктів. У 2020 

р. спортивне харчування продовжує залишатися однією з найбільш 

фрагментованих категорій у сфері здорового способу життя через проблему 

незначних та приватних запасів. Структури розподілу в цій категорії не 

настільки організовані, як ті, що спостерігаються в інших категоріях здорового 

харчування, отже багато малих компаній займаються поставками продуктів 

різних торговельних марок на власний розсуд [4]. Враховуючи вищезазначене 

актуальним є аналітичний огляд та узагальнення впливу спортивного 

харчування на організм людей, а також надання рекомендацій споживачам щодо 

специфіки їх вибору та застосування. 

Метою публікації є аналіз тенденцій застосування та впливу спеціальних 

продуктів харчування для спортсменів на організм людини, розробка 

рекомендацій для любителів фізичної культури та спорту стосовно вибору та 

застосування спортивного харчування у особистому раціоні. Об’єктом 

дослідження обрано спеціальні продукти для харчування спортсменів. 

Предметом дослідження є асортимент, показники споживних властивостей, 

безпечність та ефективність впливу різновидів продуктів для харчування 

спортсменів на організм спортсменів, любителів фізичної культури і спорту та 

людей, що мають низький рівень рухової активності. Під час проведення 

досліджень були використані такі методи: аналітичні, систематизації, 

порівняння, узагальнення.  

Відсутність адекватної компенсації витрачених поживних речовин може 

швидко призвести до хронічної втоми, зневоднення, підвищення ризику 

захворювання та травм, а також атрофії м’язів. Доцільність використання 

харчових продуктів спеціального призначення у практиці спорту доведена 

низкою досліджень закордонних та вітчизняних вчених, зокрема, L. Burke, 

A. Jeukendrup, J. Antonio, R. Maughan, C. Rosenbloom, О. О. Борисової, 

А.І. Пшендіна, Е. С. Токаєва, С. В. Штермана, С. А. Олійника, 

Ю. Б. Міклашевської [5]. 

Фізичні та нервово-психічні навантаження на організм спортсмена під час 

тренувань та змагань є значно вищими, ніж на організм звичайної людини в 

умовах повсякденної діяльності. Позаяк, при занятті спортом усі метаболічні 

процеси проходять інтенсивніше, і організм потребує більше енергії і поживних 

речовин. Спортивне харчування повинне: у повному обсязі забезпечити витрати 

енергії та поживних речовин; постійно підтримувати та підвищувати спортивну 

працездатність; стимулювати процеси відновлення після змагань і тренувань. 

Досягти цього можна збільшивши у добовому раціоні спортсмена вмісту 

вуглеводів і білків та дещо обмеживши кількість жирів. Співвідношення білки : 

жири : вуглеводи потрібно прирівняти до 1 : 0,8: 4 (5). Для людей, що не 

займаються спортом воно становить 1 : 1 : 4. Збільшена потреба білків 
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обумовлюється інтенсивнішим розвитком мускулатури людини, що займається 

спортом та підвищеним розпадом білків під час фізичних навантажень 

м’язів [6]. 

Спортивне харчування і спортивні добавки – окрема група харчових 

продуктів та біологічно активних добавок, призначена для людей, що 

займаються спортом і фітнесом, а також ведуть активний спосіб життя і хочуть 

покращити своє здоров’я та спортивні результати завдяки правильному 

використанню ресурсів організму та оптимальному відновленню після фізичних 

навантажень. Існують наступні різновиди спеціальних продуктів харчування 

для спортсменів: протеїни або високобілкові суміші; гейнери або білково-

вуглеводні суміші; амінокислоти; жироспалювачі, засоби для зниження ваги (у 

тому числі L-карнітин); креатинові добавки; анаболічні комплекси; препарати 

для захисту і зміцнення судин і зв’язок; вітамінно-мінеральні комплекси; 

антиоксиданти; препарати, що підвищують рівень тестостерону; енергетики; 

жирні кислоти; спортивні батончики; донатори оксиду азоту або NO-бустери; 

ізотоніки [7]. 

Безліч виробників пропонують широкий асортимент продуктів і добавок 

до раціону, основні компоненти яких дозволяють швидко збільшити м’язову 

масу, покращити витривалість та самопочуття після тренування. Найбільш 

популярними продуктами для швидкого досягнення оптимальної фізичної 

форми є протеїнові гейнери. Гейнер – харчова добавка, яка містить вуглеводи 

(прості чи складні) та білок. У якості білкової складової зазвичай 

використовують молочний білок, популярні також препарати, які містять 

пшеничні чи соєві білки. Протеїнові добавки найчастіше застосовуються в 

бодібілдингу, де важливою складовою є максимально швидкий набір м’язової 

маси, оскільки вуглеводи забезпечують організм енергією, яка необхідна для 

виконання вправ у тренажерному залі, а білок є незамінним будівельним 

матеріалом для збільшення об’єму м’язових волокон. Гейнери не є безумовно 

шкідливими харчовими компонентами, але одна година занять у тренажерному 

залі забезпечує спалювання 500 – 700 ккал, в той час як одна порція гейнеру 

містить 1000 – 1200 ккал, тобто практично вдвічі більше ніж потрібно. Нерідко 

порошкові протеїнові добавки розчиняють не у воді, а у молоці, що збільшує як 

калорійність, так і величину порції білка в добавці. Варто зазначити, що 

протеїновий коктейль не є самостійним прийомом їжі, а лише доповнює 

звичний раціон спортсмена, і фактично є джерелом зайвих калорій. Зайві 

калорії, незалежно від їхнього походження (гейнери містять як вуглеводи, так і 

білки), стають причиною поступового накопичення надлишкової жирової 

тканини, а зовсім не м’язів. Дуже часто за відсутності достатньої фізичної 

активності, додаткові прийоми протеїнових добавок не тільки не призводять до 

бажаного схуднення, але й сприяють набору зайвої ваги. В організмі людини 

відсутні механізми, що забезпечують запасання та зберігання надлишкових 

амінокислот, тому всі білки, що не були використані для відновлення м’язів 

після тренування та інших пластичних потреб, мають бути виведені 

сечовидільною системою. Одна порція гейнеру містить в середньому 50 – 60 г 

білку, що може несприятливо впливати на функцію нирок при їх хронічних 
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захворюваннях. Прийом будь-яких добавок до їжі з метою покращення 

спортивних результатів або зовнішнього вигляду необхідно попередньо 

обговорювати з лікарем, а зовсім не з тренером або продавцем у відділі 

спортивного харчування.  

Іншими популярними препаратами є добавки, що містять креатин. 

Креатин – це природна сполука, що міститься в м’язових волокнах людини і 

тварин, основною функцією якої є покращення енергетичних процесів. 

Результати багатьох досліджень моногідрату креатину демонструють позитивні 

ефекти у вигляді збільшення витривалості, зменшення спортивного 

травматизму та періоду відновлення у атлетів, які його вживали. Основні 

спекуляції навколо препаратів креатину виникли після епізодичних повідомлень 

про випадки гострої ниркової недостатності після їх прийому. На сьогодні 

відомо, що всі випадки гострого пошкодження нирок на фоні прийому креатину, 

виникли у молодих людей, які вживали добавку до їжі в дозах, що набагато 

перевищували рекомендовані. Крім того, важливо пам’ятати, що препарати 

креатину слід приймати лише у тому випадку, якщо передбачувана користь 

перевищує можливий ризик. Оптимальним варіантом є попередня консультація 

лікаря з визначенням функції нирок для уникнення будь-яких неприємних 

ситуацій в майбутньому. Слід підкреслити, що багаторазові клінічні 

випробування проходили лише препарати креатину моногідрату, однак у світі 

існує безліч як зареєстрованих, так і незареєстрованних препаратів креатину 

іншого хімічного складу.  

Ідеальний зовнішній вигляд рельєфної мускулатури настільки 

спокусливий, що більшість людей готові нехтувати власним здоров’ям заради 

краси. Питання сумісності бодібілдингу і здоров’я спірне, оскільки досі є 

популярними препарати анаболічних стероїдів, які часто викликають незворотні 

гормональні зміни. Анаболічні стероїди сприяють швидкому набору м’язової 

маси і вводяться переважно у формі внутрішньом’язових ін’єкцій. Препарати 

тестостерону порушують тонкий гормональний баланс, що призводить до 

розладів вироблення власних статевих гормонів як у чоловіків, так і в жінок. 

Для покращення зовнішніх параметрів тіла необхідне збалансоване, повноцінне 

за вмістом білків, жирів і вуглеводів, і водночас максимально натуральне 

харчування. Добову потребу в високоякісному білку можна забезпечити, 

вживаючи нежирні види м’яса, рибу, морепродукти, молочні та кисломолочні 

продукти, яйця, бобові, горіхи [8]. 

Безліч досліджень доводять як користь, так і шкоду спортивного 

харчування. Існує думка, що спортивне харчування – це «хімія», яка шкодить 

організму і після прийому якої відмовляють внутрішні органи. Це не так. 

Дозволене спортивне харчування є натуральним, а багато компонентів 

синтезуються і в організмі людини, але в недостатній кількості. Заборонене 

спортивне харчування – це різні стимулятори, які можна вважатися справжньою 

«хімією», дійсно шкідливі. Жодна людина, яка веде активний спосіб життя і 

дійсно піклується про своє здоров’я, не вживатиме подібного роду спеціальні 

харчові добавки. Слід пам’ятати, що спортивне харчування підбирається 

індивідуально, тому різні побічні ефекти можуть не проявитися у більшості 
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спортсменів.  

Протеїн абсолютно нешкідливий для організму, бо є натуральним 

компонентом. Єдина проблема, яка може виникнути при вживанні цієї 

речовини – зайве навантаження на нирки. При передозуванні або відсутності 

фізичного навантаження, азот, який є в білку буде змушений виводитися з 

сечею. Якщо при цьому не вживати велику кількість рідини, навантаження 

може бути дуже великим. Передозування гейнером призводить до утворення 

зайвої жирової маси, в яку перетворяться невикористані вуглеводи. Як і при 

передозуванні протеїном, можливе навантаження на нирки. Організм людини 

звикає до креатину, тому приймати його необхідно дозовано і з інтервалами. 

Амінокислоти є ефективнішими, ніж протеїн, але побічні ефекти при 

передозуванні однакові. Жироспалювачі і енергетики призводять до сильного 

навантаження на серцево-судинну і нервову систему. Людям, навіть з відмінним 

здоров’ям, ці препарати можуть нашкодити, особливо при інтенсивних 

заняттях. Жироспалювачі діють як енергетики, та можуть активніше виводити 

воду з організму і, в залежності від складу, допомагати підтримувати стан шкіри 

і м’язів у тонусі. Вітамінні комплекси можуть нашкодити організму тільки при 

сильному передозуванні, але шкода для здоров’я буде незначною.  

Враховуючи вищезазначене споживачі спортивного харчування швидше 

сформують гарне тіло та здоров’я ніж завдадуть шкоди організму. Безумовно, 

розумне застосування добавок і правильне харчування – запорука здорового 

організму. Зі спортивним харчуванням результати наполегливої роботи будуть 

помітними, а також відчуватиметься приплив сил і життєвої енергії [9]. 

Суміші для спортсменів підходять не лише спортсменам, але й усім тим, 

кому доводиться регулярно навантажувати свій організм важкою фізичною 

роботою. Людей із подібними професіями у світі досить багато: вантажники, 

фермери, працівники шахт тощо. Для підтримання фізичного здоров’я їм щодня 

необхідно споживати чималу кількість їжі, що вельми дорого і часто при 

неправильному режимі харчування може супроводжуватися поганим 

самопочуттям. Спортивні суміші мають більшу концентрацію корисних мікро- 

та макроелементів, аніж звичайні продукти, але засвоюються легше та швидше, 

не перевантажуючи при цьому шлунок. Усі інгредієнти, що входять до складу 

продуктів спортивного харчування, готують на основі звичних нам продуктів на 

зразок молока, яєць, сої тощо. Однак, у спортивних сумішах амінокіслот, 

вуглеводів і вітамінів значно більше, ніж у традиційній їжі, та немає жирів чи 

інших речовин. Спортивне харчування, це безпечні продукти, спеціально 

розроблені вченими для підтримання тонусу спортсменів і фізично активних 

людей. Водночас різні фармакологічні препарати на зразок анаболічних 

стероїдів чи штучних гормонів, що насправді можуть нашкодити людському 

тілу й органам, нині заборонені для продажів, тому знайти їх досить непросто. 

Якщо ті, хто займаються спортом замість спортивних сумішей вживають 

лише додаткову їжу, їм потрібно невпинно стежити за тим, аби порції 

відповідали потребам, рахувати кожну калорію та кількість необхідних білків і 

вуглеводів. Помилитеся в менший бік – отримаєте недостатньо важливих для 

гарного самопочуття речовин, у більший – ризикуєте набрати зайву жирову 
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масу. Натомість продукти спортивного харчування позбавлені всього 

непотрібного і містять збалансований комплекс нутрієнтів. З ними бажаних 

результатів, ті хто займаються спортом досягають швидше, а зусиль 

прикладають менше.  Спортивне харчування здатне підвищити ефективність 

тренувань, пришвидшити процес відновлення, покращити самопочуття та 

якість сну. Проте без регулярних фізичних навантажень наростити м’язи не 

вдасться, швидше, навпаки: від надлишку нутрієнтів починає з’являтися 

надлишкова жирова тканина.    

Правильна і збалансована дієта здатна забезпечити організм 

надходженням потрібних елементів. Та, на жаль, не завжди можна зробити це 

вчасно. В результаті стресів, вікових змін організму, фізичних перевантажень 

денна потреба у корисних речовинах може змінюватися. Найкращий спосіб 

поповнити їхню нестачу швидко і без відчутних негативних наслідків – 

скористатися продуктами спортивного харчування. 

Бажання заощадити на спортивному харчуванні за рахунок купівлі 

продуктів невідомих брендів за невисокими цінами може призвести як до 

втрати власних коштів, так і до зниження ефективності тренувань. Отже 

потрібно обирати товари лише авторитетних, перевірених торговельних марок 

із позитивними відгуками споживачів. Адже відомі бренди цінують своїх 

клієнтів і власну репутацію, тому дбають про якість та безпеку продукції [2]. 

Таким чином: 

а) правильне, збалансоване харчування спортсменів дозволяє розширити 

можливості досягнення значних результатів, запобігає втомі та перевтомі, 

нормалізує функції організму після значних фізичних навантажень, підвищує 

психічну стійкість [10]; 

б) вибір потрібних форм харчування (підбір необхідного раціону 

харчування, використання спеціалізованих продуктів підвищеної біологічної 

цінності) сприяє створенню оптимальної форми у підготовчий період, 

підтриманню найвищого рівня працездатності протягом усього періоду 

змагань, активізації процесів відновлення після навантажень шляхом 

забезпечення необхідними нутрієнтами, амінокислотами, вітамінами та 

мінеральним речовинами [10]; 

в) за умови правильного вибору та споживання спортивне харчування 

може бути безпечним та корисним для спортсменів і всіх тих, хто постійно 

навантажує свій організм важкою фізичною роботою; 

г) за відсутності достатньої фізичної активності, додаткові прийоми 

протеїнових добавок не тільки не призводять до бажаного схуднення, але й 

сприяють набору зайвої ваги; 

д) при вживанні протеїну можливе зайве навантаження на нирки. При 

передозуванні або відсутності фізичного навантаження, азот, який є в білку 

буде змушений виводитися з сечею. Якщо при цьому не вживати велику 

кількість рідини, навантаження може бути дуже великим; 

е) передозування гейнером призводить до утворення зайвої жирової 

маси, в який перетворяться невикористані вуглеводи. Як і при передозуванні 

протеїном, можливе навантаження на нирки; 
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ж) жироспалювачі і енергетики призводять до сильного навантаження на 

серцево-судинну і нервову систему. Людям, навіть з відмінним здоров’ям, ці 

препарати можуть нашкодити, особливо при інтенсивних заняттях; 

з) без регулярних фізичних навантажень наростити м’язи не вдасться, 

швидше, навпаки: від надлишку нутрієнтів починає з’являтися жировий 

прошарок.    

Любителям фізичної культури та спорту під час вибору та застосування 

спортивного харчування у особистому раціоні варто враховувати наступне: 

а) спортивне харчування підбирається індивідуально, задля попередження 

прояву різних побічних ефектів та негативного впливу на організм. 

Оптимальним варіантом є попередня консультація у лікаря; 

б) спортивне харчування може бути безпечним та корисним для організму 

тільки за умови правильного вибору та споживання; 

в) потрібно обирати спеціальні продукти харчування для спортсменів 

лише авторитетних, перевірених торговельних марок, що пройшли клінічні 

дослідження та мають позитивні відгуки фахових вчених та експертів. А також 

враховувати рецептуру та застереження щодо споживання, наявність 

індивідуальної непереносимості та/або алергії на інгредієнти у складі 

спеціальних продуктів харчування для спортсменів; 

г) під час вживання спеціальних продуктів харчування для спортсменів 

необхідно враховувати власну добову потребу в білках, жирах та вуглеводах (в 

залежності від фізичного навантаження організму); 

д) не вживати одночасно спеціальні продукти харчування для спортсменів 

протилежного призначення; 

е) організм людини звикає до креатину, тому приймати його необхідно 

дозовано і з інтервалами; 

ж) амінокислоти є ефективнішими, ніж протеїн, але побічні ефекти при 

передозуванні однакові. 
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У 2020 р. світовий ринок портативних комп’ютерів очікує двозначне 

зростання. Підвищенню сприяє стійкий попит на дані пристрої, який зріс в 

умовах переходу на дистанційну економіку по всьому світу. За підсумками 

восьмимісячного періоду з січня по серпень 2020 р. топ-5 брендових виробників 

ноутбуків поставили в цілому 94,46 млн пристроїв. У порівнянні з тим же 

відрізком 2019 р. відвантаження збільшилися на 15%. Більшість постачальників 

комп’ютерних компонентів і контрактних виробників ПК оптимістично 

оцінюють перспективи на найближчі місяці. Очікується, що високий попит на 

лептопи для освітніх цілей, а також на споживчі та ігрові моделі ноутбуків 

збережеться до кінця 2020 р. Прогнозується, що за підсумками всього 2020 р. на 
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ринку ноутбуків буде зареєстроване зростання продажів на 15 %. Схожий 

прогноз і у аналітиків компанії «TrendForce». Так, у 2020 р. виробники 

збільшать поставки на 14,4% і сумарно випустять майже 188 млн ноутбуків. 

Якщо розрахунки експертів виявляться правильними, це стане кращим 

результатом для ПК-галузі за останні вісім років. Найбільш швидкозростаючим 

сегментом на ринку портативних комп’ютерів у цьому році будуть хромбуки. Як 

передбачається, їх відвантаження в 2020 р. збільшаться більш ніж на 42% і 

перевищать 24 млн штук. З огляду на це хромбуки повинні зайняти близько 13% 

в сумарному обсязі продажів ноутбуків в 2020 р. [1].  

Лептопи виробників «HP» і «Lenovo» за підсумками другого кварталу 

2020 р. займають майже 50% ринку ноутбуків. У «Lenovo» 25% (в 2019 р. – 

27,1%), а у «HP» – 24,8% (у другому кварталі 2019 р. – 22,3%). За «Lenovo» і 

«HP» слідують «Dell» –15,6%, «Apple» – 8,5% і «Acer» – 6,7%, на інших 

виробників припало 19,4%. Виробники реалізували наступну кількість 

ноутбуків: «Lenovo» – 13,6 млн; «HP» – 13,4 млн; «Dell» – 8,4 млн; «Apple» – 

4,6 млн; «Acer» – 3,6 млн; решта – 10,5 млн. Всього було реалізовано 54,2 млн 

пристроїв. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. ринок ноутбуків істотно 

зріз, на 27%. Експерти пов’язують це з пандемією коронавірусу, яка змусила 

перейти багато галузей на так званий «домашній режим». Ноутбуки купували 

для роботи, навчання, а також для ігор. У звіті «Strategy Analytics» зазначено, 

що великим попитом користувалися хромбуки (лінійка ноутбуків, що працюють 

під управлінням операційної системи Chrome OS). Зацікавленість до них 

проявили освітні установи [2]. Проблема сучасного споживача – вибір. 

Маркетологи підрахували, що тільки половина покупців побутових 

електротоварів через час – після особистого досвіду за результатами 

експлуатації – повністю задоволена придбанням [3]. Враховуючи 

вищезазначене, актуальним є систематизація рекомендацій стосовно вибору 

ноутбуків для роботи та навчання, а також узагальнення показників споживних 

властивостей, технічних характеристик, критеріїв на які варто звертати увагу 

споживачам під час їх свідомого вибору та придбання. 

Метою публікації є розробка рекомендацій для споживачів щодо вибору і 

придбання офісних та універсальних ноутбуків. Об’єктом дослідження обрано 

офісні та універсальні ноутбуки. Предметом дослідження є асортимент, 

показники споживних властивостей, критерії вибору офісних та універсальних 

ноутбуків. Під час проведення досліджень використано наступні методи: 

аналітичні, систематизації, порівняння, узагальнення.  

Ідея створення портативного комп’ютера «розміром із блокнот» (саме так 

перекладається слово «ноутбук», англ. Notebook – блокнот) належить керівнику 

дослідницької лабораторії фірми «Xerox» Алану Кей (Alan Key). Вона була 

озвучена ним у 1968 р. На початку 80-х років минулого століття майже 

одночасно були створені два види ноутбуків. На замовлення NASA компанією 

«Grid Systems» – ноутбук «Grid Compass», який використовувався в космічній 

програмі і цивільний варіант (модель «Osborne 1»), створений винахідником 

Адамом Осборном [3]. 

Споживачам насамперед, необхідно усвідомити, що різноманітність 
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моделей та модифікацій ноутбуків зовсім не випадкова. Вона обумовлена по-

перше, завданнями, які належить вирішувати ноутбуку, по-друге, умовами, в 

яких передбачається використовувати пристрій (офіс, навчання, домашня 

експлуатація, відрядження і подорожі). Отже, на першому етапі вивчення ринку 

пропозицій важливо визначитися для яких цілей споживачу потрібен ноутбук 

(наприклад, робота в офісі, ігри, мультимедійні розваги). Разом із тим потрібно 

враховувати: які засоби комунікації та носії інформації будете використовувати 

споживач найчастіше; яке програмне забезпечення буде потрібно для вирішення 

поставлених завдань; чи важливий для споживача час автономної роботи 

моделі.  

Перелік критеріїв відбору може відрізнятися від запропонованого. Його 

можна скласти самостійно, у залежності від уподобань і побажань споживача. 

Важливо, щоб була сформована своєрідна матриця, що дозволяє відібрати для 

порівняння найбільш придатні екземпляри в установленому ціновому діапазоні. 

А з меншої кількості моделей вже легше вибирати. На цьому етапі вже можна 

підключити візуальні враження: подобається чи ні. 

Кожен ноутбук прошитий певною операційною системою. Windows 10 Pro 

наділена найважливішими корпоративними компонентами, які можуть 

використовуватися як в офісній роботі, так і вдома. Найчастіше користувачі 

обирають саме її, як універсальну систему, придатну для корпоративного і 

приватного використання. Часто саме версія Windows 10 Home (домашня) 

встановлена у тих користувачів, які придбали ПК, або ноутбуки з уже 

встановленою операційною системою Windows 10. Проте вона так само, 

користується популярністю через те, що в даній версії відсутні зайві утиліти і 

сервіси, які даремно навантажують систему, бо споживачі ними просто не 

користуються, адже вони призначені для корпоративних завдань. У Windows 10 

Home вкладено базовий функціонал системи, який відмінно підійде для 

домашньої роботи, навчання, ігор, серфінгу в Інтернеті та інших 

мультимедійних завдань. Якщо потрібні прості вимоги від ПК, або ноутбука і не 

потрібні процеси, які б навантажували операційну систему тоді однозначно слід 

використовувати Windows 10 Home. Тим більше, що ліцензія для Windows 10 

Home менш коштовна, ніж для версії Pro [4]. 

На наступному етапі вибору споживачу варто поміркувати над тим, у якій 

категорії продовжити пошуки та який серед відібраних ноутбуків буде 

максимально відповідати особистим вимогам. Ноутбуки, в залежності від свого 

призначення, поділяються на чотири основні типи: початкового рівня, офісні, 

універсальні (мультимедійні), ігрові [3].  

Згідно мети публікації розглянемо критерії вибору офісних та 

універсальних ноутбуків. Офісні ноутбуки є наймасовішими, згідно з 

маркетинговими дослідженнями. Якщо споживачу потрібен ноутбук для роботи 

варто вибирати серед них. Адже техніка такого класу зручна, затребувана в 

багатьох галузях економіки та промисловості, підходить для домашнього 

використання, відрізняється високою якістю продуктивності й працює майже 

безшумно. Офісний ноутбук гарантує комфортну роботу в Інтернеті та 

виконання всього комплексу стандартних офісних програм. З його допомогою 
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можна будувати графіки, діаграми, таблиці, виконувати складні розрахунки, а 

також грати у відносно малопотужні ігри на низьких налаштуваннях якості 

графіки. Процесори «Intel» надійні. Моделі працюють в автономному режимі до 

8–10 годин. Оперативна пам’ять – у межах 4–8 ГБ. Є Wi-Fi і Bluetooth у якості 

бездротових технологій. Камера й мікрофон, як правило, бюджетні, але цього 

цілком достатньо для спілкування з використанням сучасних засобів 

комунікації. Дискретна ігрова карта відсутня. Цільовою аудиторією офісних 

ноутбуків є: співробітники офісів, журналісти, службовці, студенти, тобто 

користувачі, для яких ноутбук, насамперед, є засобом роботи й спілкування, а 

не ігровою приставкою Ціновий діапазон: 250–500 дол. США. Кращі моделі 

представлені такими виробниками: «ASUS», «Dell», «HP» тощо. 

До універсальних ноутбуків належать моделі на кожен день, у тому числі 

й мультимедійного призначення. Якщо споживач не знаєте, який купити 

ноутбук, то йому ймовірно потрібна саме універсальна модель. Адже це більш 

досконала й технічно оснащена версія офісного ноутбука. За рахунок 

процесорів нового покоління ці ноутбуки мають кращу продуктивність. Отже в 

універсальних ноутбуках краще працюють спеціалізовані ресурсоємні 

програми, у тому числі графічні, й вони ідеально підходять для роботи в умовах 

багатозадачності. Стандартний набір додаткових опцій в таких моделях є 

незмінним: Wi-Fi, Bluetooth, кардрідер, кілька роз’ємів USB, мікрофон, камера. 

Але він підібраний більш вимогливо, ніж у офісних ноутбуках. На 

універсальних ноутбуках можна пограти хіба що в ігри із середнім рівнем 

налаштування графіки. Серед особливостей універсальних ноутбуків: відносно 

велика маса й скромна автономність, оснащеність зручним екраном 15,6, 17 

дюймів, нагрівання корпусу й досить гучна робота. Якщо оцінювати 

об’єктивно, то ці ноутбуки відносяться до категорії мобільних вельми умовно. 

Все-таки габарити у них досить великі як для мобільного пристрою. Зате 

універсальний ноутбук надійний і практично безвідмовний, якщо експлуатувати 

його в стаціонарному режимі в межах будинку або офісу. Цільовою аудиторією 

універсальних ноутбуків є: офісні працівники, вчені і службовці, люди творчих 

професій, студенти, а також сім’ї, в яких комп’ютер є в єдиному екземплярі, і 

він призначений для всіх її членів, тому повинен виконувати різні завдання. 

Ціновий діапазон: 500 – 750 дол. США [3]. 

Компанія «SquareTrade» склала рейтинг надійності ноутбуків на підставі 

гарантійних звернень власних клієнтів. В цілому було проаналізовано 30000 

ноутбуків дев’яти різних компаній [5]. Самими надійними виявилися ноутбуки 

«Asus», «Toshiba» і «Sony» (ймовірність виходу з ладу за перші три роки – 

менше 17%). Найнадійнішими є ноутбуки «Asus» (15,6% відмов за перші три 

роки), а самими ненадійними – «HP» (25,6% відмов).  

Фахівці «SquareTrade» проаналізували залежність надійності ноутбуків 

від ціни. На надійність істотно впливає якість збірки і, як наслідок, вартість 

пристрою. З’ясувалося, що за перший рік експлуатації нетбуки в середньому 

виходять з ладу на 20% частіше, ніж ноутбуки початкового рівня і на 40% 

частіше, ніж більш преміальні.  

Для того, щоб дізнатися які виробники ноутбуків найбільше подобаються 
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пересічним споживачам було проведене відкрите голосування понад 10000 

респондентів [5], табл. 1. 

За даними табл. 1 кращим виробником є «Asus», найгіршим – «MSI». 

Станом на січень 2020 р. до топ-10 кращих ноутбуків відносяться моделі з 

максимальною середньою оцінкою (за результатами оціночних відгуків 

споживачів): Apple MacBook Pro 13 Retina Mid; Acer Extensa 15 EX215-51; Apple 

MacBook Pro 16 Retina Late 2019; ASUS TUF Gaming FX505; Lenovo IdeaPad 

S340-15 Intel; MSI GL65 9SDK; ASUS ROG Strix G531; Xiaomi Mi Notebook Air 

13.3" 2019; Acer Nitro 5 (AN517-51); HP ProBook 440 G6 [5].  

Надійність будь-якого виробу перевіряється тільки часом, а моделі 

ноутбуків з’являються і зникають значно частіше, ніж можна було б встигнути 

назвати їх надійними.  

 

Таблиця 1 – Рейтинг виробників ноутбуків, за підсумками відкритого 

голосування споживачів 

 

Назва виробника Голосів – «за» 
Голосів – 

«проти» 

Підсумковий 

рейтинг1 

ASUS 2947 878 2068 

Samsung 1879 847 1032 

Lenovo 1347 512 835 

Acer 1455 705 750 

HP 1220 606 614 

Sony 944 467 477 

Apple 893 565 328 

DELL 703 453 250 

Toshiba 738 491 247 

MSI 383 321 62 

 

Примітка 1 – підсумковий рейтинг виробників розрахований як різниця 

голосів «за» і «проти» 

 

Певна модель ноутбука випускається не більше одного-двох років, у 

кожної моделі зазвичай є кілька модифікацій, які можуть значно відрізнятися 

одна від одної (за надійністю), тому будь-яка модель ноутбука, що знаходяться в 

даний момент в реалізації може тільки бути кандидатом на найнадійніший 

ноутбук року, але стане їм чи ні – це буде відомо тільки через кілька років. 

Відповідно, що його тоді вже може не бути в реалізації. 

Можливо вибрати ноутбук, який буде очікувано дуже надійним і 

довговічним, якщо дотримуватися кількох простих правил. Не можна 

гарантувати, що він ніколи не потрапить в ремонт, але ймовірність виходу його 

з ладу буде в кілька разів нижче, ніж середній показник. До основних критеріїв 
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вибору надійного ноутбука (в порядку пріоритету) належать: модель ноутбуку 

без дискретної (окремої) відеокарти; бажано наявність системи охолодження 

активного типу; процесор: «AMD Ryzen» або «Intel i3», i5 8–10 покоління, а при 

ліміті грошей – «Intel i3», i5 5-7 покоління або в крайньому випадку повільні 

«Intel Pentium» або «Celeron»; виробник ноутбука: «Asus», «Dell», «HP» і інші 

відомі виробники; жорсткий диск: тільки SSD (120 Гб і вище), так як SSD 

значно надійніше HDD в разі ударів і швидші в роботі; оперативна пам’ять: 4–

8 Гб; міцний корпус зі сплаву алюмінію або якісної пластичної маси; придбання 

у перевірених торговельних мережах. Легко помітити, що під ці критерії 

потрапляють і недорогі бюджетні, і ноутбуки середнього рівня, і коштовні 

елітні, головне – це відсутність дискретної відеокарти і гарне охолодження.  

Нижче наведені ноутбуки виробників «Asus», «Dell» і «HP», у яких 

відсутня дискретна відеокарта, встановлено 4–8 Гб оперативної пам’яті і в 

якості системного використовується SSD-диск. Для невимогливих завдань на 

процесорах: «Intel Pentium», «Celeron» – максимально дешеві, але цілком гідні 

за якістю ноутбуки, які мають невисоку швидкодію процесора, але цілком 

достатні не тільки для більшості звичайних завдань, а й для всіх простих ігор, 

причому за рахунок системного SSD-диска повільність процесора при роботі 

мало помітна; «Intel i3» – надійні й швидкі для своєї ціни ноутбуки, 

можливостей яких буде цілком достатньо для належної роботи, а також 

практично для всіх старих і деяких сучасних ігор на мінімальних 

налаштуваннях якості. Для важких завдань на процесорах: «Intel i5» – дуже 

швидкі, естетичні ноутбуки і витончені ультрабуки, продуктивності яких буде 

достатньо для комфортної роботи практично у всіх популярних програмах, а 

також для більшості сучасних ігор на самих мінімальних налаштуванях якості; 

«AMD Ryzen» – відмінні швидкі ноутбуки і ультрабуки з хорошими 

початковими ігровими можливостями. Варто зауважити, що хоча у ноутбуків на 

«AMD Ryzen 3» продуктивність як самого процесора, так і вбудованої 

відеокарти знаходяться на цілком гідному рівні, але трохи дорожчі моделі на 

процесорах «AMD Ryzen 5» володіють чудовою продуктивністю як процесора, 

так і вбудованої відеокарти, яка майже дорівнює дискретної «GeForce 

MX150» [6]. 

До найтиповіших помилок, яких припускаються споживачі при купівлі 

ноутбуків належать:  

а) час автономної роботи. Для початку треба дізнатися, за яких умов і 

при якому навантаженні проводилося тестування. І якщо час автономної роботи 

для споживача дійсно має значення, то краще не економити на цьому 

параметрі; 

б) потужність. Важливо визначитися для чого саме споживачу потрібен 

ноутбук, а вже потім досконало вивчити можливості тієї чи іншої моделі;  

в) врахування лише серії процесорів «Intel» (і5, і7). Кодова назва 

кожного процесора складається з назви родини та індексу, який вказує на 

конкретну модель. Але справа в тому, що за назвою і7 може приховуватися як 

потужний процесор для ігрового ноутбука, так і досить економічний варіант 

для ультрабука. Фактично ніхто нікого не вводить в оману, адже процесори 
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один від одного можна відрізнити за індексами. Але проблема в тому, що вони 

часто не вказуються. Тому не надто досвідченому споживачеві варто 

обов’язково уточнювати цю інформацію;  

г) дисплей: якщо споживач планує використовувати ноутбук більше 

двох годин на добу, то тоді варто до вибору монітору поставитися зі всією 

відповідальністю. Адже від цього залежить не тільки результативність роботи, 

але й здоров’я споживача. У сучасних найкращих ноутбуках переважна 

кількість дисплеїв має LED підсвітку, завдяки якій зменшилась товщина 

верхньої кришки, знизились енерговитрати та з’явились інші переваги. Також 

споживачу потрібно врахувати матове чи глянцеве покриття має монітор і 

обирати для себе більш комфортний варіант; 

д) оперативна пам’ять: саме від її об’єму залежить швидкість 

завантаження операційної системи, робота одночасно запущених додатків 

тощо. У випадку, коли споживачу доведеться працювати з додатками, що 

вимагатиме значних ресурсів. Оперативна пам’ять – це ледь не єдина 

комплектуюча ноутбука, яку можна замінити, але при цьому це не обійдеться 

дешево;  

е) об’єм накопичувача: ноутбук – придбання не дешеве, тому 

використовувати його планується як мінімум декілька років. Подбати одразу 

про необхідний об’єм диску буде більш раціонально;  

ж) клавіатура: вона виглядає тотожньою лише для тих, кому не 

доводиться серйозно працювати за ноутбуком. Насправді ж відрізнятися може 

не лише розташування деяких кнопок, але й їх форма та інші характеристики;  

з) комунікаційні можливості: будь-який сучасний ноутбук містить 

модуль Wi-Fi, але існує декілька стандартів бездротового зв’язку. І чим більшу 

кількість стандартів підтримує ноутбук, тим більше шансів, що споживач 

будете в онлайні у будь-якому місці. Споживачу можуть порадити не 

переплачувати за модулі, які підтримують відсутні у вашому регіоні мережі. 

Але ноутбук на те і придбавається, щоб його можна було використовувати де 

завгодно;  

и) порти комунікації: вони залишаються незмінними на весь час служби 

ноутбука, а додати їх можна тільки за допомогою зовнішніх пристроїв, що не 

завжди зручно. Найчастіше використовуються USB-порти. Якщо для початку 

споживачу здаватиметься, що 2–3 буде цілком достатньо, то потім може 

виявитися замало такої кількості, особливо за необхідності підключення 

периферійних пристроїв. А якщо постійно їх перемикати, то можна швидко 

вивести з ладу. Один з відносно нових роз’ємів – USB Type-C, який прийшов на 

заміну USB 3.0. Але справа в тому, що такий роз’єм – це ще не завжди висока 

швидкість передачі даних. Виробник не завжди уточнює, що він має на увазі, 

коли говорить, що ноутбук оснащений USB Type-C. Адже він може мати 

пропускну здатність 5 Гбіт/с, так само, як і звичайний USB 3.0, а не 10 Гбіт/с. 

Саме тому перед придбанням варто переконатися, що ви отримаєте саме те, 

чого прагнете;  

к) неправильний вибір системи охолодження: одна із найпоширеніших 

причин виходу із ладу ноутбуків – перегрівання. Потім підібрати та замінити 
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комплектуючі буде досить складно і дорого. Не варто одразу вірити, якщо 

виробник обіцяє споживачу «продуману» систему охолодження. Процесор або 

відеокарта можуть нагріватися настільки, що скидають частоти або 

пропускають такти. Це призводить до зниження продуктивності навіть 

хорошого ноутбука, а якщо таке відбувається на перших хвилинах запуску, то 

можна і не дізнатися про його можливості взагалі. Єдиний спосіб перевірити 

надійність системи охолодження – це знову ж таки шукати інформацію з 

незалежних джерел [7]. 

Підсумовуючи вищезазначене, споживачам під час вибору та придбання 

офісних та універсальних ноутбуків доцільно враховувати наступне: показники 

споживних властивостей (призначення; безпечність; надійність; ергономічність; 

енергоефективність, естетичність тощо); умови експлуатації; технічні 

характеристики моделей та модифікацій різних виробників; вимоги до програм 

та програмних продуктів що планується застосовувати; час автономної роботи; 

критерії надійного ноутбуку; огляди ринків; результати незалежних тестів, 

аналітичних оглядів, порівнянь, опитувань, відгуків з різних джерел; 

співвідношення ціни та якості; співвідношення надійності та ціни тощо. 
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На сьогоднішній день, на світовому ринку дуже важливий споживач. Це 

та людина, яка може купити товар для своїх особистих цілей. Якщо будь-який 

виробник, позбудеться споживача, то він приречений на банкрутство, так як 

економіка побудована на ланцюжку "гроші-товар-гроші" в цьому аспекті 

важливим буде споживач.  

Перша людина, яка виступала за права споживачів був президент США 

Джон Кеннеді. Його мета була, щоб споживачі мали право на вибір товару, 

право на інформацію і право бути почутим, він виступав зі зверненням до 

Конгресу та об'єднань споживачів. Після цього в подальшому права споживачів 

були розширені та задоволені на базових потребах, не тільки в США, а й в 

інших країнах.  

Основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів 

закладені в системі нормативно-правових актів з питань захисту прав 

споживачів. Законодавство про захист прав споживачів складається із Закону 

України «Про захист прав споживачів», ЦК України, ГК України та інших 

нормативно-правових актів, що містять положення про захист прав споживачів.  

Базовим спеціальним законодавчим актом у сфері захисту прав 

споживачів є Закон України «Про захист прав споживачів».  

Щоб захистити права споживача у травні 1991 року був прийнятий Закон 

України "Про захист прав споживачів"[1]. Відповідно до розділу ІІ «Прав 

споживачів та їх захисту» статей 4 - 23 відображаються важливі аспекти, серед 

основних прав споживачів визначено право на: 

- захист своїх прав державою; 

- належну якість продукції та обслуговування; 

- безпеку продукції; 

- необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною 

мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, 

продавця) відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування 

української мови як державної"; 

- обслуговування державною мовою відповідно до Закону України "Про 

забезпечення функціонування української мови як державної"; 

- відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок 

недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19
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- звернення до суду та інших уповноважених державних органів за 

захистом порушених прав; 

- об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів). 

Слід зазначити, що вказаний перелік прав не є вичерпним. У розділі ІІ 

Закону України «Про захист прав споживачів» закріплено, що споживачі також 

мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів. 

На базі цих законів  держава забезпечує споживачам захист їх прав і надає 

вільний вибір продукції, також дає необхідне для прийняття самостійне 

рішення під час придбання та використання продукції їх потреб.  

Є гарантія, що придбання або одержання продукції іншими законними 

способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для 

підтримання здоров'я і життєдіяльності.  

Буває таке, що споживач потрапляє в ситуацію, коли товар не якісний або 

немає на нього інформації і іноді буває, що навіть не знає, як його 

використовувати і в яких умовах утримувати. В такому випадку є рекомендації 

або вимога до споживача щоб не попасти в таку ситуацію. 

Вимоги до споживача: 

1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами 

експлуатації, викладеними в наданій виробником. 

2) в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару 

треба з  початку  звернутися за роз’ясненнями до продавця. 

3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та 

дотримуватися умов – це вимоги, норми, правила 

4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам 

використання товару застосувати передбачені виробником в товарі засоби 

безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією 

спеціальних правил.  

Дотримуючись цих правил споживач скорочує шанс того, щоб потрапити 

на неякісний товар. 

Згідно з Законом «Про захист прав споживачів» щоб повернути товар належної 

якості у магазин можна, якщо дотримані наступні умови: [2] 

1. Він не використовувався, і зберігся у тому вигляді, якому його 

придбавали. 

2. Пройшло менше двох тижнів з моменту придбання товару. 

3. Якщо є касовий або товарний чек. 

 На період до 2020 року Уряд України схвалив Концепцію державної 

політики для вирішення проблем у сфері захисту прав споживачів.[3] Мета 

цього документа – це створення та впровадження ефективної системи захисту 

прав споживачів в Україні на засадах ЄС з урахуванням кращих практик країн 

Європейського Союзу.  

З цього виходить, що реалізація цієї Концепції підвищить рівень захисту 

прав споживачів і також зменшить кількість порушень їх прав. Також це 

підвищить рівень просвіти та поінформованості громадян до їх споживчих прав 

та механізмів їх захисту. Концепцію передбачають  реалізувати протягом 2017-
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2020 років. 

Отже, захист споживачів є важливим і необхідним для будь-якої країни, 

тому що споживач займає важливу роль в економіці. Щоб створити ефективний 

захист прав споживачів, потрібні не тільки закони, а приймати повинне все 

суспільство, тому що кожен з нас -  споживач. 
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За сучасних умов бурхливого розвитку науково-технічного прогресу 

у світі, жорстокої конкуренції суб’єктів підприємництва правове регулювання 

захисту прав споживачів відіграє дедалі важливішу роль. Адже здебільшого, 

споживачем визнається непрофесіонал, який купує товари та послуги для 

задоволення особистих потреб.  

Слід підкреслити, що однією з найбільш поширених проблем, з якими 

стикаються громадяни України, є порушення їх прав як споживачів. 

Це підтверджується дослідженням Харківського інституту соціальних 

досліджень, за яким цей показник сягає 36,5%. Відповідні дані свідчать про 

актуальність і значимість досліджень прав споживачів, зокрема за договором 

роздрібної купівлі-продажу [1]. 

Захист та нагляд за здійсненням у галузі прав споживачів здійснюють: 

Держспоживінспекція України, Антимонопольний комітет України, Державна 

житлово-комунальна інспекція, Національна експертна комісія України з питань 

захисту суспільної моралі. Споживачі можуть захистити свої права у судовому 

порядку. В справах про захист прав споживачів необхідно доводити такі 

обставини: 
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а) факт придбання послуги чи товару; 

б) надання інформації про товар (послугу) та її змісту; 

в) відомості про властивості товару і його відповідність потребам 

споживача та встановленим нормативним вимогам; 

г) використання товару; 

д) заподіяння шкоди життю, здоров’ю та/або майну споживача. 

Основним документом, який регулює відносини між споживачами товарів 

(робіт, послуг) і виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм 

власності, а також встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації 

державного захисту їх прав, є Закон України «Про захист прав споживачів» 

(далі – Закон). Відповідно до Закону споживачем є громадянин, який купує, 

замовляє або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для 

власних побутових потреб [2]. 

Основним підтверджуючим документом відносин між споживачем 

і виконавцем (продавцем) є договір. Договором є усна або письмова угода між 

споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, 

за якими здійснюються купівля-продаж, роботи та послуги. Письмова угода 

може оформлятися квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, путівкою, 

талоном або іншими документами. 

 

Таблиця 1 – Права і обов’язки споживачів 

 
Права споживачів Обов’язки споживачів 

Споживач має право: 

а) на захист своїх прав державою; 

б) на належну якість продукції та 

обслуговування; 

в) на безпеку продукції; 

г) на необхідну, доступну, достовірну та 

своєчасну інформацію про продукцію, її 

кількість, якість, асортимент, а також про її 

виробника (виконавця, продавця); 

д) на відшкодування шкоди (збитків), 

завданих дефектною чи фальсифікованою 

продукцією або продукцією неналежної 

якості, а також майнової та моральної 

(немайнової) шкоди, заподіяної 

небезпечною для життя і здоров’я людей 

продукцією у випадках, передбачених 

законодавством; 

е) на звернення до суду та інших 

уповноважених органів державної влади за 

захистом порушених прав; 

є) на об’єднання в громадські організації 

споживачів (об’єднання споживачів). 

Споживачі зобов’язані: 

а) перед початком експлуатації товару 

уважно ознайомитися з правилами 

експлуатації; 

б) в разі необхідності роз’яснення умов та 

правил використання товару – до початку 

використання товару звернутися за 

роз’ясненнями до продавця (виробника, 

виконавця); 

в) користуватися товаром згідно з його 

цільовим призначенням та дотримуватися 

умов (вимог, норм, правил), встановлених 

виробником товару (виконавцем) в 

експлуатаційній документації; 

г) з метою запобігання негативним для 

споживача наслідкам використання товару – 

застосовувати передбачені виробником в 

товарі засоби безпеки з дотриманням 

передбачених експлуатаційною 

документацією спеціальних правил. 

 

Питання купівлі та продажу окремих груп продовольчих 

та непродовольчих товарів детально регламентовано у: 
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а) Правилах роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених 

наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 р. № 104, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 8 листопада 2007 р. 

за № 1257/14524; 

б) Правилах роздрібної торгівлі продовольчими товарами (із змінами), 

затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції України від 11 липня 2003 р. № 185, зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 23 липня 2003 р. за № 628/7949; 

в) Правилах торгівлі на риках (із змінами), затверджених наказом 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації 

України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації 

України від 26 лютого 2002 р. № 57/188/84/105, зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 22 березня 2002 р. за № 288/6576 [3].  

У разі порушення своїх прав, споживач має право спробувати вирішити 

спір у досудовому порядку, звернувшись до територіальних органів Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

(далі – Держпродспоживслужба) (Головних управлінь Держпродспоживслужби 

в областях, в місті Києві; районних управлінь Головних управлінь 

Держпродспоживслужби в областях, в місті Києві). Також споживач може 

підготувати позовну заяву та вирішити спір у суді. 

Досудове врегулювання 

Головні управління Держпродспоживслужби розглядають скарги, заяви 

i пропозиції громадян з питань захисту прав споживачів i вживають необхідних 

заходів для їхнього розв’язання; консультують споживачів з питань 

законодавства про захист прав споживачів. 

Звернення до Держпродспоживслужби розглядаються в порядку, 

визначеному Законом України «Про звернення громадян». Аби звернення було 

розглянуто, воно повинно відповідати таким вимогам: 

а) повинно бути заадресованим (чи органу державної влади, чи посадовій 

особі); 

б) у зверненні має бути зазначено Ваше прізвище, ім’я, по батькові, місце 

проживання, викладено суть питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, 

прохання чи вимоги; 

в) повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати. 

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так 

i групою осіб (колективне). На рівні районів і міст обласного значення 

звернення щодо захисту прав споживачів також приймають відділи по захисту 

прав споживачів у місцевих державних адміністраціях, виконавчих органах 

місцевих рад. 

Судове врегулювання спору 

По-перше: негайно після виявлення факту порушення своїх прав, 

споживачу необхідно звернутися до продавця із письмовою заявою-претензією 

з вимогою щодо відновлення порушеного права. Претензія складається в двох 

примірниках в довільній формі і адресується продавцю (керівнику юридичної 

http://www.consumer.gov.ua/
http://www.consumer.gov.ua/
http://www.consumer.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D1%97%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83
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особи, фізичній особі-підприємцю). 

Важливо отримати на другому примірнику претензії відмітку про 

її отримання продавцем (із зазначенням дати, прізвища і посади особи, яка 

прийняла претензію, її підписом, печаткою юридичної особи, фізичної особи-

підприємця). У випадку ухилення продавця від прийняття або реєстрації 

претензії слід направити її засобами поштового зв’язку на юридичну адресу 

продавця з описом вкладеної кореспонденції та повідомленням про вручення. 

Якщо претензія не була прийнята та/або розглянута або на неї не була 

надана відповідь або відповідь виявилася негативною, необґрунтованою 

та незаконною, а проведені переговори з продавцем/виробником товару 

(виконавцем робіт, послуг) не призвели до задоволення ваших законних вимог, 

споживач має право оскаржити такі дії до Держпродспоживслужби. 

По-друге: у випадку, якщо звернення з вимогами про поновлення 

порушеного права до продавця/виробника (виконавця робіт, послуг) або скарги 

до Держпродспоживслужби не дали бажаного результату, споживач має право 

звернутися до суду. 

Позов про захист прав споживачів подається до суду: за місцем 

проживання споживача, або за місцем знаходження відповідача, або за місцем 

заподіяння шкоди, або за місцем виконання договору – на вибір позивача. 

Згідно статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі 

звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані 

з порушенням їх прав. 

Позовна заява має відповідати загальним вимогам щодо форми i змісту 

позовної заяви, зокрема, містити відомості про те, яке право споживача 

порушено; коли i в чому це виявилось; про способи захисту, які належить вжити 

суду; про розмір сум, щодо яких заявлено вимоги, з відповідними розрахунками 

i обґрунтуваннями; про докази, що підтверджують позов. До заяви повинні бути 

додані необхідні документи – залежно від заявлених вимог (наприклад, договір, 

квитанція-замовлення, чек, транспортна чи інша накладна...) [4]. 

При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди.  

Проблема захисту прав споживачів – це комплексна, багатоаспектна 

проблема, яка безпосередньо пов’язана зі зміцненням національної безпеки 

держави та захистом її громадян. Вона торкається всього ланцюга виробничих 

відносин: товаровиробник-торгівля-споживач, і в кожній ланці цих відносин має 

свої специфіку й особливості. Захист прав споживачів є актуальним у контексті 

економічної безпеки. У зв’язку з цим проблема захисту прав споживачів 

вимагає від держави цілеспрямованих дій щодо забезпечення основних прав 

людини. У сучасних умовах ринкової економіки кожен продавець намагається 

привернути увагу до свого товару або послуги, тим самим збільшуючи обсяги 

своїх продажів. Однак, кожен продавець повинен розуміти, що товар або 

послуга, які він виготовляє та реалізує, повинні відповідати нормативно-

правовим актам, які діють в різних галузях економіки Україні. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/print1518008423925403
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Споживачі в Україні не захищені державою і законом внаслідок 

декларативного характеру проголошених прав та відсутності механізмів їх  

реалізації та відновлення. 

Відсутність цілісної системи державного нагляду (контролю) призводить 

до виникнення конкурентних переваг для недобросовісного бізнесу. Отже, 

внутрішній споживчий ринок більш ризикований та небезпечний для 

споживачів, порушення прав яких набули масового характеру. Більшість 

суб’єктів господарювання (виробників) втрачають свою 

конкурентоспроможність як усередині країни, так і на спільному з ЄС ринку. 

Поширення на внутрішньому ринку небезпечної продукції та продукції 

неналежної якості стає все більш загрозливим для здоров’я і життя населення. 

На державному рівні не створено систему реалізації європейського 

принципу презумпції невинності споживача, доступну та прозору систему 

досудового розгляду скарг і реагування на результати незалежних споживчих 

досліджень. 

В Україні недооцінена роль громадянського суспільства, зокрема, 

громадських об’єднань споживачів. Водночас в європейській практиці успішно 

здійснюються заходи з державної підтримки діяльності неурядових організацій, 

що дає можливість більш ефективно використовувати ресурси у вирішенні 

питань інформування, консультування, споживчої освіти, визначення загроз, 

http://khisr.kharkov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text
http://pps.loga.gov.ua/content/zahist_prav_spozhivachiv_0
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моніторингу ринку, здійснення контролю за виконанням органами державної 

влади своїх функцій, попередження виникнення корупціогенних факторів. 

Захист прав споживачів – невід’ємний обов’язок держави захищати своїх 

громадян у щоденному житті. У 1991 році вперше на пострадянському просторі  

 було прийнято Закон України «Про захист прав споживачів». Проте нині він 

морально застарілий, потребує значних узгоджень у торгівлі через мережу 

Internet, зокрема. У грудні 2019 р. було прийнято дуже потрібний та актуальний 

Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», 

який розширив попередній Технічний регламент щодо правил маркування 

харчової продукції (2011 р.) та Закон України «Про основні принципи та вимоги 

до безпечності та якості харчових продуктів» (1997 р.).  

Нові ініціативи законодавчого рівня посилюють контроль за вмістом 

алергенів, ГМО, та відображення їх правдивого вмісту на етикетці харчових 

продуктів, висувають жорсткіші вимоги до реклами, до інформації щодо не 

розфасованих продуктів харчування у торговельних мережах, змінюють вимоги 

до шрифту та друку інформації на етикетках товарів.  

Відтепер передбачено штраф у розмірі 50 000 грн за неповну інформацію 

на маркуванні продуктів харчування, і 100 000 грн, якщо споживача введено в 

оману, яка може зашкодити здоров’ю людини.  

Отож, можна стверджувати, що відбуваються поступові зрушення у 

питаннях захисту споживчих прав в Україні та відновлення довіри споживачів 

до виробників та контролюючих органів. 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 4 

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ФРЕЗИ БРЕНДУ ВИРОБНИКА 

«METT» ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 

ТОВАРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

М. Г. Мартосенко  

заступник завідувача відділу товарознавчих  

та гемологічних досліджень, к.т.н., доцент 

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, Полтава 

М. Є. Назаренко  

головний судовий експерт відділу товарознавчих 

та гемологічних досліджень 

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, Полтава 

І. А. Письменна 

судовий експерт відділу товарознавчих 

 та гемологічних досліджень 

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, Полтава 

 

Функціонування економіки України передбачає переміщення через 

митний кордон товарів, до яких застосовуються різні заходи державного 

регулювання ЗЕД, як тарифного, так і нетарифного характеру. Відповідно, під 

час переміщення товарів через митний кордон України необхідним етапом 

митного контролю є процес ідентифікації товарів з метою встановлення 

відповідності відомостей, представлених в митній декларації та товаро-

супровідних документах опису товарної категорії Української класифікації 

товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) для виключення випадків 

підміни одного товару іншим.  

Потреба в ідентифікації товару може виникнути як в рамках митного 

контролю, так і поза цими рамками, тобто до моменту подачі митної декларації 

на товар до відповідного митного органу. В останньому випадку з ініціативи 

декларанта дослідження товару може проводиться в інших експертних 

організаціях для прийняття рішення про класифікацію товару. Метою 

проведення таких експертиз є виявлення ознак, що вказують на приналежність 

товару до конкретного класифікаційного угруповання в УКТЗЕД. 

Процес визначення характеристик об’єкта дослідження відповідно до 

УКТЗЕД регламентується Законом України «Про Митний тариф України» [1]. 

Класифікація товарів в УТКЗЕД здійснюється за основними правилами 

інтерпретації з урахуванням характеристик товару, що є визначальними для їх 
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класифікації згідно УТКЗЕД. 

У даній роботі нами розглянуто алгоритм визначення характеристик 

фрези бренду виробника «Mett» моделі «МС 2.4» відповідно до вимог УКТЗЕД. 

Фреза має керамічну основу у формі циліндра з абразивною поверхнею та 

полімерною насічкою жовтого кольору, яка закріплена на металевій ніжці для 

кріплення в апараті. За результатами ідентифікації об’єкта дослідження та 

аналізу мережі Інтернет [2, 3] були встановлені його характеристики, а саме: 

вид – фреза; призначення – інструмент для обробки шкіри та нігтьової 

пластини; матеріал виготовлення – ceramic bit (металокераміка); бренд 

виробника – «Mett». 

На основі ідентифікації об’єкта, визначених його характеристик та 

однозначного віднесення до нехарчової продукції, були проаналізовані 

V-XXI розділи УКТ ЗЕД. Відповідно до назв розділів V-XXI УКТ ЗЕД та 

основних правил інтерпретації УКТЗЕД, враховуючи що об’єкт дослідження 

являє собою змінний інструмент (насадку) для ручного знаряддя з вмонтованим 

електричним двигуном (фрезер для манікюру), що виготовлений із 

недорогоцінних металів, його однозначно можна віднести до розділу 

XV «Недорогоцінні метали та вироби з них» [4]. 

Виходячи з вищевикладеної інформації та за результатами аналізу назв 

груп розділу XV «Недорогоцінні метали та вироби з них» об’єкт дослідження 

можна однозначно віднести до групи 82 «Інструменти, ножові вироби, ложки та 

виделки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних металів». 

Враховуючи положення приміток і пояснень до групи 82 «Інструменти, ножові 

вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з 

недорогоцінних металів» із врахуванням назв товарних позиції даної групи, 

об’єкт дослідження може класифікуватися у товарній позиції 

8207 «Інструменти змінні для ручних знарядь, з механічним приводом чи без 

нього або для верстатів (наприклад, для пресування, штампування, нарізування 

різьби, свердління, розточування, прошивання, фрезерування, токарної обробки 

або загвинчування), включаючи фільєри для волочіння або пресування металу, 

інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів» [4], оскільки він за 

призначенням являє собою змінний інструмент для ручного знаряддя з 

вмонтованим електричним двигуном (фрезер для манікюру). 

Враховуючи ідентифікацію об’єкта дослідження, визначених 

характеристик та інформацію з мережі Інтернет [2, 3] із врахуванням положень 

приміток та пояснень до товарної позиції 8207 «Інструменти змінні для ручних 

знарядь, з механічним приводом чи без нього або для верстатів (наприклад, для 

пресування, штампування, нарізування різьби, свердління, розточування, 

прошивання, фрезерування, токарної обробки або загвинчування), включаючи 

фільєри для волочіння або пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів» можна стверджувати, що фреза бренду виробника 

«Mett» у межах товарної позиції 8207 «Інструменти змінні для ручних знарядь, 

з механічним приводом чи без нього або для верстатів (наприклад, для 

пресування, штампування, нарізування різьби, свердління, розточування, 

прошивання, фрезерування, токарної обробки або загвинчування), включаючи 
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фільєри для волочіння або пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів» класифікується в товарній підпозиції 8207 90 «-

інші інструменти змінні». Оскільки, робоча частина фрези виготовлена не з 

природного або штучного алмазу, відповідно класифікація об’єкта дослідження 

буде здійснюватися в межах товарної співпозиції « - - з робочою частиною з 

інших матеріалів». За призначенням фреза є змінним інструментом (насадкою) 

для фрезера для манікюру, тобто не є змінною насадкою для викруток та не 

являється зубонарізним інструментом, тому, класифікація об’єкта дослідження 

здійснюється у межах товарної співпозиції «- - - інші, з робочою частиною».  

У межах співпозиції «- - - інші, з робочою частиною» класифікація 

товарів здійснюється за видом матеріалу, з якого він виготовлений. Відповідно 

до маркувальних позначень та інформації мережі Інтернет [2, 3], об’єкт 

дослідження виготовлено з металокераміки (ceramic bit), тому його 

класифікація здійснюється на рівні співпозиції «- - - - з металокераміки». 

За призначенням об’єкт дослідження є змінною насадкою для інструменту 

ручного, який використовується при апаратному манікюрі, а не для оброблення 

металів, тому однозначно класифікується у товарній підкатегорії 8207 90 99 00 

«- - - - - інші». З врахуванням вищевикладеної інформації, виходячи із 

основного призначення об’єкта дослідження, встановлено, що фреза бренду 

виробника «Mett» згідно з УКТЗЕД відповідає таким характеристикам:  

- недорогоцінні метали та вироби з них; 

- інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних 

металів; їх частини з недорогоцінних металів; 

- інструменти змінні для ручних знарядь, з механічним приводом чи без 

нього або для верстатів (наприклад, для пресування, штампування, нарізування 

різьби, свердління, розточування, прошивання, фрезерування, токарної обробки 

або загвинчування), включаючи фільєри для волочіння або пресування металу, 

інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів;  

- інші інструменти змінні; 

- з робочою частиною з інших матеріалів; 

- інші, з робочою частиною; 

- з металокераміки; 

- інші. 

Виходячи з вищевикладеної інформації, можна стверджувати, що у 

механізмі митно-правового регулювання ключове значення має правильність 

визначення коду товару за УКТЗЕД, оскільки більшість нормативно-правових 

актів у сфері нетарифного регулювання та Митний тариф України визначають 

коди товарів за УКТЗЕД, до яких мають застосовуватися відповідні заходи та 

ставки мита. 
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Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

запроваджується з застосуванням заходів тарифного регулювання, які пов’язані 

з використанням митних тарифів, а також нетарифних методів регулювання, як 

квоти, демпінг, субсидії та ін. 

Відомо, що тарифним регулюванням називають регулювання питань, які 

пов’язані із встановленням мита та інших податків, що справляються при 

переміщенні товарів через митний кордон України [1].  

Так, відповідно до статті 271 Митного Кодексу України (далі - МКУ), 

мито – це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом 

України (далі - ПКУ) та МКУ, який нараховується та сплачується відповідно до 

МКУ, законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України.  

В Україні застосовуються такі види мита, як ввізне, вивізне, сезонне і 

особливі види мита (спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне) та існують 

наступні види ставок мита: адвалерна, специфічна та комбінована ставка, що 

складається з адвалерної та специфічної одночасно [2]. 

Ввiзне мито є диференцiйованим до товарiв, що походять з держав, якi 

спiльно з Україною входять до митних союзiв або утворюють з нею зони вiльної 

торгiвлi.  

У разi встановлення будь-якого спецiального преференцiйного митного 

режиму згiдно з мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана 

Верховною Радою України, застосовуються преференцiйнi ставки ввiзного 

мита, встановленi Митним тарифом України. 

До товарiв, що походять з України або з країн - членiв Свiтової органiзацiї 
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торгiвлi, або з держав, з якими Україна уклала двостороннi або регiональнi 

угоди щодо режиму найбiльшого сприяння, застосовуються пiльговi ставки 

ввiзного мита, встановленi Митним тарифом України, якщо iнше не 

встановлено законом. 

Подальший аналіз щодо застосування норм тарифного регулювання 

стосується сиру кисломолочного, який імпортується до України з різних країн-

експортерів.  

Відповідно до української класифікації товарів зовнішньоекономічної 

діяльності (далі - УКТЗЕД), сир кисломолочний свiжий (без визрiвання), з 

вмiстом жиру не бiльш як 40 мас.% має код УКТЗЕД – 0406105000. 

Ставки ввізного мита, що встановлені на товар за кодом УКТЗЕД 

0406105000 (сир кисломолочний свiжий (без визрiвання), з вмiстом жиру не 

бiльш як 40 мас.%) представлено в табл. 1 [3]. 

Нарахування ввізного мита за адвалерними ставками здійснюється за 

формулою: 

 

                           (1) 

 

де, Мад – розмір ввізного мита, МВ - митна вартість, Смад- адвалерна 

ставка мита, яка нараховується у відсотках від митної вартості товарів. 

В Україні запроваджений до товарів, що переміщуються через митний 

кордон України непрямий податок - податок на додану вартість (ПДВ), який 

становить: 0% ⎯ для вивезення товарів за межі України, тобто експорту; 7%⎯ 

застосовується до імпорту фармацевтичних і медичних засобів та препаратів; 

20% ⎯ основна ставка, яка поширюється на всі імпортні операції. 

Нарахування податку на додану вартість проводиться за формулою: 

 

                                                                                                              (2) 

 

де, БО – база оподаткування ПДВ; Стпдв – ставка ПДВ у %. 

Базою оподаткування ПДВ є контрактна вартість, яка має бути не нижче 

митної вартості товарів з урахуванням мита та акцизного податку, що 

нараховуються на товар при переміщенні через митний кордон України. 

Для визначення тарифного бар’єру, який встановлено при імпорті сиру 

кисломолочного свiжого (без визрiвання), з вмiстом жиру не бiльш як 40 мас.% 

та нарахування діючих ставок ввізного мита встановлено умовну митну вартість 

відповідно до обсягу партії вагою нетто 80 кг та складових, що включаються до 

митної вартості – вартість товару, яка встановлена для експорту в Україну, 

витрати на перевезення та страхові премії.  
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Таблиця 1 – Застосування ставок мита до товару – 0406105000 (сир 

кисломолочний свiжий (без визрівання), з вмiстом жиру не більш як 40 мас.%)  
Назва 

ставки 

Розмір 

ставки 
Країна – виробник Основа застосування 

1 2 3 4 

Повна 

ставка 
10% 

з якими відсутні 

двосторонні угоди 

Закон України ВР № 584-VII від 

19.09.2013 «Про Митний тариф 

України» 

Пільгова 

ставка 
10% члени СОТ 

Закон України ВР № 584-VII від 

19.09.2013 «Про Митний тариф 

України» 

Зменшення 

ставок для 

країн ЄС 

1,7% країни ЄС 

Міждержавна угода від 27.06.2014 

«Угода про асоціацію мiж 

Україною, з однiєї сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським спiвтовариством з 

атомної енергiї i їхнiми державами-

членами, з iншої сторони» 

Лист ДФСУ № 21/99-99-25-02-02-

18 від 06.01.2016 «Про графіки 

зниження ввізних мит України» 

Зменшення 

ставок для 

країн 

ЄАВТ 

10% 

країни ЄАВТ 

(Ісландія, Королiвство 

Норвегія, Князiвство 

Лiхтенштейн, 

Швейцарська 

Конфедерацiя) 

Міждержавна угода від 24.06.2010 

«Угода про вiльну торгiвлю мiж 

Україною та державами ЄАВТ» 

Зменшення 

ставок для 

Канади 

9% Канада 

Міждержавна угода від 11.07.2016 

«Угода про вiльну торгівлю мiж 

Україною та Канадою». 

Вільна 

торгівля: 

Ставка 

мита 
Умови застосування безмитної торгівлі 

Країни 

СНД 
0% Міждержавна угода 

Правила: 

1.Пiдтвердження походження 

товарiв шляхом подання 

сертифiкату СТ-1; 

2.Дотримання правил 

«Безпосередньої закупiвлi»; 

3.Дотримання правил «прямого 

вiдвантаження»; 

Республiка 

Грузiя 
0% 

Міждержавна угода від 

09.01.1995 

Правила: 

1.Пiдтвердження походження 

товарiв шляхом подання 

сертифiкату СТ-1; 

2.Дотримання правил 

«Безпосередньої закупiвлi»; 

3.Дотримання правил «прямого 

вiдвантаження»; 

Республіка 

Македонія 
0% 

Міждержавна угода вiд 18 

сiчня 2001 року «Угода про 

вiльну торгiвлю мiж 

Україною та Республiкою 

Македонiя» 

Процедура ліцензування в межах 

митної квоти 
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В таблиці 2 представлено результати розрахунку повної, пільгової і 

преференційної ставок та ПДВ для досліджуваного продукту залежно від 

країни походження товару. 

 

Таблиця 2 ⎯ Результати розрахунків митних податків при імпорті 

залежно від країни-походження сиру 
База 

оподаткування, 

грн. 

Ставка 

мита, % 

Ставка 

ПДВ, 

% 

Розмір 

оподаткування, 

грн. 

Країна походження товару 

1 2 3 4 5 

7300,00 10 20 2336,00 

Не визначена, або відсутні 

двосторонні (багатосторонні) 

Угоди 

6850,00 10 20 2192,00 Країни члени СОТ 

6500,00 10 20 2080,00 Країни ЄАВТ 

5900,00 1,7 20 1300,90 Країни ЄС 

5300,00 9 20 1632,40 Канада 

4500,00 0 20 900,00 
Країни СНД, Грузія та 

Македонія. 

 

Митне оподаткування виконує протекціоністську функцію захищаючи 

вітчизняного товаровиробника, роблячи його більш конкурентоздатним на 

ринку, а також перешкоджає небажаному імпорту товарів. Відбувається 

забезпечення умов для ефективної інтеграції країни до світового економічного 

простору.  

Фіскальна функція є найголовнішою функцією оподаткування і полягає у 

формуванні державного бюджету за рахунок стягнення мита та податків. 

Таким чином, виходячи з таблиці 2 простежується застосування Україною 

політики протекціонізму при імпорті товару з країн - учасниць СОТ, ЄАВТ та 

країн, що не визначені як країни - виробники.  

Відповідно до міждержавних угод про вільну торгівлю між Україною та 

країнами СНД, Грузією та Македонією ставка ввізного мита складає 0%, саме 

це є яскравим прикладом вільної торгівлі в Україні. В свою чергу, як видно в 

табл. 1 та 2, до країн ЄС та Канади зараз застосовуються занижені ставки 

ввізного мита, що можна трактувати як лібералізацію зовнішньої торгівлі 

України по відношенню до європейських країн та Канади, але у 2021 році дана 

політика заміниться політикою вільної торгівлі.  

Отже, при імпорті сиру до України сприятливі умови мають країни-

експортери ЄС, Канада, СНД, Грузія та Македонія завдяки преференціям 

наданим Україною в результаті міжнародних договірних відносин, в свою чергу 

Україна користується аналогічними преференціями при імпорті вітчизняних 

товарів на іноземний ринок.  

Перелік посилань 

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 

р. № 959 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. — 

1991. — № 29. — С. 377 від 16.07.1991.  
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Розширення використання електромобілів PEV є дуже перспективним з 

огляду на можливе зменшення забруднення атмосферного повітря 

транспортними засобами, насамперед, у великих містах і рекреаційно-

курортних зонах. Хоча залишається проблема забруднення атмосфери викидами 

від теплових електростанцій, з урахуванням того, що частка вугілля як палива в 

енергетичному балансі ТЕС в Україні останніми роками зростає. Ще однією 

перевагою використання електромобілів PEV є значне зменшення витрат на 

енергоресурси, а також можливе зменшення витрат на ремонт і технічне 

обслуговування у порівнянні зі звичайними автомобілями. Практично у всьому 

світі електроенергія на сьогодні є найдешевшим енергоресурсом, що 

застосовується для транспортних засобів. 

Ідентифікація транспортного засобу в розрізі оподаткування останнім 

часом стає все складнішою проблемою. Чинне законодавство України по 

аналогії із законодавствами низки розвинутих країн світу ставить у пряму 

залежність ставки податків, зборів, митних тарифів на транспортні засоби від 

року їх випуску, потужності та об'єму двигунів [1]. Чим більше змінюється 

наше законодавство, тим складніше власникам транспортних засобів 

орієнтуватись у тій великій кількості чинних нормативно-правових актів та 

технічної літератури, що видано на сьогодні.  

В Україні ідентифікація дорожніх транспортних засобів (далі -ДТЗ) 

здійснюється відповідно до Методики товарознавчої експертизи та оцінки 

колісних транспортних засобів, розробленої згідно із законами № 2658-III та № 

4038-ХІІ, Кримінально-процесуальним, Цивільним процесуальним та 

Господарським процесуальним кодексами України, а також національними 

стандартами й іншими нормативно-правовими актами. Зазначену Методику 

затверджено наказом № 142/5/2092. 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/mutne_pravo/parts/part6.html
https://www.qdpro.com.ua/goodinfo/0406105000
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Відповідно до цієї Методики визначення типу, моделі, версії ДТЗ, року 

його виготовлення, комплектності, укомплектованості, повної маси, робочого 

об'єму двигуна тощо провадиться на підставі даних виробника ДТЗ. 

Визначальним при цьому є ідентифікаційний номер (VIN-код) ДТЗ. Структура і 

зміст VIN-коду визначаються міжнародним стандартом 180 3779-1983, 

гармонізованим з державшим стандартом України ДСТУ 3525-97, і він є 

обов'язковим для застосування в Україні. VIN-код складається з міжнародного 

коду виробника ДТЗ (перші три символи), описової частини (подальші шість 

символів) і розпізнавальної частини (останні вісім символів). Окремо 

розглядається ознака ідентифікації, яка пов’язана із ідентифікацією двигуна 

транспортного засобу. Протягом десятиліть асинхронний електродвигун (АД). 

Останнім часом він поширився в якості тягового двигуна електромобілів зв 

лінійці автомобілів Tesla Motors (Tesla Model S і ін.) І АвтоВАЗ (Ellada). На 

транспорті цей тип двигуна набув поширення з двох основних причин.  

Один інвертор може управляти відразу групою тягових електроприводів 

(двома або чотирма). До недавнього часу вважалося, що в порівнянні з 

синхронними електродвигунами з постійними магнітами, тягова трансмісія з 

декількома АД, в разі виходу з ладу одного з електроприводів може бути 

декілька, встановлених на локомотиві або вагонах, може продовжувати рух. Для 

двигунів з порушенням від постійних магнітів це вважалося неможливим через 

небезпеку виникнення пожежі та необхідності мати механічне розчеплення 

двигуна і колісної пари для такого аварійного режиму руху.  

В автомобілебудуванні проривні характеристики були отримані компанією 

Tesla Motors, яка представила дорожній електромобіль з приводом потужністю 

до 306 кВт. Слід зазначити, що питома потужність двигуна Tesla Motors 

перевищує 4,5 кВт/кг. Максимальна швидкість у цій моделі обмежена на рівні 

209 км/г, хоча характеристика двигуна явно дозволяє розганятися далі.  

До засобів електротранспорту відносять рейкові та контактно-дротові 

транспортні засоби (електропоїзди, трамваї, тролейбуси), а також електромобілі 

(англійською «electric vehicles», скорочено EVs) – автономні колісні транспортні 

засоби, які повністю або частково працюють на електроприводі.  

Поширеною ідентифікаційною абревіатурою електромобіля, який має 

можливість заряджатися від зовнішніх джерел живлення, є PEV (англійською 

«plug-in electric vehicle»). Електромобілі PEV поділяють на:  

− електромобілі, які оснащені виключно електричними двигунами 

(одним чи декількома), що живляться лише від електричних акумуляторів та 

потребують зарядки від зовнішнього зарядного обладнання (англійською “all-

electric vehicles” або «battery electric vehicles») – BEVs;  

− електромобілі (автомобілі) з гібридними енергетичними 

установками, які оснащені як електричними силовими установками 

(електродвигунами), так і силовими установками на іншому виді палива 

(наприклад, бензиновими або дизельними двигунами) з різними формами 

взаємодії силових установок, і які мають можливість заряджатися від зовнішніх 

джерел живлення (англійською «plug-in hybrid electric vehicles») - PHEVs.  
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Крім електромобілів PEV існують, зокрема, електромобілі (автомобілі) з 

гібридними енергетичними установками, які не мають можливості заряджатися 

від зовнішніх джерел живлення і можуть заряджатися лише від бортового 

зарядного обладнання (англійською «hybrid electric vehicles») – HEVs, а також 

електромобілі з гібридними енергетичними установками, що працюють на 

паливних елементах і теж не мають можливості заряджатися від зовнішніх 

джерел живлення (англійською «fuel cell hybrid electric vehicles») – FCHEVs (або 

FCEVs чи FCVs). Розширення використання електромобілів PEV є дуже 

перспективним з огляду на можливе зменшення забруднення атмосферного 

повітря транспортними засобами, насамперед, у великих містах і рекреаційно-

курортних зонах. Хоча залишається проблема забруднення атмосфери викидами 

від теплових електростанцій, з урахуванням того, що частка вугілля як палива в 

енергетичному балансі ТЕС в Україні останніми роками зростає. Ще однією 

перевагою використання електромобілів PEV є значне зменшення витрат на 

енергоресурси, а також можливе зменшення витрат на ремонт і технічне 

обслуговування у порівнянні зі звичайними автомобілями. Практично у всьому 

світі електроенергія на сьогодні є найдешевшим енергоресурсом, що 

застосовується для транспортних засобів. Це свідчить про те, що в Україні на 

сьогодні економічні передумови використання електроенергії для 

електромобілів є значно привабливішими ніж, зокрема, в США. 

У 2019 році в порівнянні з попередніми роками чисельність 

електрокарів на українських дорогах зросла майже в три рази. В першу чергу 

це обумовлено відсутністю податків на ввезення електромобілів в Україну. 

Автомобілі вторинного ринку (бувші у використанні, б/у, вживані) набагато 

дешевше нових, тому більшість електромобілів прибувають з аукціонів в 

США.  

До 31.12.2022 р електрокари, які ввозяться в Україну, звільнені від 

податку і податку на додану вартість. Послужило цьому прийняття Верховною 

Радою України закону № 2628-VIII від 23.11.2018 р, який вступив в чинність 1 

січня 2019 року [2, 3]. Змінилися порядок і правила митного оформлення 

електромобілів в Україні з 2019 р., оскільки Україна також не залишилася 

осторонь і вирішила підтримати ініціативу. Перехід на транспорт без 

шкідливих вихлопів позитивно вплине на екологію і зробить країну 

незалежну від нафтопродуктів. Оскільки ціни на паливо невпинно зростають, 

то і ціни на продукти та інші товари в кінцевому підсумку також. 

Не секрет, що ціни на б/у авто, що знаходяться в хорошому стані, 

набагато нижче в США і Європі, що дозволяє заощадити немалі кошти при 

купівлі транспортного засобу, адже варто врахувати скасування мита, ПДВ, а 

за акциз прийдеться заплатити та в пенсійний фонд. Але все ж ввезти авто без 

розмитнення не вдасться, незважаючи на скасування митних платежів. Для 

вільного використання необхідно буде оформити електромобіль, перетинаючи 

кордон, і заповнити всі належні документи, а далі (на внутрішній митниці) 

оформити в режим імпорт. Для автомобілів, які мають лише електричні 

двигуни (1 або більше) ставка податку нараховується в розмірі 1 €/1кВт˖г. Для 

гібридних транспортних засобів акциз нараховується в розмірі 100 €/1 шт. 
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При ввезенні на митну територію України та розмитненні електричного 

автомобіля Nissan Leaf 2010 р. випуску (рис. 1, а), потужністю 80 кВт (вартість 

за кордоном 10 000 €), приблизна ціна на розмитнення складає 380 € (80 € – 

акцизний податок; сплата у пенсійний фонд 3%). Варто зазначити, що подібні 

податки мають відношення лише до, так званих, «чистих» електромобілів; 

 

  
а б 

 

Рисунок -1. Подані для митного оформлення електромобілі:  

а - електричний Nissan Leaf; б – гібридний Toyota Prius 

За гібридний ТЗ необхідно повністю сплатити і ПДВ і мито і податок. 

При митному оформленні гібридного ТЗ Toyota Prius 2011 р. випуску (рис. 1, б) 

з потужністю двигуна в 73 кВт (вартість за кордоном 9000 €), вартість 

розмитнення складе 3000 € (ПДВ – 2000 €, мито – 900 €, акцизний збір – 100 €, 

а також в пенсійний фонд 3%). 

Перш ніж проходити митницю, потрібно зробити страховку, пройти 

технічний огляд і в обов’язковому порядку зняти автомобіль з обліку. Без 

перерахованих вище документів автомобіль можна ввозити в країну лише на 

евакуаторі. Заключна стадія розмитнення відбувається в сервісному центрі МВС 

[4]. Тривалість процедури становить 10 днів з того моменту, як автомобіль 

в’їхав в Україну. При цьому в обох згаданих вище випадках для реєстрації 

автомобілів в ДАІ необхідно за окрему вартість отримати сертифікат 

відповідності про те, ТЗ безпечний і може експлуатуватися на дорогах України. 
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На виконання Указу Президента України «Про приєднання України до 

Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів» 

№ 446/2002 від 17.05.2002 р. [1] . Всесвітньої митної організації (далі по тексту 

ВМО), 26 липня 2002 року Україні стала договірною стороною конвенції, яка 

вступила в силу 1 січня 2004 року. 

Країни, що приєднались до Міжнародної конвенції про Гармонізовану 

систему опису та кодування товарів зобов’язуються приймати її у всій 

цілісності, не припускаючи будь-яких застережень, та повинні використовувати 

її при визначенні митних тарифів та обліку статистики зовнішньої торгівлі, 

оскільки забезпечення зіставляння номенклатури окремих країн і є головною 

задачею ГС [2]. ГС в Україні використовується як міжнародна основа 

національної товарної номенклатури Митного тарифу України – Української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі по тексту УКТ ЗЕД) 

[3]. На виконання положень Митного кодексу України [4] було розроблено 

Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення 

Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

від 21.05.2012 р. № 428 [5]. П. 2 даної постанови визначено, що УКТ ЗЕД є 

товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом 

України «Про Митний тариф України», що  використовується для цілей 

тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 

ведення статистики зовнішньої торгівлі та здійснення митного оформлення 

товарів [6,7]. 

Об’єктом класифікації для цілей митного оформлення є хлібці хрусткі 

«Росток» виробництва ТОВ «УкрЕко-Хліб».  З метою визначення рівнів 

класифікації відповідно до УКТ ЗЕД необхідно визначити перші два знаки коду 

за УКТ ЗЕД – на основі аналізу основних правил інтерпретації, приміток до 

розділів та груп; встановити десятизначний код згідно з УКТ ЗЕД – на основі 

аналізу пояснень до товарних позицій та номенклатури товарів. Було визначено, 
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що згідно з назв розділів досліджуваний об’єкт може класифікуватися у розділі 

IV «Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та 

його замінники».  

За результатами аналізу назв груп у межах розділу ІV «Готові харчові 

продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники» 

встановлено, що об’єкт класифікації може бути віднесений до групи 19 «Готові 

харчові продукти із зерна  зернових культур, борошна, крохмалю або молока», 

адже об’єкт дослідження у своєму складі має зерна зернових культур. 

Відповідно до загальних приміток групи  19 «Готові продукти із зерна зернових 

культур, борошна, крохмалю або морока; борошняні кондитерські вироби», 

можемо визначити, що до цієї групи входить цілий ряд продуктів готових до 

споживання, зазвичай уживаних для харчування, які виготовляються 

безпосередньо із зерна зернових культур групи  10 «Зернові культури» і 

продуктів групи 11 «Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; 

солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина», або з харчових борошна, крупи, 

та порошку рослинного походження інших груп (борошно та крупка зернових 

культур, крохмаль, фруктове чи овочеве борошно, крупка  та порошок), або з 

продуктів товарних позицій 0401 – «Матеріали рослинного походження 

(наприклад, бамбук, індійська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, 

рафія, очищена, вибілена або пофарбована солома злаків, липова кора), що 

використовуються в основному для плетіння» та  0404 «Матеріали рослинного 

походження в іншому місці не зазначені». 

Оскільки, досліджуваний об’єкт – це хлібці хрусткі, до складу яких 

входить зерно зернових культур, то нами визначено другий рівень класифікації 

– група 19 «Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або 

молока; борошняні кондитерські вироби». 

Проведений аналіз дозволив встановити, що у примітках до групи 19 

відсутні обмеження стосовно класифікації у групі 19 «Готові продукти із зерна 

зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські 

вироби» хлібців хрустких, отже, можна сказати що він однозначно відноситься 

до цієї групи. 

В ході аналізу назв товарних позицій в межах групи 19 «Готові продукти 

із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні 

кондитерські вироби», нами було встановлено, що об’єкт класифікації може 

бути віднесено до товарних позицій 1905 «Хлiбобулочнi, борошняні 

кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту какао; вафельні пластини, 

порожні капсули, придатні для використання у фармацевтиці, вафельні облатки 

для запечатування, рисовий папір та аналогічні продукти»  

Відповідно до пояснень до товарної позиції 1905 «Хлiбобулочнi, 

борошняні кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту какао; вафельні 

пластини, порожні капсули, придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, рисовий папір та аналогічні продукти» 

визначено що «(А) Хлiбобулочнi, борошняні кондитерські вироби, з вмістом або 

без вмісту какао». До цієї товарної позиції включаються всі хлібобулочні і 

борошняні кондитерські вироби. Самими звичайними інгредієнтами таких 
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продуктів є борошно з зерна зернових культур, розпушувачі і сіль, але вони 

можуть містити також інші інгредієнти, такі як клейковина, крохмаль, борошно 

з бобових овочів, солодовий екстракт, молоко, насіння маку, кмину, анісу, цукор, 

мед, яйця, жири, сир, плоди, какао в будь-якій пропорції, м’ясо, рибу, 

«поліпшувачі» хлібобулочних виробів і т.д. «Поліпшувачі» хлібобулочних 

виробів служать переважно для полегшення замішування тіста та прискорення 

його бродіння, а також для поліпшення властивостей, зовнішнього вигляду і 

збереженні одержуваних продуктів. Вироби цієї товарної позиції також можуть 

бути одержані з тіста на основі борошна або крупки або порошку з картоплі. 

У товарній позиції 1905 тільки продукти, які містять какао-боби, какао-

пасту або какао-порошок,  вважаються такими, що містять какао. 

Ця товарна позиція не включає сире (тобто не піддана тепловій обробці) 

тісто, у будь-якій формі, для виробництва хлібобулочних, кондитерських 

виробів, з вмістом або без вмісту какао (товарна категорія 1901 20 00)». 

Отже, відповідно до назв товарної позиції, пояснень та додаткових 

пояснень до товарної позиції 1905 нами було визначено третій рівень 

класифікації – товарну позицію 1905 «Хлiбобулочнi, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, вафельні облатки для 

запечатування, рисовий папір та аналогічні продукти». 

Враховуючи, що об’єктом класифікації є хлібці хрусткі, які виготовлені  з 

зерна пшениці з додаванням питної води, соняшникової олії та кухонної солі, то 

вони однозначно класифікуються у товарній позиції 190510 «Хрусткі хлібці».  

Таким чином, на основі пояснень, приміток, основних правил інтерпретації та 

класифікаційних рішень нами було визначено десятизначний код за УКТ ЗЕД та 

найменування товару для митних цілей (табл. 1). 

Таблиця 1– Характеристика рівнів класифікації об’єкта дослідження 

згідно з УКТ ЗЕД 
Найменування рівня 

класифікації 
Код за УКТ ЗЕД Назва (найменування) 

Розділ 

IV 

(не відображається 

у товарному коді) 

Готові харчові продукти; алкогольні 

та безалкогольні напої і оцет; тютюн 

та його замінники 

Група 19 

Готові продукти із зерна зернових 

культур, борошна, крохмалю або 

молока; борошняні кондитерські 

вироби 

Товарна позиція  1905 

Хлібобулочні, борошняні 

кондитерські вироби, з вмістом або 

без вмісту какао; вафельні пластини, 

порожні капсули, придатні для 

використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні 

продукти: 

Товарна підпозиція  1905 10 00 00 Хлібці хрусткі 
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Отже, застосувавши практичні навички роботи на сайті «Md-Office», 

зокрема роботі з УКТ ЗЕД та її структурними складовими, нами однозначно 

було встановлено десятизначний код об’єкта класифікації, а саме хлібців 

хрустких «Росток» виробництва ТОВ «УкрЕко – Хліб» – 1905 10 00 00. 
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Митні формальності – сукупність дій, що підлягають виконанню 

відповідними особами і органами доходів і зборів з метою дотримання вимог 

законодавства України з питань державної митної справи. 

Частинами першою-третьою ст. 321 Митного кодексу визначено, що 

товари, транспортні засоби комерційного призначення перебувають під митним 

контролем з моменту його початку і до закінчення згідно із заявленим митним 

режимом. У разі ввезення на митну територію України товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення митний контроль розпочинається з моменту 

перетинання ними митного кордону України. У разі вивезення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення за межі митної території 

України митний контроль розпочинається з моменту пред’явлення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення для митного оформлення та їх 

декларування в установленому цим Кодексом порядку [1]. 

Імпорт мила в Україну йде більш ніж з 50 країн, тому що в Україні 

сформовані низькі митні ставки. Основна конкуренція на ринку України – 

товари з гігієнічними властивостями таких країн, як Туреччина, Німеччина, 

Росія, Великобританія і Польща. 

В Україні як імпортується, так і експортується мило рідке різних 

торговельних марок. Дослідження асортименту рідкого мила, представленого на 

вітчизняному споживчому ринку, дозволило встановити найпоширеніші 

вітчизняні торговельні марки: «Шик», «Sila», «Друг», «Oda», «Poshe», «SMZ», 

«Чистий дім», «Bioton», «Fresh Juice», «Dr. Sante», «Молочна капля», 

«Safeguard», «Duru», «Эльфа». 

Найбільш поширеними іноземними торговельними марками рідкого мила 

є «Dove» (Німеччина), «Nesti Dante» (Італія), «Sien» (Німеччина), «Balea Med» 

(Німеччина), «Affinity Bay» (Великобританія), «Sonnet» (Німеччина), «Dr. 

Fischer» (Ізраїль), «Cleo» (Іспанія), «Вітєкс» (Білорусь). 

Аналіз іноземних виробників мила показав, що найбільше споживачами 

шанується імпортне мило з Німеччини та Італії. Згідно з вищеперерахованими 

іноземними торговельними марками відповідно до даних Державної 

статистичної служби України можна скласти наступну таблицю щодо імпортно-

експортного режиму рідкого мила (табл. 1) [2]. 



 

209 

 

 

Таблиця 1 – Імпортно-експортні показники рідкого мила 

 

Показники  2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Імпорт: вартість, тис доларів 

США 
1212853 1299430 1305201 1030653 864971 

Імпорт: питома вага 1,50% 1,56% 1,70% 1,96% 2,60% 

Експорт: вартість, тис. доларів 

США 
194808 167139 167067 127007 82136 

Експорт: питома вага 0,29% 0,24% 0,26% 0,24% 0,24% 

 

Основний обсяг експорту туалетного мила направлений до Росії, 

Казахстану, Чехії, Білорусії, при цьому частка постачань на російський ринок 

від загального обсягу експорту склала 56 %. Лідерство за обсягами поставок 

залишилося за компанією «Проктер енд Гембл Україна». У досить великих 

обсягах експортували мило «Слобожанський миловар» і «Українські 

промислові ресурси». Серед експортерів в аналізованому періоді також були 

«Бета-В», «ЮСІ», «Аромат» [3].  

Під час аналізу структури асортименту різних підприємств-виробників 

була виявлена тенденція до випуску мила з різними фруктовими добавками, 

травами. Виробники прагнуть привернути увагу споживачів корисними 

добавками, приємними ароматами, що розширюють асортимент і підвищують 

ступінь новизни. 

В структурі імпорту в грошовому вираженні мило рідке становить 

близько 13 %, тому що предмети гігієни, які є необхідними в сьогоденні, 

займають більшу частину в структурі імпортної продукції. 

Експорт мила від українських виробників здійснюється в основному в 

країни СНД. Найбільша кількість продукції експортується в Росію, Білорусію, 

Казахстан, Молдову [3]. 

Митні формальності за митною декларацією (МД) на бланку ЄАД 

виконуються одноосібно посадовою особою митного органу, призначеною для 

виконання митних формальностей за відповідною МД, за винятком випадків 

передання МД до спеціалізованого підрозділу та проведення митного огляду. 

Для виконання митних формальностей при здійсненні митного 

оформлення рідкого мила із застосуванням МД допускається використання 

посадовими особами митних органів допоміжних штампів інформативного 

характеру. 

Результати виконання митних формальностей, а саме: перевірка 

правильності класифікації товару, визначення країни походження товару, 

митної вартості товару, дотримання встановлених до задекларованого товару 

заходів нетарифного регулювання, наявності задекларованого товару у 

митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, правильності 
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застосування пільг в оподаткуванні) вносяться посадовою особою митного 

органу, яка виконувала відповідну митну формальність, у встановленому 

порядку до автоматизованої система митного оформлення (АСМО) [4]. 

При здійсненні митного оформлення МД на рідке мило виконуються такі 

митні формальності: перевірка дотримання строків подання МД; перевірка 

наявності відміток про завершення переміщення товару; контроль 

співставлення даних; перевірка правильності класифікації товару; перевірка 

правильності визначення країни походження товару; перевірка дотримання 

встановлених до задекларованого товару заходів нетарифного регулювання; 

перевірка правильності визначення митної вартості товару тощо. 

Митне оформлення рідкого мила завершується протягом чотирьох 

робочих годин з моменту пред’явлення митному органу товару, що підлягає 

митному оформленню, подання МД або документа, який відповідно до 

законодавства її замінює, та всіх необхідних для митного контролю документів 

і відомостей [4]. 

Таким чином, було проведено аналіз здійснення митних процедур під час 

переміщення товарів через митний кордон України мила рідкого в митному 

режимі імпорт. Було встановлено заходи нетарифного регулювання для мила 

рідкого, до них відносяться – радіологічний контроль, санітарно-

епідеміологічний контроль, умови, що визначають країну походження товару, 

контроль Харківської митної лабораторії. Також розглянуто митні формальності 

при переміщенні мила рідкого автомобільним транспортом через митний 

кордон України. 
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Зараз на ринку парфумерно-косметичних товарів значну частку займають 

гелі для вмивання, що користуються високим попитом серед різних вікових 

груп населення. Більшість сучасних виробників косметичних засобів поділяють  

гелі для вмивання за статевовіковим критерієм на: жіночі, чоловічі, дитячі. Ці 

засоби мають особливий, добре збалансований склад, завдяки чому вони здатні 

не тільки якісно очистити обличчя, але й зберігають природний гідробаланс, 

додатково зволожуючи шкіру. Завдяки простоті їх використання гелі для 

вмивання завоювали широку популярність серед населення всього світу як 

прекрасний замінник косметичного мила. На українському ринку існує дуже 

великий асортимент засобів для вмивання обличчя. В табл. 1 наведено декілька 

популярних серед споживачів брендів. 

 

Таблиця 1 – Асортимент сучасних брендів гелів для вмивання обличчя 

Країна походження Торговельна марка  

Україна «GW» 

«Біокон» 

«Hillary» 

«Душка» 

«Чёрный жемчуг» 

Росія «100 трав Агафьи» 

«Чистая линия» 

« Family DOCTOR” 

Польща «Lirene» 

Фінляндія «Lumene» 

Франція  «L’Oréal»        

Німеччина «Nivea» 

CША «Clean & Clear» 

Аналіз ринку гелів для вмивання, представлених на споживчому ринку 

м. Харкова, дозволив встановити, що більшість їх надходить на вітчизняний 

ринок з-за кордону. Тому важливо розглянути особливості митної експертизи 

гелів для вмивання в режимі імпорт. 

Митна експертиза представляє собою спеціальне науково-практичне 
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дослідження, що проводиться експертами з метою рішення завдань митної 

справи для з'ясування питань, що виникають у процесі виконання вимог 

митного законодавства [1]. Як правило, така експертиза проводиться 

експертами митних лабораторій або окремими спеціалістами, які 

призначаються посадовою особою митного органу. 

На початковому етапі митному органу потрібно визначити необхідність 

проведення експертизи, тому Митний кодекс України (МКУ) передбачає підстави 

проведення експертизи та взяття проб або зразків товарів. Згідно МКУ взяття 

зразків товарів здійснюється посадовими особами митного органу на підставі 

вмотивованого письмового рішення керівника цього митного органу в рамках 

процедур митного контролю та митного оформлення з метою встановлення 

наступних характеристик: класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, перевірки 

задекларованої митної вартості товарів, встановлення країни походження товарів, 

встановлення належності товарів до наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих або отруйних речовин тощо [2].  

Нами встановлено, що згідно з УКТ ЗЕД у гелів для вмивання обличчя 

наступний код – 3401 30 00 00. Для перевезення гелів в режимі імпорт 

необхідно знати код товару за УКТ ЗЕД задля  отримання наступної інформації: 

ввізне мито (для гелів для вмивання обличчя ставка 6,5 %); податок на додану 

вартість (ставка 20 %); єдиний збір (залежить від кількості та собівартості 

товару); нормативи відбору зразків; здійснення вільної торгівлі парфумерно-

косметичними засобами у переліку країн. 

З метою встановлення характеристик товару, необхідних для його 

митного оформлення, митні органи можуть затребувати з підприємств-

виробників наявну у них техніко-технологічну документацію про склад, фізико-

хімічні властивості гелів для вмивання, інформацію про основні технологічні 

стадії їх виробництва та призначення. Для проведення митної експертизи 

зразки усіх парфумерно-косметичних товарів беруться в мінімальній кількості у 

двох примірниках (досліджуваний та контрольний), кожен з яких є достатнім 

для проведення дослідження. Про взяття зразків гелів для вмивання складається 

акт за встановленою формою. До того ж на кожен взятий зразок накладається 

окреме митне забезпечення. Слід зазначити, що за умови забезпечення сплати 

митних платежів відповідно до митного режиму імпорт, гелі для вмивання, 

зразки яких взяті для проведення дослідження, можуть допускатися митним 

органом в обіг до одержання результатів відповідних досліджень. У більшості 

випадків дослідження зразків продукції проводиться протягом 10 днів після їх 

надходження до експертної установи. За результатами проведення митної 

експертизи гелів для вмивання експерт надає висновок. 
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Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ НЕТАРИФНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ ІМПОРТІ МОРОЗИВА 

 

Д. М. Якимова  

здобувач вищої освіти 

Одеська національна академія харчових технологій 

Україна, Одеса  

Т. М. Смокова 

старший викладач  

Одеська національна академія харчових технологій 

Україна, Одеса  

 

Морозиво – солодкий освіжаючий продукт, одержаний шляхом збивання і 

заморожування молочних або фруктово-ягідних сумішей з цукром і 

стабілізаторами, а для деяких видів – з додаванням смакових і ароматичних 

наповнювачів. Морозиво характеризується високою біологічною цінністю, 

позитивно впливає на секреторну і моторну функції органів травлення.  

Споживання морозива на душу населення в Україні в 6 разів менше 

європейського та складає 2,3 кг, але 99,7% продукту на ринку - вітчизняного 

виробництва. У країнах Європи цей показник 12,9 кг, в США - більше 24 кг на 

людину. Такий дисбаланс можна пояснити тільки одним - низькою купівельною 

спроможністю населення, для якого морозиво не є предметом першої 

необхідності. 

Імпорт морозива в Україні за 2019 рік склав 296 т., що в грошовому 

еквіваленті дорівнює 4 млн. 100 тис. дол. США. В першому півріччі 2020 року 

імпорт склав 73 т, що еквівалентно 1млн 573 тис. дол. США. (табл.1). 

 

Таблиця 1 – Обсяги імпорту морозива за 2020 рік, млн. грн. 

 

Рік Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень 

2020 - 0,046 0,218 0,668 0,638 1,34  0,923  0,900 0,430 

 

Згідно з даними Державної митної служби України, експорт українського 

морозива та інших видів харчового льоду в першому півріччі 2020 року склав 

2924т, що в грошовому еквіваленті 6821 тис. дол. США та для порівняння у 

2019 році  -  1 929 т (4326 тис. дол. США) (табл.2). 

 

Таблиця 2 – Обсяги експорту морозива за 2020 рік, млн. грн. 

 
Рік Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень 

2020  0,341 0,833 1,91  1,36  2,38  3,02  2,66  1,47  0,885  

 

Ці показники становлять 0,3% від загального обсягу виробництва, що 

підтверджує якість українського продукту. 
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 Морозиво поставляється в Україну тільки з 6 країн (Італії, Чехії, Данії, 

Німеччини, Польщі та Румунії). 

У свою чергу, українське морозиво експортується в більш ніж 50 країн 

світу. Обсяг експорту морозива за підсумками першого півріччя 2020 року на 

13,5% вище показника 2019 року.  

Найбільша кількість експорту у 2020 році направлено до Ізраїлю, Грузії, 

Литви, Болгарії, Чехії та Молдови. Тільки до країн Євросоюзу експортовано 

336,1 т або 8% від обсягу загального експорту. Причиною такої позитивної 

тенденції стала вільна торгівля з ЄС в рамках Угоди про Асоційоване членство.  

Основними виробниками морозива в Україні є «Житомирський 

Маслозавод» (ТМ Рудь), «Ласунка», «Ласка», «Львівський холодокомбінат» 

(ТМ Лімо) і компанія «Три ведмеді», у якої, з року в рік були сформовані певні 

виробничі потужності і продуктові лінійки, отже при низькій 

конкурентоспроможності імпортного морозива, саме такі великі вітчизняні 

виробники диктують умови і тренди споживання морозива на українському 

ринку. 

За оцінками експертів Всесвітнього економічного форуму, проблеми, з 

якими стикаються українські експортери, - це відсутність доступу до торгового 

фінансування, недостатній рівень технологій виробництва і навичок персоналу, 

труднощі у визначенні потенційних ринків і покупців, невідповідність продукції 

міжнародним технічним вимогам і стандартам, а також проблеми доступу до 

імпортних ресурсів, необхідних для виробництва. 

Варто лише врахувати те, що морозиво на експорт повинне відповідати 

стандартам країни-споживача, а також мати високу якість і прийнятну ціну за 

для можливості бути конкурентоздатним. Таким чином, український ринок 

морозива має перспективи на світле майбутнє. 

Що ж до ситуації з імпортом - його частка в загальному обсязі ринку 

морозива незначна. Більше 80% обсягу імпорту морозива ввозиться до України 

з Франції, Росії, Румунії, Іспанії та Німеччини. Найбільшим попитом  для 

населення України є такі торгові марки, як Mars, BettyIce і Nestle. 

Відомо, що до товарів, які переміщуються через митний кордон України у 

вигляді одного з заходів нетарифного регулювання застосовується державний 

контроль, щодо дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, 

побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин.  

Відповідно до діючого законодавства під заходами нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності розуміють заходи, що не 

пов’язані із застосуванням мита до товарів, а встановлені відповідно до закону 

заборони або обмеження, спрямовані на захист внутрішнього ринку, 

громадського порядку та безпеки, суспільної моралі, на охорону здоров’я та 

життя людей і тварин, охорону навколишнього природного середовища, захист 

прав споживачів товарів, що ввозяться в Україну, а також на охорону 

національної культурної та історичної спадщини.  

Загальносвітова практика нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності здійснюється державами більшою або 

меншою мірою залежно від економічних, соціальних або політичних завдань, 
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що стоять перед країною, та ситуації в світі. 

В умовах глобалізації світової економіки значну роль у регулюванні 

нетарифних інструментів торговельної діяльності відіграє СОТ, а оскільки з 16 

травня 2008 р. Україна стала 152-им офіційним членом Світової організації 

торгівлі, відтепер країни-члени цієї організації вимагають від України 

дотримання основних положень угод СОТ і виконання домовленостей, 

досягнутих Робочою групою із вступу України до СОТ.  

Оскільки головним принципом СОТ є передбачуваність або відсутність 

довільного застосування країнами торговельних заходів, а цей принцип також 

лежить в основі нетарифного регулювання світової зовнішньоекономічної 

діяльності, таким чином і в Україні це теж є однією з умов імпорту та 

відповідно до ст. 319 МКУ до товарів що ввозяться на митну територію 

України, можуть застосовуватись заходи офіційного контролю у вигляді: 

1. Фітосанітарного контролю; 

2. Ветеринарно-санітарного контролю; 

3. Державного контролю за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 

благополуччя тварин. 

Заходи офіційного контролю в Україні застосовуються відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. № 960 «Деякi питання 

проведення заходiв офiцiйного контролю товарiв, що ввозяться на митну 

територiю України (у тому числi з метою транзиту)».  

Таким чином, відповідно даної постанови до товару «морозиво та інші 

види харчового льоду, що містять або не містять какао та не містять сирого або 

переробленого молока» застосовується державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та благополуччя тварин у разі ввезення на митну 

територію України та для здійснення Попереднього документального контролю 

(у пункті пропуску через митний кордон України) необхідною умовою є 

пред’явлення митним органам Міжнародного сертифікату (в оригіналі), що 

видається компетентним органом країни-експорту. 

Митний контроль та митне оформлення товару («морозиво та інші види 

харчового льоду, що містять або не містять какао та не містять сирого або 

переробленого молока»), що переміщується через митний кордон України, може 

бути завершеним тільки після проведення Державного контролю за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, що встановлено 

законодавством України для даного виду товару. 
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ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ 5 

ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВОГО  

ТА ПРАКТИЧНОГО ТОВАРОЗНАВСТВА 
 

 

О РОЛИ АНКЕТИРОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

 АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ 
 

Ж. В. Кадолич  

доцент кафедры товароведения, к.т.н., доцент 

Белорусский торгово-экономический университет 

 потребительской кооперации, Республика Беларусь, Гомель  

В. Н. Смоленчук  

магистр товароведения, зав. столовой №12  

филиала «Управление по организации общественного питания»  

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Республика Беларусь, Гомель  
 

 

Формирование ассортимента товаров – сложный процесс, 

осуществляемый с учетом действия целого ряда факторов. Научные 

исследования в области общественного питания главным образом 

ориентированы на изучение технологии производства продукции и организации 

обслуживания населения на объектах отрасли. Вместе с тем остаются 

малоизученными вопросы оценки потребительских предпочтений в 

организациях общественного питания и расширения ассортимента блюд. 

Проведение социологического опроса в зависимости от поставленных задач 

позволяет выявить предпочтения реальных потребителей относительно 

качества обслуживания, направлений совершенствования ассортимента и т.д.  

Анкетирование – одно из основных технических средств конкретного 

исследования; оно применяется в товароведных, медицинских, 

социологических, экономических и других исследованиях [1]. Анкетирование 

(или опрос) позволяет наиболее жестко следовать намеченному плану целевого 

исследования, т.к. процедура «вопрос-ответ» конкретна и строго 

регламентирована. 

В качестве площадки для проведения анкетирования была выбрана 

столовая №12 филиала «Управление по организации общественного питания» 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» г. Гомеля. В числе респондентов выступали 

постоянные посетители столовой – 100 чел., среди которых были опрошены 41 

мужчина и 59 женщин. Цель опроса – совершенствование ассортимента 

вырабатываемых кондитерских изделий, в частности, обоснование 

необходимости включения в меню столовой маффинов – мини-пирожных, 

которые имеют более маслянистую и влажную внутреннюю структуру, чем у 

кексов. 

Первый вопрос анкеты ставил целью определить частоту покупки 

кондитерских изделий в целом. По данным опроса, 84% респондентов очень 
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часто сталкиваются с необходимостью покупки данных изделий, 10% – часто и 

6% не очень часто их приобретают. Также установлено, что ассортимент 

кондитерских изделий в целом в столовой был оценен как широкий (71%) и 

достаточный (29%). 

С кондитерским изделием «маффины» знакомы все респонденты, и 100% 

опрошенных готовы их приобретать. В зависимости от начинки 61% 

респондентов отдали предпочтение клюкве, 19% – вишне, 15% – шоколаду, 5% 

выбрали изделие без начинки. Основная часть потребителей (44%) отдали 

предпочтение округлой форме маффинов, 31% – изделиям в виде усеченного 

конуса, для 25% форма изделия не имеет значения. Поверхность маффинов, по 

мнению респондентов, может быть гладкая (68%) или ребристая (32%).   

Относительно цветового оттенка корпуса маффина большинство 

респондентов отдали предпочтение золотистому цвету – 53%. Маффин светло-

коричневого цвета предпочитают 27% и 20% – цвета темного шоколада. 

Предпочтения потребителей в зависимости от посыпки поверхности 

маффинов распределились следующим образом: 69% потребителей 

предпочитают изделия с посыпкой из сахарной пудры, 11% – орехами, 10% – 

темным шоколадам, 7% – кокосовой стружкой и только 3% потребителей 

отметили, что предпочитают посыпку из корицы. Основная часть потребителей 

указала на то, что структура теста маффина должна быть пышной (43%) и 

слегка влажной (35%), остальные респонденты затрудняются с ответом. 

Основываясь на данных социологического опроса, для расширения 

ассортимента кондитерских изделий в столовой №12 начата работа по 

разработке рецептуры и апробации маффинов с вишней и сушеной садовой 

клюквой. Следует отметить, что в случае использования начинки из вишни 

сочетание вкусов получается очень сладким, поэтому окончательный выбор 

был сделан в отношении сочетания сладкого маффина с кислой клюквой, 

поскольку эта «кислинка» обладает широким спектром полезных свойств: 

помогает в борьбе с инфекционными заболеваниями, уберегает от 

преждевременного старения, сердечно-сосудистых, онкологических и ряда 

других заболеваний [2]. 

Таким образом, проведенное исследование имеет конкретный 

достигнутый результат, поскольку его итоги явились основанием для научно 

обоснованных мероприятий по расширению ассортимента кондитерских 

изделий, набирающих популярность у потребителей г.Гомеля. Этот факт 

подчеркивает важное и зачастую решающее значение анкетирования как 

неотъемлемой составной части методического арсенала современных 

товароведных исследований. 
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Эволюционирование современных технологий происходит, в том числе, 

благодаря развитию вычислительных методов расчета свойств материалов, 

которые учитывают достижения в различных областях науки. Одним из таких 

направлений является вычислительное материаловедение [1, 2].  

Начиная с середины 20го века происходит развитие компьютерных 

пакетов прикладных программ, которые позволяют автоматизировать различные 

инженерные расчеты. Наиболее известные из них это ANSYS, ABAQUS, LS-

Dyna, Digimat, SolidWorks. Однако, до настоящего времени, эти программы, 

ввиду сложности строения сплавов, не учитывали, микрогеометрию и 

параметры структурно-фазового состава. 

Выходом из данной ситуации стало появление «технологии 

моделирования» основанной на создании репрезентативного элементарного 

объема материала RVE (representative elementary volume). Одним из доступных 

инструментов для расчета эластичных свойств RVE является использование 

плагина EasyPBC для пакета ABAQUS с открытым исходным кодом. 

Существует ряд работ по созданию и моделированию свойств ферритно-

перлитных сталей в пакете Digimat, сетка и свойства, которых импортировались 

в пакет ABAQUS для расчетов обработки резанием [3, 4]. 

Необходимыми исходными данными являются коэффициенты для модели 

Джонсона-Кука, уравнение которой описывает кривую деформирования 
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материала.   

Нами тоже проводится, компьютерное моделирование с построением RVE 

объемов материалов, различными методами (рис. 1).  

 

 
Рис. 1.- Прогнозируемые и экспериментальные кривые пластичности 

(диаграммы напряжения - деформация - а) и 3D двухфазный RVE 

репрезентативный объем исследуемых сплавов (1 - трооститная 

микроструктура 2 – бейнитная микроструктура 3 - материал, претерпевший 

деградацию). Характер распределения структурных составляющих входящих в 

состав сетки - б. 

Наши дальнейшие разработки будут посвящены компьютерному 

моделированию различных свойств исследуемых материалов. 
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According to the World Health Organization (WHO), more than 1.4 billion 

adults worldwide are overweight and obese. This problem is becoming more relevant 

every day, but at the same time it is neglected. According to WHO experts, 

maintaining the current rate of morbidity until 2025, half of the world's population 

will be overweight. 

The main reason for the appearance of excess body weight in humans is an 

energy imbalance - the caloric content of the diet exceeds the energy needs of the 

body. Being overweight is the result of the formation of abnormal or excessive fat 

deposits that can be harmful to human health. 

In order to optimize body weight and maintain the achieved mark on the scales, 

a person must follow a proper diet and regular exercise. One of the conditions for 

getting rid of excess weight is to follow a calorie deficit in the diet - consumption 

should prevail over consumption. 

The main methods of treatment of overweight are adherence to a diet high in 

fiber, vitamins and other biologically active components (cereals and grains, 

vegetables, greens and others) and limiting the consumption of easily digestible 

carbohydrates (sugar, sweets, pastries, bakery and pasta, premium flour) as well as 

exercise. 

Although there are many weight control products on the market, most of them 

have a highly specialized effect, which eliminates the problem of weight control, as 

the problem of obesity requires an integrated approach. Therefore, in today's world of 

educated people, there is one effective way to prevent obesity and, as a consequence, 

obesity - is to create special products for dietary nutrition to control weight. 

In sports practice, products for special dietary consumption to control body 

weight have one of the main roles. The presence of weight categories in sports creates 

a certain task for athletes - in which weight category to perform. Adjusting and 

stabilizing the weight to enter the weight category is a complex, time-consuming 

process. In order to enter the desired weight category, athletes ignore the effects of 

weight loss. It is also associated with maintaining the optimal composition of the 

athlete's body. In the case of uncontrolled weight loss as a result of malnutrition may 

be a violation of hormonal regulation, the development of metabolic changes, 

osteoporosis.  

This symptomatic complex is called - relative energy deficit. To maintain 

health in the process of weight control in the conditions of systematic physical 

activity, the method of weight control, recovery of the athlete after competitions, 

leveling the consequences of weight loss is important. The most effective solution for 

weight control and recovery of the athlete is also the correction of the nutrition 

system. Products for weight control in the world of sports have a prolonged effect of 
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a specific direction of the chemical composition, high physiological value, rapid 

digestibility, help to eliminate energy deficiency, optimally restore biologically active 

substances 

The process of reducing excess body weight is accompanied by severe stress 

for the body as a whole, which negatively affects the antioxidant defense system. 

Antioxidation is a vital process for the health of the human body. Proper 

physiological function requires a balance between free radicals and antioxidants. If 

free radicals block the body's ability to regulate them, a condition known as oxidative 

stress occurs. Thus, free radicals negatively alter lipids, proteins and DNA and cause 

a number of human diseases. Therefore, the use of an external source of antioxidants 

can help overcome this oxidative stress. 

There is evidence that green tea extract is a powerful antioxidant: it neutralizes 

the action of free radicals in body tissues. These properties of green tea are related to 

the content of catechins: epigallocatechin-3-gallate (EGCG), epigallocatechin (EGC), 

epicatechin gallate (ECG) and epicatechin. Green tea catechins have been proposed 

as excipients to maintain or increase energy expenditure and increase fat oxidation in 

the context of the prevention and treatment of overweight and obesity. Studies have 

shown that the use of green tea extract counteracts the decrease in metabolic rate that 

occurs during weight loss, also has the ability to significantly strengthen the immune 

system, has a positive effect on blood sugar. 

Much attention is paid to the study of immunoregulatory disorders and 

methods of effective immunocorrection in athletes. In this regard, the question of the 

use in sports of food for special dietary nutrition for athletes, containing nutrients 

with immunomodulatory properties, becomes especially relevant. The results of 

recent studies provide an evidence base for the effectiveness of the use of foods for 

special dietary consumption for the nutrition of athletes L-carnitine and coenzyme 

Q10 in sports nutrition to restore immune dysfunction and adaptive capacity of 

athletes.  

In many sports, the success of the performance involves the filtering of 

relevant information and the choice of actions appropriate to current goals. 

Performance is directly related to the athlete's ability to simultaneously process 

physiological and cognitive loads. Optimal cognitive functioning stands out as the 

predominant factor in sports, especially in competitions, which are duel competitions 

that involve fast and accurate decision-making.  

Therefore, the effectiveness of cognitive functioning is also a central 

component of combined competition, as athletes must respond quickly. Moderate 

exercise improves cognitive function, while heavy or prolonged exercise can lead to a 

decrease. Therefore, it is advisable to eat foods of special dietary consumption with 

components that support cognitive function during exercise.  

In today's world of sports, interest in guarana is growing because it improves 

cognitive function at rest and during exercise, due to a number of potential stimulants 

such as caffeine, flavonoids, saponins or tannins, guarana also enhances endurance 

and increases physical activity several times. 

The correlation between body composition and exercise is closely interrelated. 

Having a low percentage of fat allows an athlete or a physically active person to 
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perform at a higher level. One of the commonly used dietary supplements is 

conjugated linoleic acid. It includes a group of positional and geometric (cis- and 

trans-) isomers of fatty acid, connected by a double bond. Several mechanisms of 

action of conjugated linoleic acid have been proposed in various studies, including 

the suppression of absorption energy, lipogenesis and adipogenesis, increased energy 

expenditure and apoptosis of preadipocytes. Thus, many studies have shown the 

beneficial structural effects of conjugated linoleic acid have a positive effect on the 

human body. 

These components and a large number of others retain their properties in the 

best way in the composition of bran bars.  

Thus, it should be noted that the task of creating products for special dietary 

consumption to control body weight remains quite relevant to the requirements of 

modern life, timely, promising and involves further serious research in this field. 

The popularity and availability of the product among the population, in 

particular for weight controllers and professional athletes, allow us to choose bran 

bars as the object of further research. 
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Після обґрунтування доцільності використання коригування на торг у 

судовій товарознавчій експертизі ми послідовно розробляємо числові значення 

коригувальних коефіцієнтів на торг для окремих груп товарів.  

Дане дослідження виконується в межах виконання наукових тем 

Львівського НДЕКЦ МВС (Державні реєстраційні номери 0119U100139, 

0119U103720), присвячене розробці числових значень коефіцієнтів коригування 

на торг товарів, які складають товарну групу «Взуттєві товари» та виконується 

на прикладі товарної підгрупи «Взуття з полімерних матеріалів» (пластичних 

мас і гуми). Автори вважають досліджувану підгрупу взуттєвих товарів 

особливо репрезентативною у товарній групі «Взуття», оскільки у сучасному 

ринковому асортименті взуття вироби з полімерних матеріалів займають дедалі 

вагомішу частку, що пов’язано, насамперед, зі значним розширенням сфери їх 

використання. Якщо донедавна поняття «взуття з полімерних матеріалів» 

практично означало взуття, виготовлене з гуми, яке використовувалось для 

експлуатації у вологому середовищі в умовах побуту (калоші, боти, чобітки та 

чоботи гумові) та у важких виробничих умовах (калоші для гірників, чоботи 

для працівників окремих галузей промисловості тощо), то сьогодні взуття цієї 

підгрупи товарів виготовляють не лише з класичних та багатьох сучасних 

різновидів гуми, але й зі значної кількості пластичних мас; завдяки цьому воно 

не лише залишилось необхідним, але й стало модним у використанні у побуті, а 

також дедалі часте використовується для туризму, відпочинку, аматорських 

занять окремими видами спорту тощо. 

Через значний обсяг пропозиції взуттєвих товарів у електронній торгівлі, 

встановлення числових значень коефіцієнтів коригування на торг для взуття з 

полімерних матеріалів здійснено на прикладі взуття для чоловіків (табл. 1) 

шляхом безпосереднього спілкування з продавцем кожної пропозиції товару на 

одній з сторінок OLX – товарній пропозиції (рубриці) за запитом у Інтернет-

мережі «Взуття гумове і полімерне для чоловіків купити на OLX» в межах 
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пошуку «Вся Україна» станом на 17-18.10.2020. 

Отримані результати подані у табл. 1. Для забезпечення можливості 

порівняння результатів даного дослідженні з результатами попередніх 

досліджень, які уже опубліковані, форма і зміст таблиці – не змінені. 

 

Таблиця 1. - Результати дослідження на торг пропозиції товарів у рубриці 

«Взуття гумове і полімерне для чоловіків на OLX купити» 

 

У табл. 1 прийнято такі умовні позначення:  

ЦС – вартість, оголошена на сайті, грн;  

НОТ – наявність пропозиції про торг в оголошенні;  

СВ - товарний стан («н»: взуття не було в експлуатації, нове); 

РФТ – результат фактичного торгу (після розмови з продавцем): 

зменшення ціни, грн. (%);  

вз - відсутній зв'язок з продавцем (за зазначеним в оголошенні контактним 

телефоном);  

№ ЦС НОТ СВ РФТ № ЦС НОТ СВ РФТ 

1 250  н вз 24 100 Не коректна пропозиція3) 

2 250  н 20(8,0) 25 250  н 30(12,0) 

3 300 +  50(16,6) 26 70 Не коректна пропозиція3) 

4 300   50(16,6) 27 250   50(20,0)2) 

5 260  н 10(3,9) 28 1000 Не коректна пропозиція3) 

6 250  н 20(8,0) 29 200  н 20/402) 

(10,0/20,0) 

7 450  н 50(11,1) 30 350   20(5,8) 

8 100   0 31 300 + н 50(16,7) 

9 300   50(16,7) 32 500  н 50(10,0) 

10 200   50(25,0)1) 33 1000 + н 150(15,0) 

11 289 + н 39(13,5) 34 150  н 30(20,0) 

12 250  н 20(8,0) 35 250  н 50(20,0) 

13 250 + н 20/502) 

(8,0/20,0) 

36 380  н 30(7,9) 

14 100   10(10,0) 37 250  н 20(8,0) 

15 200 +  50(25,0)1) 38 350 + н 50(14,3) 

16 150  н 20(13,3) 39 50   0 

17 110 +  20(18,2) 40 160  н 10(6,3) 

18 300  н 20(6,7) 41 350  н 50(14,2) 

19 250  н 50(20,0)1) 42 230 + н 30/502) 

(13,1/21,4) 

20 150  н 20(13,3) 43 190  н 40(21,1) 

21 210   10(4,8) 44 250  н 25(10,0) 

22 270  н 20(7,4) 45 356  н 56(15,8) 

23 399 +  59(14,8) 46 100   0 

Разом                                                                             33,79/35,46 (12,12/12,84)4) 
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1)якщо товар купується негайно чи вноситься завдаток;  
2) при купівлі кількох одиниць товару (дрібногуртової партії);  
3) пропозиція не відповідає рубриці (проп. 24, 26 - взуття для дітей; проп. 

28 -  кросівки) і, як наслідок, не входить у номенклатуру досліджуваного взуття;  
4)середнє арифметичне значення РФТ: в чисельнику умовного дробу 

наведені значення без врахування гуртового продажу, у знаменнику – з 

урахуванням гуртового продажу (проп. 13, 29, 42) 

Дані табл. 1 показують, що за зазначеним запитом на сторінці OLX було 

отримано 46 пропозицій, які у даній таблиці розташовані за умовними 

порядковими номерами. Але для виконання поставленого завдання фактично 

було досліджено 42 пропозиції взуття, оскільки з продавцем проп. 1 на час 

дослідження був відсутній зв'язок, а проп. 24, 26, 28 – за товарознавчим змістом, 

встановленим аналізом тексту і усіх зображень кожної зазначеної пропозиції, не 

відповідають рубриці, у якій вони фактично розміщені: це проп. 24, 26 – взуття 

для дітей, та проп. 28 – кросівки (тренінги) з верхом з текстильних матеріалів). 

Як і у попередніх дослідженнях, на першому етапі даного дослідження, 

без особистого спілкування з продавцями, було здійснено аналіз змісту усіх 42 

пропозицій товарів на предмет наявності: а) інформації про те, що оголошена 

продавцем ціна «договірна» та про те, що у тексті оголошення є пропозиція 

продавця про торг; б) у тексті оголошення даних про товарний стан взуття 

(взуття нове, чи таке, що було в експлуатації). Внаслідок такого аналізу було 

встановлено (табл. 1), що майже кожен четвертий продавець (23,8%) вже у 

момент виставлення свого товару на ринок (для продажу) передбачив 

можливість торгу, тобто – переговорів з потенційним покупцем про іншу ціну, 

ніж означена в оголошенні. Таким чином встановлено, що торг передбачали 

23,8% продавців досліджуваного взуття, у тому числі – 14,3% продавців нового 

взуття (проп. 11, 13, 31, 33, 38, 42) та 9,5% продавців взуття, яке було у 

використанні (проп. 3,15,17,23). 

Аналіз структури досліджуваного асортименту взуття показує, що до 

продажу пропонується не лише взуття з гуми, полімерних матеріалів та 

комбіноване за матеріалом верху, але і специфічні для цієї підгрупи взуття 

супутні товари, зокрема -  підкладка вкладна (підкладка-панчоха – проп.10). 

Крім цього, до продажу пропонується не лише взуття, яке було у вжитку (13 

пропозицій), але і взуття, яке не було у вжитку, нове (26 пропозицій). Подвійне 

переважання пропозиції до продажу нового взуття на інтернет ресурсі, який 

переважно пропонує товари, які були у вжитку, на нашу думку пов’язано зі 

специфікою матеріалів, з яких виготовлено досліджуване взуття, зокрема, 

ймовірною значна деструкція матеріалів внаслідок тривалого використання 

полімерного і, особливо, гумового взуття.  

Дані табл. 1 також показують, що заявлена продавцями вартість взуття 

становить від 50 грн (проп. 39) – до 1000 грн (проп. 33), але найбільшу частку 

пропозицій (78,6%) складає взуття заявленою вартістю 100-300 грн. На думку 

авторів, наявність торгу при продажу такого відносно дешевого взуття (коли 

зменшення очікуваного продавцем прибутку від продажу помітно відчутне при 

зменшенні ціни) додатково підкреслює об’єктивність та доцільність 
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запровадження коефіцієнту корегування на торг у практиці судової 

товарознавчої експертизи при визначенні ринкової вартості ужиткових товарів. 

На наступному етапі дослідження була проведена безпосередня 

телефонна (голосова чи перепискою у вайбері) розмова про можливість торгу з 

кожним продавцем взуття особисто (крім того, з ким не було зв’язку – проп.1). 

В результаті цього було підтверджено, що усі продавці, які у пропозиції 

взуття зазначили, що оголошена ними ціна «Договірна», або в оголошенні про 

продаж зазначили слово «Торг» - передбачають (закладають у процес продажу) 

можливість торгу. Це стосується як пропозицій відносно дорогого (понад 300 

грн) взуття (проп. 23, 33, 38) і відносно дешевого (до 200 грн) взуття (проп. 15, 

17, 42 ), так і пропозицій нового (не бувшого у використанні) взуття (проп. 11, 

13, 33, 38, 42) та бувшого у вжитку (проп. 3, 15, 17, 23) взуття. Отримані 

результати дозволяють стверджувати, що величина вартості взуття (дешеве, 

дороге) та його стан (нове, бувше у вжитку), не мають визначального чи навіть 

суттєвого впливу на початковий (заявлений в оголошенні до початку 

переговорів з покупцем) намір продавця щодо торгу, оскільки кількість 

продавців зазначених категорій взуття становила відповідно 3 і 3 (проп. 23, 33, 

38 та проп. 15, 17, 42) та 5 і 4 (проп. 11, 13, 33, 38, 42 та проп. 3, 15, 17, 23). 

Також було встановлено, що з 42 продавців взуття лише троє, або 7,1% 

(проп. 8, 39, 46) відмовились зменшити оголошену ціну при умові купівлі 

пропонованого ними взуття. На нашу думку, основними причинами відмови від 

торгу були незначна ціна взуття (проп. 39 – 50 грн; проп. 8 та проп. 46 – 100 грн 

кожна) та нетривалий час експозиції (означене взуття було виставлено для 

продажу лише 8-11 днів тому (відповідно проп. 8 та проп. 46) і у продавців ще 

лишилась надія продати пропоноване взуття за стартовою ціною). 

Аналіз даних табл. 1 також показує, що, не зважаючи на незначну вартість 

взуття, оголошену продавцями, абсолютна сума знижки, яку продавці 

погоджуються надати в результаті торгу, складає від 10 грн (проп. 5) до 150 грн 

(проп. 33) та найчастіше (практично це кожна друга пропозиція або 57,1% від 

досліджуваної кількості взуття) складає 50 грн (дванадцять пропозицій) та 20 

грн (дванадцять пропозицій).  Відсоток знижки, який продавці погоджуються 

надати в результаті торгу, складає  від 4,8% (проп. 21) до 25,0% (проп. 10, 15), 

але найчастіше становить 10-15% (в цих межах торг охоплює практично 

третину досліджуваних пропозицій). При цьому розмір знижки (абсолютний та 

відносний) суттєво залежить від кількості взуття, яке купує покупець, оскільки 

у даній рубриці наявні дрібногуртові пропозиції (проп. 13 та 42). 

Отже, отримані результати дослідження показують, що при визначенні 

судовими експертами товарознавцями ринкової вартості взуття гумового і 

полімерного необхідно застосовувати коефіцієнт коригування на торг, числове 

значення якого становить 12,5%. 
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На сучасному етапі розвитку виробництва все більше уваги приділяють 

новим матеріалам (композитам, порошковим сплавам і наноматеріалам), 

використанню нових видів обробки матеріалів, що дозволяє отримувати 

унікальний комплекс властивостей і сприяє підвищенню і продовженню 

працездатності виробів. Без дослідження технологічного процесу встановити 

причину наявних відхилень за якістю готової продукції не завжди 

представляється можливим. При виготовленні також використовуються нові, 

або вдосконалені установки (верстати), і завданням судової технологічної 

експертизи в умовах використання нового обладнання і матеріалів є визначення 

(встановлення) [1]: відповідності обліку витрат сировини на одиницю виробу; 

можливості за допомогою використання нової технології, окрім облікової, 

випускати невраховану продукцію; кількості продукції, яка може додатково 

бути виготовлена зі списаної за документацією сировини; кількісного і якісного 

складів сировини, напівфабрикатів, матеріалів і готової продукції. 

На жаль, на даний час в судово-експертній діяльності відсутній такий 

клас експертизи як технологічна експертиза.  

Із аналізу запитів слідчих органів та суду можна сформулювати мету 

судової технологічної експертизи (далі по тексту – СТЕ) як встановлення на 

основі спеціальних знань фактичних обставин виробництва продукції і 

причинно-наслідкових зв’язків.  

СТЕ комплексно з товарознавчою та економічною експертизами можуть 

вирішити питання щодо вартості технологічних ліній, машин, механізмів, 

устаткування з урахуванням їх фактичного фізичного стану і можливості 

використання за цільовим призначенням. Комплексно із судовою 

мистецтвознавчою експертизою - встановити час створення твору мистецтва 

для підтвердження його автентичності та визначення ринкової вартості, 

використовуючи при цьому рентгеноструктурний та спектральний аналізи [2-

4]. 

СТЕ не можна сприймати як експертизу з безпеки життєдіяльності, 
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гірничотехнічну, будівельно-технічну, електротехнічну, пожежно-технічну, 

екологічну, автотехнічну, товарознавчу, об’єктів інтелектуальної власності, або 

металознавчу, так як при проведенні даних видів експертиз оцінюється виріб 

тільки вже в готовому (споживчому) стані, при цьому не враховується стан 

(комплекс властивостей) на початкових і проміжних стадіях його виготовлення 

[1-6]. Тільки проведення СТЕ може простежити зміну властивостей (фізичних, 

механічних тощо) виробів на різних стадіях його виготовлення; простежити 

формозміну виробу; встановити відповідність наявних допусків, тому що від 

цього залежить працездатність вузла; встановити відповідність продукції 

робочому і складальному кресленням, стандартам, технічним умовам, зразкам, 

а в разі невідповідності - на якому етапі були допущені відступи від технології її 

виготовлення; встановити родову і групову приналежність за сукупністю 

морфологічних ознак і властивостей, які формуються в результаті впливу 

певного циклу обробки; оцінити витрати матеріалів та енергії на виготовлення 

виробів; встановити доцільність розташування обладнання в цеху; встановити 

склад і стан основного і допоміжного технологічного обладнання, ступінь 

використання його потужності тощо [7].  

Як бачимо, особливістю СТЕ є різноманіття об’єктів дослідження і 

вирішуваних при їх виробництві завдань. Для попередження виходу експертом 

за межі його компетенції, необхідно конкретизувати перелік питань, які 

ставляться перед ним, а для успішного проведення розслідування необхідно 

розробити методичні засади її призначення та проведення. 

Серед питань, що вирішує СТЕ, можна зазначити наступні [1-6]:  

а) щодо сировини, напівфабрикатів, матеріалів, виробів: визначити спосіб 

виготовлення, призначення та область застосування об’єктів? встановити 

джерело походження об’єкта (завод-виробник, технологічна лінія, машина, 

конкретний механізм, обладнання тощо)? яка природа представлених на 

дослідження матеріалів (сировини), виробів і їх цільове призначення? 

встановити спосіб виробництва представлених на дослідження виробів 

(заводський, кустарний)? чи відповідає якість продукції (виробів) вимогам, 

зазначеним у супровідних документах (сертифікаті), нормативним вимогам або 

умовам договору? чи не є дефекти продукції наслідком порушення умов 

зберігання і транспортування? чи були відступи від технологічних режимів 

виробництва продукції (виробів), якщо так, то чи не знаходяться вони в 

причинному зв’язку з тими дефектами, за якими забракована продукція 

(вироби)? яким повинен бути кількісний і якісний склад виробленої готової 

продукції? чи відповідає готова продукція стандартам, технічним умовам, 

зразкам, якщо ні, то які зміни в технології її виробництва призвели до цього? чи 

відповідають норми витрат сировини технологічному процесу? чи не допущені 

сверхнормативні витрати складових в продукції в залежності від оснащення 

підприємства, кваліфікації робітників, якості сировини, напівфабрикатів, 

матеріалів? чи утворилась економія сировини, напівфабрикатів і матеріалів за 

рахунок зменьшення їх витрат на одиницю виробу, зменьшення витрат через 

вдосконалення технології і в якій кількості? які відхилення мали місце і як це 

відобразилося на якості продукції? чи можливо на даному підприємстві, за 
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рахунок певних змін технологічного процесу, виготовити необліковану 

продукцію і в яких обсягах? яку кількість виробів можна додатково виготовити 

зі списаної за документами сировини, напівфабрикатів, матеріалів у порівнянні 

з  оприбуткованою їх кількістю? чи є сировина, напівфабрикати, матеріали, 

вироби, які використані на даному об’єкті, кондиційними, і якщо ні, то в чому 

це полягає і як позначилось на виробничому процесі? чи були відступи від 

технологічних режимів виробництва продукції (виробів), якщо так, то чи не 

знаходяться вони в причинному зв’язку з тими дефектами, за якими забракована 

продукція (вироби)? 

б) щодо технологічних ліній, машин, механізмів, устаткування можуть 

бути поставлені наступні питання: який фактичний технічний стан об’єкта? 

яким чином повинен функціонувати об’єкт відповідно до вимог нормативно-

правових актів? яка причина порушення функціональних властивостей об’єкта 

(якість будівельних, налагоджувальних, ремонтних, монтажних робіт тощо)? чи 

відповідають технологічним процесам застосовані в даних умовах технологічні 

лінії, машини, механізми, устаткування? чи відповідає технологічний режим 

затвердженому проекту (нормативним вимогам),  якщо ні, то в чому полягає 

невідповідність? які причини відхилення технологічного процесу від 

нормативних вимог? чи обґрунтовані зміни технологічного процесу з погляду 

забезпечення технічної та екологічної безпеки виробництва? чи правильно 

технологічний процес відображений у відповідних облікових документах? які 

заходи вдосконалення технологічного процесу варто вжити з метою 

забезпечення технічної та екологічної безпеки виробництва? чи відповідає 

підготовка та кваліфікація працівників підприємства характеру виконуваної 

роботи? який стан технологічних ліній, машин, механізмів, устаткування щодо 

придатності їх для виконання штатних операцій, виявлення причин дефектів і 

несправностей? чи в справному стані знаходяться технологічні лінії, машини, 

механізми, устаткування? чи була правильно проведена їх установка, 

здійснювалися експлуатація та випробування після ремонту, проводився 

технічний огляд? чи придатні вони для виконання штатних операцій, для 

експлуатації в даних умовах і проведення даного виду робіт? які причини 

дефектів і несправностей технологічних ліній, машин, механізмів, устаткування 

та які причини їх виникнення? чи порушувався технологічний процес в даній 

виробничій ситуацій та як це позначалося на якості продукції? чи можливо на 

даному обладнанні випускати конкретну продукцію? 

в) щодо з’ясування обставин, що призвели до аварій, нещасних випадків, 

професійних захворювань: чи відповідали вимогам нормативно-правових актів 

з охорони праці технологічний процес, стан технологічних ліній, машин, 

механізмів, устаткування при виробництві продукції? які технічні та 

організаційні причини аварій, нещасних випадків, професійних захворювань на 

об’єкті? який причинний зв’язок між дією / бездіяльністю персоналу і 

наслідками, що спричинили зміну споживчих і функціональних властивостей 

об’єктів, або їх руйнування? 

г) щодо з’ясування обставин, що привели до матеріальних збитків при 

закупівлі / продажу (під час яких ймовірне розкрадання) технологічних ліній, 
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машин, механізмів, устаткування: яка ринкова вартість наданих для 

дослідження об’єктів (технологічних ліній, машин, механізмів, устаткування) з 

урахуванням їх фактичного фізичного стану? 

Наведений перелік питань не є вичерпним. Ми не виключаємо, що на 

вирішення експертів можуть ставитися й інші питання. Однак, наведений вище 

перелік складено на основі експертної практики та літературних джерел. У 

кожному конкретному випадку коло завдань, які цікавлять слідство (суд) і 

вимагають експертної оцінки з технічного точки зору, може носити більш 

розгорнутий характер.  
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До складу значної частки кондитерських виробів, що реалізуються у 

торговельній мережі, входять какао-продукти. У зв’язку із високою вартістю 

какао-сировини, зросла кількість випадків фальсифікації продуктів із умістом 

какао, зокрема, заміна частини какао тертого та какао-порошку какаовелою або 

іншою більш дешевою сировиною. Якщо виробники вносять ці компоненти до 

складу продукції і зазначають про це на упаковці товарів, то така зміна 

рецептурного складу какао-містких продуктів не є фальсифікацією. Якщо 

інформація відсутня, то цей факт вважається асортиментною фальсифікацією.  

Багато фахівців зазначають, що недобросовісні виробники фальсифікують 

харчові продукти саме шляхом порушення рецептур та заміни основних 

інгредієнтів. Так, у роботах Крисанова Д. Ф., Мардар М. Р. проаналізовано 

сучасний стан впровадження новітніх харчових технологій, які 

характеризуються широким використанням рафінованих, синтетичних і 

штучних компонентів, що є одним із чинників невідповідності харчової 

продукції [1, с. 49; 2, с. 23]. Паралельно з цим, йде постійне зростання імпорту 

продовольчих товарів в нашу країну, і український споживач все частіше 

споживає не автентичні продукти, а «штучні» новинки. 

Виходячи із зазначеного, разом із проведенням товарознавчої оцінки 

якості какао-порошку, актуальною стає проблема встановлення його 

відповідності. Для того, щоб ідентифікувати какао-продукти, доцільно 

запропонувати критерії ідентифікації, застосування яких в експертній практиці 

дасть можливість встановити факт наявності або відсутності фальсифікації. 

Ідентифікація какао-порошку передбачає оцінку його відповідності за 

показниками, які регламентуються ДСТУ 4391:2017 «Какао-порошок. Загальні 

технічні умови», а також за ідентифікаційними критеріями, які визначають 

залежно від мети дослідження [3]. 

Органолептичні показники традиційно використовуються для оцінки 

якості харчового продукту. Практично для усіх продуктів у нормативних 

документах наведено такі показники, як зовнішній вигляд, смак і запах, 

наприклад: «смак і запах, властиві даному найменуванню продукту, без 

сторонніх домішок». Проте ці показники не можуть бути об’єктивними 

критеріями відповідності какао-порошку. Зокрема, характерний запах та 

зовнішній вигляд може бути і у порошку, певна частина якого замінена на 
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какаовелу, більш дешевий побічний продукт переробки какао, який має схожий 

із порошком какао хімічний склад, жирнокислотний склад, а також смако-

ароматичні властивості. Показник «зовнішній вигляд» какао-порошку за 

стандартом оцінюється як колір, проте характеристика структури порошку є 

дуже важливою для приготування какао-напою.  

Тому, враховуючи можливості заміни складу какао-порошку іншими 

компонентами, актуальною є розробка специфічних для какао-продуктів 

ідентифікаційних критеріїв. Ми пропонуємо визначати показник «зовнішній 

вигляд» як комплексну характеристику та оцінювати складові, такі, як «колір 

порошку», «дисперсність», «структуру часток». 

Аромат – один із основних показників якості харчового продукту, який 

формується за участю багатьох класів ароматичних речовин. У какао-продуктах 

ідентифіковані 317 ароматоутворюючих речовин [4, с. 35]. Складний продукт 

потребує більш виваженого підходу при характеристиці такого відчуття. На 

нашу думку, слід замінити показник «запах» на «аромат». При проведенні 

органолептичної оцінки якості ми рекомендуємо оцінювати окремо продукт за 

смаком і за ароматом. 

Під час ідентифікації какао-порошку необхідно також проводити оцінку 

якості напою, який із нього виробляється.  

Оцінка какао-напоїв потребує застосування специфічних методик 

сенсорного аналізу, тому що відсутня нормативна регламентація якісних 

характеристик цього продукту. Доцільно органолептичні показники якості 

какао-порошку та какао-напоїв оцінювати баловим та дескрипторно-

профільним  методами. В такому випадку показники органолептичних 

властивостей какао-напою можуть вважатися об’єктивними ідентифікаційними 

критеріями для встановлення складу какао-порошку. 

Органолептична оцінка якості какао-напою дегустаційним методом є 

найбільш розповсюдженою об’єктивною оцінкою, яка проводиться з метою 

точного визначення якості какао-порошку. Об’єктивність досягається шляхом 

підбору кваліфікованих експертів, використанням балової оцінки за допомогою 

5-балової шкали, статистичною обробкою даних. Цей метод важливий для 

швидкого розпізнавання якості какао-порошку, оскільки деякі властивості, що є 

ідентифікаційними, наприклад, відтінки запахів, наявність різних присмаків, 

можуть бути встановлені тільки органолептичними методами.  

В табл. 1 наведено запропоновані нами критерії оцінювання 

органолептичних властивостей какао-напоїв за 5-бальною шкалою. 

Для ідентифікації какао-напоїв складну смако-ароматичну властивість 

розкладали на систему дескрипторів. Наразі нами було розроблено 10 

дескрипторів для сенсорної оцінки якості какао-напою: одна ознака для оцінки 

інтенсивності кольору напою, три ознаки для характеристики аромату напою, 

шість дескрипторів для оцінки смаку напою. Кожному дескриптору відповідає 

характеристика відчуття, яке дає можливість ідентифікувати ознаку напою (див. 

табл. 2). При проведенні досліджень кожний із 10 дескрипторів оцінювали за 5-

бальною шкалою. 
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Таблиця 1 - Балова шкала дегустаційної оцінки якості напоїв із какао-

порошку 
Показник  Критерії оцінювання властивості 

5 балів  4 бали 3 бали 2 бали 1 бал 

Зовнішній 

вигляд 

Чистий, 

яскравий 

відтінок, 

характерний для 

какао-порошку, 

доставляє 

візуальне 

задоволення 

Чистий, 

яскравий 

відтінок, 

характерний 

для какао-

порошку, 

може бути 

опалесценція 

Яскравий 

колір із 

неявним 

стороннім 

відтінком, 

може бути 

опалесценція 

Тьмяний, 

неприємний 

колір, 

прийнятний 

Невиражений, 

неприємний, 

неприйнятний  

Колір Коричневий із 

червоним 

відтінком 

Шоколадно-

коричневий  

Темно-

коричневий 

Сіро-

коричневий  

Тьмяний сіро-

коричневий 

Консистенція 

напою 

Суспензія, 

утворюється 

густий щільний 

осад через 2 

хвилини після 

приготування 

напою 

Суспензія, із 

осадом, який 

утворюється 

більше, ніж 

через 2 

хвилини після 

приготування 

напою 

Суспензія, із 

рідким 

осадом з 

окремими 

частками 

Рідка, із 

рідким 

крупчастим 

осадом 

Рідка, із  

крупчастим 

осадом значної 

кількості 

Аромат  

за 

інтенсивністю 

Виражений 

аромат какао-

порошку, легко 

ідентифікується 

Виражений 

аромат какао-

порошку 

Слабо 

відчутний 

Дуже 

слабкий, із 

стороннім 

відтінком 

Невідчутний, із 

вираженим 

стороннім 

запахом  

Аромат  

за враженням 

Відмінний 

аромат, 

доставляє 

емоційну 

насолоду 

Гармонійний 

приємний 

аромат 

Задовільний, 

проте не 

гармонійний 

Має 

сторонній 

запах 

Неприємний 

запах, викликає 

огидність 

Смак Приємний, 

гармонійний, 

характерний для 

какао-порошку, 

повний смак. 

Післясмак 

приємний, 

терпкий. 

Доставляє 

емоційне 

задоволення 

Приємний, 

повний смак 

із тонами 

порошку 

какао. 

Післясмак 

приємний 

Смак 

невиражений, 

ледь 

відчутний 

смак какао, 

невизначений 

сторонній 

присмак 

Негармоній-

ний, пустий, 

не 

характерний 

смак, 

наявність 

сторонніх 

присмаків, 

прийнятний 

Неприємний 

смак, викликає 

огиду. 

Непридатний 

до споживання. 

Загальне 

враження  

Відмінне  Добре  Прийнятне  Задовільне  Незадовільне  

 

Методом ранжування встановлено коефіцієнти вагомості для 

органолептичних показників напоїв із какао-порошку: колір – 0,15, зовнішній 

вигляд – 0,15, смак – 0,4, аромат – 0,3. 

Для ідентифікації какао-порошку доцільно використати також 

ідентифікаційний критерій, який може бути значущим для оцінювання какао-

напоїв, а саме, масову частку осаду, яка утворюється при розчиненні какао-

порошку у гарячій воді – цей показник дозволяє визначити ступінь 
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дисперсності та розчинність порошку. Якщо до складу порошку входять 

нетрадиційні компоненти, то ці показники будуть нижче, ніж  стандартизовані. 

   

Таблиця 2 - Система дескрипторів напою із какао-порошку 

№ 

з/п 

Найменування 

дескриптору 

Характеристика відчуття 

1. Інтенсивність кольору Насичений шоколадний колір 

2. Інтенсивність аромату Насичений аромат шоколаду, дещо 

надмірний 

3. Гармонійність аромату  Аромат, який викликає приємні відчуття  

4. Натуральність аромату Виражений аромат шоколаду  

5. Гармонійність смаку Викликає приємне відчуття й задоволення, 

без виділення окремих складових смаку 

6. Насиченість смаку Виражений шоколадний смак 

7. М’якість смаку Повний і ніжний смак, в якому відсутня 

терпкість 

8. Типовість смаку Смакове відчуття, що пригадує смак гіркого 

шоколаду 

9. Терпкість післясмаку Жорстке та їдке відчуття 

10. Тривалість післясмаку Відчуття, яке триває в ротовій порожнині 

протягом 2 хвилин 

Отже, для товарознавчої експертизи та встановлення відповідності какао-

порошку та какао-напою обґрунтовано застосування таких ідентифікаційних 

критеріїв: колір, аромат, дисперсність, структура часток какао-порошку; смако-

ароматичні дескриптори какао-напоїв; масова частка осаду у какао-напою. 

Впровадження комплексної методики ідентифікації какао-порошку із 

врахуванням запропонованих критеріїв у практичну діяльність експертів 

сприятиме підвищенню ефективності оцінки продукції. 
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Ринок натуральної кави в Україні - це ринок із розвинутою конкуренцією. 

У його структурі представлені як вітчизняні, так і закордонні виробники. 

Значна частка кави в Україні виробляється потужними транснаціональними 

компаніями. 

За офіційними даними Державної служби статистики України, оптовий та 

роздрібний товарооборот кави показує тенденцію до зростання, принаймні у 

вартісному вираженні (рис. 1).  Так, в 2019 році через роздрібну торговельну 

мережу було продано кави більше, ніж в 2018 році на 13,7 %. Дані щодо 

оптового продажу кави за 2019 рік відсутні, але зростання обсягів оптового 

товарообороту кави в 2018 році порівняно з 2017 роком склало 3,2 %. Зважаючи 

на ріст цін в Україні, важко сказати, чи відбувалося таке зростання обсягів 

продажу кави і в кількісному вираженні.  

 
Рис. 1. - Динаміка продажу кави в Україні в 2011-2019 рр., млн. грн. [1-3] 

 

Тим не менше, в Україні стрімко зростає популярність кави. І хоча наразі 

згідно даних аналітиків freshplaza, в Україні (та Білорусі) п’ють цього напою 

найменше серед європейських країн, Україна показує один з найвищих темпів 

зростання споживання натуральної зернової кави серед країн Європи (за 
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даними Pro Consulting). Причому значне зростання спостерігається в сегменті 

кави поза домом. Так, за даними які публікує vezha, середньостатистичний 

українець наразі випиває в середньому 3 кг меленої кави в рік. На вулиці він 

споживає близько 100 чашок кави. Причому споживання все більше зміщується 

на натуральну зернову/мелену каву. [4] 

Українське виробництво формується тими виробниками, які імпортують 

кавові зерна (арабіку або робусту) як сировинний продукт, а в Україні 

переробляють, обсмажують, фасують і продають під своєю торговою маркою. 

В 2019 році 65,8 %  всієї реалізованої через торгову мережу кави було 

вироблено в Україні (в 2018 році – 40,2 %). [3] На рис. 2 наведено дані про 

виробництво  натуральної смаженої кави в Україні в 2011 – 2020 роках.  

Бачимо, що до 2018 року, коли в Україні було вироблено найбільше 

натуральної смаженої кави за весь досліджуваний період, виробництво кави 

мало тенденцію до зростання. Але в 2019 році було вироблено натуральної 

смаженої кави на 35,5% менше, ніж в 2018 році. 

 
Рис. 2. – Динаміка виробництва натуральної смаженої кави в Україні 

в 2011-2020 роках, т [5] 

 

Ключовими виробниками кави в Україні є Food Empire (ТМ «MacCoffee» 

та «Петровская слобода»), Jacobs Douwe Egberts (ТМ  «Jacobs», «Tassimo», 

«Moccona», «L’OR» та ін.), Nestle (ТМ «Nescafé»), Orimi Trade (ТМ «Jardin» та 

«Жокей», Strauss Coffee (ТМ «Ambassador», «Чорна Карта», «FORT», «Totti 

Caffe», а також СП «Галка ЛТД». Ці компанії займають близько 90 % ринку 

кави в Україні. Популярними в Україні є також європейські, зокрема італійські, 

торгові марки кави. [6] 

На рис. 3 наведено дані FAOSTAT щодо імпорту смаженої натуральної 

кави в Україну в 2010 - 2018 роках, відповідно до якого  імпорт смаженої кави в 

кількісному вираженні протягом цих років є стабільним з незначними 

коливаннями, тоді як у вартісному вираженні коливання більш відчутні. Так, у 
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кількісному вираженні в 2018 році було імпортовано кави натуральної 

смаженої на 37,9 % більше, ніж в 2011 році, а у грошовому вираженні – на 49,9 

% більше. 

 
Рис. 3.  – Імпорт смаженої кави в Україну в 2010 – 2018 роках [7] 

 

Україна, крім готової фасованої кави, закуповує на світовому ринку 

американські, азіатські і африканські сорти зеленої кави (рис. 4). Кожна з цих 

груп представлена великою кількістю сортів, названих за країнами-

виробниками, які здійснюють експорт, або портів, через які постачається  той чи 

інший сорт кави. 
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Рис. 4. – Імпорт зеленої кави в Україну в 2010-2018 роках [7] 

Як бачимо, імпорт зеленої кави в Україну має виражену тенденцію до 

зростання. В 2018 році її було імпортовано на 42,2 % більше, ніж в 2017 році в 

кількісному вираженні та на 33,7 % більше – у вартісному вираженні. 

Експорт кави натуральної смаженої з України є незначним порівняно з 

обсягами імпорту. Так, за даними Faostat, в 2018 році з України було 

імпортовано 249 т смаженої кави на суму 1731 тис. доларів США. Це порівняно 

з 2017 роком на 51 % більше в кількісному вираженні та на 65 % більше у 

вартісному вираженні. 

Основними постачальниками кави в Україну є  Італія, Польща, Німеччина 

та В’єтнам. З України кава в найбільших обсягах в 2017-2020 роках 

експортувалася до Білорусі, Росії, Грузії, Молдови. [8] 

Таким чином, ринок натуральної кави в Україні розвивається, 

незважаючи на імпортозалежність та зниження рівня купівельної спроможності 

населення.  В Україні змінюється культура споживання кави відповідно до 

європейських тенденцій – зростає споживання натуральної кави, стало 

популярним споживання кави поза домом - в кав’ярнях та у вуличних закладах 

«Кава з собою». Під час карантину фокус торгівлі кавою змістився у сторону 

формату «кава на винос». 
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Зольні мікросфери – це порожнисті тверді частинки малих розмірів 

розміру, які є складовою частиною золи виносу при спалюванні вугілля на ТЕС 

та ГРЕС. Високі температури під час спалювання вугілля створюють умови для 

формування закритої структури зольних мікросфер, тому вказані матеріали 

мають низьку теплопровідність, низьке водопоглинання, високу стабільність  до 

дії факторів зовнішнього середовища і потенційно можуть бути застосовані в 

якості інгредієнтів будівельних матеріалів, зокрема, сумішей для мурування 

газобетонних блоків [1]. 

Використання звичайних традиційних цементно-піщаних сумішей для 

мурування газобетонних блоків не забезпечує досягнення необхідних 

теплотехнічних характеристик конструкції в цілому. Маючи відносно високі 

показники на стиск (не менше 2,17 МПа згідно з ДСТУ Б В.2.7-137:2008), 

традиційні суміші для мурування не відносяться до класу ефективних 

утеплювачів внаслідок високої теплопровідності [2]. Якщо теплопровідність  

газобетонних блоків (згідно з ДСТУ Б В.2.7-45:2010) складає близько 0,14-0,24 

Вт/м·К, то теплопровідність звичайних сумішей вище на порядок [3]. Окрім того, 

традиційні суміші для мурування не дозволяють зменшити товщину шову менше 

10 мм. 

Тривіально в якості наповнювача сумішей для мурування використовується 

пісок. Враховуючи той факт, що на території України знаходяться значні запаси 

золошлакових відходів ТЕС, пропонується використовувати саме цей вид 

наповнювачів сумішей для мурування. 

Основні компоненти золошлакових відходів: скляні мікросфери (СМ), кокс, 

магнітні частки, представлені магнітосферами (МС), зольні мікросфери, а також 

їх агрегати та агломерати. Форма і розподілення зольних частинок за розмірами 

залежить від багатьох параметрів: вугілля, що спалюється та умов його 

підготовки, температури та часу перебування в котлі. В останні роки інтенсивно 

розвивається напрямок, пов'язаний з розробкою методів виділення та 

використання зольних мікросфер, що мають цінні технічні та експлуатаційні 

властивості [4]. 

Властивості зольних мікросфер відіграють вагому роль для подальшої 

розробки оптимальних рецептур сумішей для мурування з їх використанням. Для 

зольних мікросфер  основними такими властивостями є розподіл частинок за 

розмірами, велика питома ефективна поверхня, хімічний склад тощо [5]. 

Питома поверхня є одним з найважливіших параметрів зольних мікросфер. 

Ефективність таких наповнювачів у багатьох випадках залежить саме від 

ефективної питомої поверхні [5].  
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Хімічний склад є основною характеристикою зольних мікросфер, що у 

більшості випадків визначає можливість їхнього використання. Особливе 

значення має реакційна здатність наповнювачів. Наприклад, усі силікати містять 

кремнезем і вони мають гарну стійкість до дії кислот і погану – до дії лугів. 

Будова і склад золи залежить від цілого комплексу одночасно діючих факторів: 

виду і морфологічних особливостей палива, що спалюється, тонкості помелу в 

процесі його підготовки, зольності палива, хімічного складу мінеральної частини 

палива, температури в зоні горіння, часу перебування частинок в цій зоні тощо. 

За хімічним, мінерально-фазовим та гранулометричним складом зольні 

мікросфери являють собою пиловидні склоподібні оксидні матеріали з 

домішками Fe, Ca, Mg, Na, K. Гранульовані золи, що утворюються при плавленні 

вихідних компонентів вугілля характеризуються найбільшою однорідністю. Саме 

цей тип відходів являє собою перспективну сировину для отримання матеріалів 

заданого складу та властивостей завдяки найбільш високій однорідності і 

можливості додаткової стабілізації складу гранули, різноманітності їх фізичних 

характеристик (густини, розміру, магнітних властивостей, морфології) [6]. 

При значному вмісті карбонатів в мінеральній частині вихідного палива під 

впливом високих температур в процесі горіння утворюються силікати, алюмінати 

і ферити кальцію – мінерали, здатні до гідратації. Такі матеріали при 

затворюванні водою здатні до тужавіння й самостійного тверднення. В них, як 

правило, містяться оксиди кальцію і магнію у вільному стані [6]. 

Домінуючою кристалічною фазою зольних мікросфер являється кварц із 

середнім вмістом близько 10% від маси склокристалічної оболонки. Рефлекси 

кварцу, зміщені в бік його викривленої модифікації, свідчать про наявність 

домішок. Вміст кварцу в мікросферах  різної насипної густини відрізняється, при 

чому спостерігається закономірне зменшення інтенсивності ліній кварцу 

порівняно з найбільш щільними видами: в 1,1 рази при густині 0,43 г/см3 і в 1,2-

1,4 рази у зразків з густиною  0,32 г/см3 [6]. 

В немагнітних мікросферах, отриманих в результаті трьохстадійного 

розділення, що містять в своєму складі як перфоровані, так і неперфоровані 

мікросфери, поряд з фазою кварцу присутня також фаза муліту [3Al2O3×2SiO2].  

Розміри часток зольних мікросфер з електрофільтрів варіюються в 

діапазоні від 200 нм до 500 мкм, при чому найкрупніші частинки представлені 

або дуже легкими мікросферами, або коксовими частками з ажурною структурою 

та не ізометричною формою. Саме цим пояснюється низька густина зольних 

мікросфер – пори і пустоти мікросфер [6]. 

При низькій пористості оболонки спостерігається гладка зовнішня 

поверхня глобули. Нерівна поверхня мікросфер обумовлена високою пористістю 

скла оболонки, при цьому, розмір закритих пор в стінці змінюється в інтервалі 1-

10 мкм. Це пояснює занижені значення істинної густини матеріалу оболонки цих 

мікросфер (2,14-2,34г/см3), отримані при їх подрібненні до фракції 40 мкм (0,04 

мм). Невеликі мікросфери мають практично ідеальну сферичну форму. Це 

пов’язано з тим, що вихідні мінеральні агрегати малого розміру встигають 

розплавитися за 2-5 секунд перебування в зоні високих температур (1400-

1750°С). При високому вмісті заліза поверхня набуває характерної форми через 
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розділення скла за складом та кристалізацією [7]. 

Через наявність у вугіллі мінералів глин з розмірами частинок від 

нанометрових до мікронних, а також тонкого помелу твердого палива перед 

подачею його в котел, мономінеральних часток, фактично, не залишається. В 

крупних фракціях частинки можуть мати частково оплавлену і навіть іррегулярну 

форму, а також агрегати та агломерати (вторинні утворення) часток, включаючи 

кокс. Колір часток варіюється від безбарвних та білих через кристалізацію муліту 

в скляній матриці, до кольорових – жовтих, зелених, червоних і чорних, що 

визначається в них вмістом алюмінію та заліза [7]. 

Загалом, зольні мікросфери демонструють значну варіацію їхніх 

властивостей, що залежить від багатьох факторів. Наприклад, середній діаметр 

мікросфер варіюється від 60 до 200 мкм, дійсна густина – від 0,5 до 0,7 г/см3, 

гідростатична міцність – від 20 до 35 МПа, мікросфери деяких ТЕС більш стійкі 

в кислотних середовищах, а деяких – в лужних. Такі зміни параметрів зольних 

мікросфер пов’язані зі складом мінеральних домішок у вугіллі, а також з 

термічними умовами утворення мікросфер. Інформація про весь спектр 

параметрів мікросфер може сприяти оптимальному підбору мікросфер для 

вирішення тих чи інших технічних завдань. 

Потенціал застосування зольних мікросфер настільки різноманітний, що, 

практично, не існує такої галузі науки, техніки і промисловості, де не 

досліджувалася б можливість застосування цих мікросфер або матеріалів, що їх 

містять. Зольні мікросфери займають проміжне місце між 

натрійборосилікатними мікросферами і легкими будівельними матеріалами [7]. 

По ряду таких параметрів, як технологія отримання, властивості 

мікросфер, технічні характеристики, вони належать до скляних мікросфер. Разом 

з тим, за можливими обсягами виробництва, вартісними показниками і відносній 

простоті виготовлення, вони відносяться до легких будівельних матеріалів. З 

одного боку, вони починають використовуватись як наповнювачі пластмас, а це 

традиційна область застосування скляних мікросфер. З іншого боку, активно 

досліджується їх застосування в полегшених бетонах та сумішах для мурування, 

а це область використання таких матеріалів як керамзит, спучений перліт тощо.  

В цілому, можна стверджувати, що зольні мікросфери є багатофункціональним 

наповнювачем [7].  

Варіації діаметра і товщини стінки зольних мікросфер дають можливість 

отримання матеріалу із заданою структурою. Дрібнодисперсність забезпечує 

гомогенність матеріалу в тонкому шарі. Алюмосилікатний склад надає інертність 

і хімічну стійкість матеріалу. Низька щільність дозволяє отримувати легкий 

теплоізоляційний матеріал. Сферична форма і алюмосилікатний склад 

забезпечують високу міцність матеріалу на стискання [8]. 

Отже, використання зольних мікросфер в складі сумішей для мурування 

дозволить підвищити експлуатаційні та теплоізоляційні властивості останніх, 

порівняного з аналогами, присутніми на ринку. Також, використання зольних 

мікросфер в будівельній промисловості дозволить вирішити проблему утилізації 

відходів ТЕС. 
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Як відомо, успішний розвиток нанонауки та нанотехнологій в Україні, як 

і в інших зарубіжних країнах, нерозривно пов’язані з досягненнями розвитку 

ринку їх нанопродукції. Тому існує потреба обов’язково розгляду цих галузей 

взаємопов’язано. У даній роботі ми обмежимося тільки розглядом одного із 

аспектів цієї багатопланової проблеми – обґрунтуванням економічної та 

екологічної доцільності формування в Україні окремого сегменту товарного 

ринку нанотекстилю інтер’єрного призначення та виготовлення на його основі 

різноманітної нанопродукції [1-4]. 

 Необхідність й актуальність вирішення цього завдання обумовлена 

низкою причин. Назвемо основні з них: 

- потреба ліквідації існуючого відставання у розвитку в галузі 

нанотехнологій та ринку нанотекстилю порівняно із зарубіжними країнами 
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(особливо США, Японією, Китаєм, Німеччиною та іншими), які сьогодні є 

лідерами в цій галузі; 

- потреба поглиблення наукових досліджень у галузі розвитку 

нанотехнологій та ринку нанотекстилю, які виконуються у галузевих та 

вузівських лабораторіях сфери легкої промисловості та  торгівлі України; 

- потреба створення більш досконалих методів формування та аналізу 

ринку нанотекстилю різного цільового призначення (інтер’єрного, одягового, 

медичного, військового, спеціального); 

- необхідність проведення теоретичних досліджень ринку інтер’єрного 

нанотекстилю, націлених на визначення рівня якості та безпечності окремих 

видів нанотекстилю, їх конкурентних переваг перед звичайними аналогами, 

встановлення залежності рівня якості та безпечності окремих видів 

нанотекстилю від рівня їх ціни; 

- потреба подальшого вдосконалення методик тестування основних 

видів інтер’єрного нанотекстилю як нових товарів на сучасному товарному 

ринку України; 

- потреба створення більш досконалої методики кадрового забезпечення 

ринку нанотекстилю інтер’єрного призначення, основаної на використання 

відомого компетентнісного підходу; 

- потреба більш широкого вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду 

розвитку нанотехнологій і ринку нанотекстилю інтер’єрного призначення з 

метою їх більш ефективного використання в Україні; 

- потреба виявлення нових перспективних напрямків розвитку 

нанотехнологій нанотекстилю інтер’єрного,  медичного, військового та 

спеціального призначення та нанопродукції на їх основі; 

- потреба визначення впливу розвитку технологій на підвищення 

ефективності роботи окремих галузей вітчизняної легкої промисловості 

(текстильної, швейної трикотажної);  

- потреба організації статистичної звітності обсягів виробництва, 

імпортних закупок на ринку України окремих видів нанотекстилю і 

нанопродукції на його основі, включаючи інтер’єрний текстиль; 

- потреба обґрунтування переліку напрямків державної підтримки 

найбільш перспективних напрямків розвитку нанотехнологій, нанопродукції, 

нанотекстилю різного цільового призначення; 

- потреба широкого застосування методів товарної експертизи для 

оцінки рівня якості, безпечності та конкурентоспроможності основних видів 

інтер’єрного нанотекстилю та виробів на його основі; 

- потреба більш детального вивчення асортименту, властивостей і сфер 

застосування інтелектуального нанотекстилю інтер’єрного призначення; 

- необхідність створення нормативної документації для регламентації 

вимог до рівня якості та безпечності інтер’єрного нанотекстилю та методів їх 

оцінки; 

- потреба визначення пріоритетних напрямків розвитку нанотехнологій 

ринку текстильної нанородукції різного цільового призначення в Україні; 
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- потреба виявлення найбільш перспективних видів нанотекстилю 

інтер’єрного призначення та обґрунтування доцільності нанотехнологій для 

його виробництва; 

- потреба патентування нових досягнень у розвитку нанотехнологій 

інтер’єрного нанотекстилю, а також нанотекстилю медичного, військового та 

спеціального призначення; 

- потреба конвергенції NBIС-технологій інтер’єрного нанотекстилю 

різного цільового призначення; 

- необхідність виявлення напрямків розвитку нанотехнологій 

інтелектуального інтер’єрного нанотекстилю в Україні; 

- визначення рівня патентного забезпечення у галузі інтелектуального 

нанотекстилю різного цільового призначення в Україні за 2010-2020 роки; 

- потреба розкриття ролі нанотехнологій нанотекстилю у темпах 

розвитку окремих підгалузей вітчизняної легкої промисловості (текстильної, 

швейної, трикотажної). 

Як свідчить аналіз літературних джерел і узагальнення результатів 

власних досліджень [1-4], проблеми розвитку нанонауки і нанотехнологій в 

Україні, як і в інших зарубіжних країнах, тісно пов’язані із ринком 

нанопродукції. Ці проблеми вже описані у різноманітних монографічних, 

періодичних і навчальних виданнях. Вони стосуються різних галузей 

промисловості, науки, медицини, сільського господарства та інших галузей. 

 Як свідчить зарубіжний досвід, розвиток текстильних нанотехнологій і 

окремого сегменту ринку інтер’єрного нанотекстилю, як і нанотекстилю іншого 

цільового призначення  в Україні сприятиме: 

- прискоренню темпів розвитку окремих підгалузей текстильної і легкої 

промисловості в Україні (особливо швейної і трикотажної); 

- створенню принципово нових видів текстильної нанопродукції 

(інтер’єрний нанотекстиль, інтелектуальний текстиль, медичний нанотекстиль, 

військовий нанотекстиль, нові види спецодягу різного цільового призначення); 

- розширенню асортименту та збільшенню обсягів експорту 

текстильної нанопродукції; 

- пошуку шляхів більш ефективного використання потенціалу 

вузівської науки (особливо в університетах сфери легкої промисловості та 

торгівлі України) для розвитку текстильних нанотехнологій і ринку текстильної 

нанопродукції. 

Для прикладу зупинимося на розгляді тих проблем, які нині існують у 

розвитку нанотехнологій і ринку інтер’єрного нанотекстилю і виробів на його 

основі в останні роки в Україні та світі, акцентуючи основну увагу на пошук 

ефективних шляхів вирішення цих проблем. 

 На наше переконання успішне вирішення питання стосовно формування в 

Україні окремого сегменту товарного ринку інтер’єрного нанотекстилю, як це 

прийнято в багатьох зарубіжних країнах (Японії, США, Китаї, Німеччині) 

першочергового розгляду вимагають такі блоки питань: 

 1. Усестороннє вивчення потреб населення України на конкретні види 

інтер’єрного нанотекстилю і нанопродукції на його основі (це стосується 
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передусім перспективного асортименту інтер’єрного нанотекстилю 

білизняного,  меблево-декоративного, портьєрно-шторного та підлого - 

покривального призначення.) на ближчі 5-10 років. 

 2. Вивчення реальних можливостей підприємств легкої промисловості 

України виготовляти конкретні види інтер’єрного нанотекстилю і виробів на 

його основі (забезпеченість необхідними видами наносировини, технологічним 

обладнанням, приладами та апаратурою для дослідження властивостей рівня 

якості та безпечності готової нанопродукції).  

 3. Обґрунтування обсягів імпорту тих видів текстильної нанопродукції 

інтер’єрного призначення, яка в Україні характеризується підвищеним 

попитом, але не може бути виготовлена на вітчизняних підприємствах. 

Тому, на наш погляд, першочергового вирішення потребує подальше 

вдосконалення системи державного регулювання розвитку нанотехнологій і 

ринку нанопродукції в Україні, як це прийнято у багатьох зарубіжних країнах. 

Таким чином, підсумовуючи вище викладене, вважаємо за доцільне 

відкрити в Україні єдину компанію, яка б одночасно несла відповідальність за 

розвиток нанонауки, нанотехнологій і ринку нанотекстилю і нанопродукції на 

його основі. Забезпечити державну підтримку роботи названої компанії та її 

необхідне функціонування. Міністерству освіти та науки України забезпечити 

підготовку необхідних фахівців для успішної роботи названої компанії. 

Вважати доцільним відкриття в Україні окремого сегменту товарного ринку 

інтер’єрного нанотекстилю і нанопродукції на його основі, як це прийнято 

сьогодні у багатьох зарубіжних країнах. Сформулювати та обґрунтувати цілі та 

завдання названого ринку та перспективність його функціонування. Як свідчить 

аналіз літературних джерел, створення названого ринку в Україні сприятиме 

подальшому розвитку вітчизняної легкої промисловості та торгівлі. 
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завідувач відділу товарознавчих та гемологічних досліджень,  

Миколаївський науково-дослідного експертно-криміналістичний центр 

міністерства внутрішніх справ України 

 Україна, Миколаїв 

 

Ціллю дослідження було встановити, які фактори впливають на 

формування ринкової вартості смартфонів бувших у використанні та тих, що не 

мають зовнішніх та внутрішніх пошкоджень. Для проведенні дослідження було 

взято три смартфони різних виробників, які мають привабливість навіть після 

двох років користування. Телефони взяти із терміном використання до двох 

років. 

Згідно Методичних рекомендації КНДІСЕ 2011 року "Розрахунок втрати 

якості непродовольчих товарів у зв'язку з їх зносом та наявністю дефектів" за 

рік експлуатації мобільного телефону знос складає 20%. Таким чином ринкова 

вартість досліджених телефонів повинна складати від 60 до 80% вартості 

нового. 

Ціни на речі які були у використанні не формуються стихійно,  

а встановлюються продавцем, виходячи з наступних факторів: 

 а) яка ціна на вказаний новий товар; 

 б) яка ринкова вартість на вказаний товар; 

 в) в який термін продавець бажає реалізувати товар. 

Беремо для аналізу смартфон XIAOMI REDMI NOTE 8, 4/64 Гб, чорний. 

Даний смартфон вже не є популярним, маються більш нові моделі, однак він 

продається в магазинах, що дасть можливість провести відповідний аналіз. 

Станом на 26.10.2020 ринкова вартість нового товару за даними сайту 

https://hotline.ua склала 4765 грн. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динаміка цін на новий смартфон XIAOMI REDMI NOTE 8, 

4/64 Гб, чорний за даними сайту https://hotline.ua 

Проаналізуємо ціни на бувший у використанні смартфон, у повній 



 

247 

 

комплектації, без пошкоджень та в хорошому або відмінному стані. Для аналізу 

взятий найбільш популярний сайт https://olx.ua (таблиця 1).  

 

Таблиця 1 –Цінові пропозиції на смартфон XIAOMI REDMI NOTE 8, 4/64 

 Гб, чорний на сайті https://olx.ua 

Ціна на смартфон 

(грн.) 

Кількість пропозицій Ринкова вартість телефону 

(грн.) 

3200 1 

3603 

3450 1 

3499 1 

3500 5 

3600 1 

3800 2 

4000 2 

Ринкова вартість бувшого у використанні смартфону склала 75,6% (знос 

24,4 %) від ринкової вартості нового смартфону (3603*100/4765). При цьому 

діапазон цін знаходиться в межах від 67,2% (3200*100/4765) до 84% 

(4000*100/4765). Дата виходу даного смартфону на ринок – жовтень 2019 року. 

Таким чином, проаналізовані бувши у використанні смартфони мають термін 

експлуатації до 1 року. За вказаний період смартфони втратили 24-25% вартості. 

Даний показник дещо вище ніж у Методичних рекомендаціях КНДІСЕ 2011 

року "Розрахунок втрати якості непродовольчих товарів у зв'язку з їх зносом та 

наявністю дефектів" 

Беремо для аналізу популярний смартфон HUAWEI P SMART PRO 6/128 

Гб, чорний. Станом на 19.10.2020 ринкова вартість нового товару за даними 

сайту https://hotline.ua склала 6694 грн. (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динаміка цін на новий смартфон HUAWEI P SMART PRO 

6/128 Гб, чорний, за даними сайту https://hotline.ua 

Проаналізуємо також ціни на бувший у використанні смартфон, у повній 

комплектації, без пошкоджень та в хорошому або відмінному стані на сайті 

https://olx.ua (таблиця 2).  

https://olx.ua/
https://olx.ua/
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Таблиця 2 –Цінові пропозиції на смартфон HUAWEI P SMART PRO 

   6/128 Гб, чорний на сайті https://olx.ua 

Ціна на смартфон 

(грн.) 

Кількість пропозицій Ринкова вартість телефону 

(грн.) 

4500 1 

5133,33 
5000 2 

5400 2 

5500 1 

 

Ринкова вартість бувшого у використанні смартфону склала 76,6% (знос 

23,4%) від ринкової вартості нового смартфону (5133,33*100/6694). При цьому 

діапазон цін знаходиться в межах від 67,2% (4500*100/6694) до 82,2% 

(5500*100/6694). Дата виходу даного смартфону на ринок – грудень 2019 року. 

Таким чином, проаналізовані бувши у використанні смартфони мають термін 

експлуатації до 1 року (11 місяців). За вказаний період смартфони втратили  

23-24% вартості, що близько до показників попереднього смартфону.  

Останнім для аналізу беремо смартфон SAMSUNG GALAXY A50 4/64 Гб, 

чорний. Станом на 26.10.2020 ринкова вартість нового товару за даними сайту 

https://hotline.ua склала 7006 грн. (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Динаміка цін на новий смартфон SAMSUNG GALAXY A50 

4/64 Гб, чорний, за даними сайту https://hotline.ua 

Був проведений аналіз цін на бувший у використанні смартфон SAMSUNG 

GALAXY A50 4/64 Гб, чорний, у повній комплектації, без пошкоджень та в 

хорошому або відмінному стані на сайті https://olx.ua (табл. 3).  

 

Таблиця 3 –Цінові пропозиції на смартфон SAMSUNG GALAXY A50 

4/64 Гб, чорний на сайті https://olx.ua 

Ціна на смартфон Кількість пропозицій Ринкова вартість телефону 

https://olx.ua/
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(грн.) (грн.) 

5000  25000 

5342,11 

5200  10400 

5300 1 

5500   49500 

5600 1 

5700 1 

Ринкова вартість бувшого у використанні смартфону склала 76,3% (знос 

23,7 %) від ринкової вартості нового смартфону (5342,11*100/7006). При цьому 

діапазон цін знаходиться в межах від 71,4% (5000*100/7006) до 81,4% 

(5700*100/7006). Дата виходу даного смартфону на ринок – березень 2019 року. 

Таким чином, проаналізовані бувши у використанні смартфони мають термін 

експлуатації до 1 року 7 місяців. За вказаний період смартфони втратили  

23-24% вартості. 

За результатами проведеного дослідження можливо дійти висновку, що 

ринкова ціна смартфонів формується не хаотично, а в залежності від того, яка 

вартість на новий смартфон, при цьому ринкова вартість бувшого  

у використанні смартфону, не залежно від терміну експлуатації знаходиться  

в межах 76% (100-23,8) від вартості нового. Діапазон цін при цьому знаходиться 

в межах від 69% до 83%, в залежності від бажання продавця реалізувати товар 

або швидше, або дорожче. Отримані результати перевірялись і на інших 

моделях смартфонів. Отриманий результат був близький до даних, отриманих 

під час даного дослідження. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ  

ПРИ ВИЗНАЧЕННІ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ (ВИРОБІВ)  

У СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ 

 

М. С. Фомінова 

завідувач відділу судової експертизи (м. Старобільськ) 

Луганський науково-дослідний експертно-криміналістичний  

центр МВС України, Україна, Рубіжне 

Л. І. Сєногонова  

завідувач кафедри товарознавства, торговельного  

підприємництва та експертизи товарів, к.т.н., доцент 

Державний заклад «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка», Україна, Старобільськ 

 

Відомо, що судова експертиза – це дослідження експертом на основі 

спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять 

інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів 

досудового розслідування чи суду [1]. Саме тому, в статті 242 чинного КПК 

України «Підстави проведення експертизи»  доповнено пунктом 6 (Закон 1261-

VII від 13.05.2014), згідно якому слідчий або прокурор зобов’язаний звернутися 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1261-18/paran141#n141
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1261-18/paran141#n141
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до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних 

збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної 

кримінальним правопорушенням [2]. Тобто, при розслідуванні і судовому 

розгляді кримінальних проваджень виникає необхідність в застосуванні 

спеціальних знань в області товарознавства.  

Сутність судово-товарознавчої експертизи полягає у тому, щоб за 

допомогою спеціальних знань у галузі товарознавства дослідити споживні 

властивості об’єктів  з метою визначення їх фактичного стану та в подальшому 

їх ринкової вартості. Питання, поставлені перед експертом, при проведенні 

судово-товарознавчої експертизи, уточнюються при її призначенні по 

конкретній справі залежно від мети та обставин кримінального провадження. 

До переліку основних та найпоширеніших питань, які можуть ставитися 

на вирішення судово-товарознавчої експертизи, належать такі: 

- яке найменування, призначення об’єктів (виробів) ? 

- до якого виду, роду, групи, марки вони належать? 

- яка первинна вартість об’єкту (виробу)? 

- які дефекти є у конкретному об’єкті (виробі) ? 

 -під впливом яких причин змінилась якість об’єкту (виробу) та виникли 

різного роду дефекти? 

- яка ринкова вартість об’єкту (виробу) на дату оцінки? 

Останнє питання найчастіше ставиться на вирішення експерта в ході 

досудового розслідування по кримінальним провадженням. Ринкова вартість – 

вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного  об’єкта 

(виробу) на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, 

після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із 

знанням справи, розсудливо і без примусу [3]. 

Об’єктами дослідження при проведенні судово-товарознавчої експертизи 

є різні вироби. Це реально існуючі або існуючі у минулому, товари, зразки, 

проби, а також матеріали кримінальних та цивільних проваджень, у яких 

викладені товарні характеристики досліджуваних об’єктів, будь-яка інформація, 

що стосується операцій та процесів, пов’язаних з об’єктом (виробом) – умови 

упакування, маркування, зберігання, транспортування, експлуатації, а також 

інші обставини, що мають значення у конкретному провадженні.  

Таким чином, об’єкти судово-товарознавчої експертизи, відповідно до 

цього поняття, можна поділити на дві групи: 

- об’єкти (вироби) безпосередньо представлені на дослідження, як нові, 

так і ті, що були в експлуатації; частини виробів, упаковка.  

- документи (матеріали кримінальних проваджень), в яких надана 

інформація про товарні характеристики виробів, їх фактичний стан і те, що з 

ними відбувалося до моменту проведення експертизи.  

Поряд із самими виробами при проведенні товарознавчих експертиз як 

вихідні дані зазначається марковання, нанесене безпосередньо на виріб або на 

ярликах, етикетках, цінниках тощо. Маркування може відображатися на 

виробах у вигляді тексту, умовних позначень, малюнків та містити інформацію 

про виріб. 
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У випадках, коли до моменту призначення експертизи з будь-яких причин 

неможливо надати в розпорядження експерта безпосередньо вироби, зразки 

(проби) та упаковку, а також не можуть бути досліджені процеси, які 

безпосередньо відбувались з цими виробами (у зв’язку з тим, що вони 

відбувалися у минулому), єдиним джерелом інформації для експерта є 

документи, що можуть відображають: 

- товарні характеристики об’єкту (виробу); 

- фактичний стан об’єкту (виробу); 

- дії, які відбувались з об’єктом (виробом); 

- стан упаковки; 

- умови транспортування, зберігання, приймання і експлуатації об’єкту.  

До таких документів, зокрема, належать: ярлики, товарні чеки, паспорти 

на об’єкти (вироби), сертифікати, договори купівлі-продажу, специфікації, 

рахунки-фактури, пакувальні листи, дефектні відомості, протоколи огляду, 

опис властивостей і характеристик виробів, заяви, довідки тощо. Документи в 

цих випадках є свого роду носіями інформації, за допомогою яких в процесі 

дослідження експерт може скласти образ об’єкта (виробу), що існував в певний 

часовий проміжок. 

Основу будь-якої судово-товарознавчої експертизи складає практичне 

використання конкретних прийомів і методів дослідження об'єктів експертизи. 

 Методи дослідження об'єктів (виробів) різноманітні як за своїми видами, 

так і за змістом, та у кожному конкретному випадку використання тих або 

інших, залежать від групи товарів, що підлягають дослідженню, і поставлених 

перед експертом завданням. Щоб одержати об'єктивні результати, експерт в 

своїй роботі повинен дотримуватись певного алгоритму проведення 

товарознавчого дослідження. Практика свідчить – якщо експерт проводить 

дослідження в визначеній послідовності, керуючись розробленими в теорії і 

такими, що використовуються на практиці рекомендаціями, то це багато в чому 

визначає якість його роботи.  

Технологія проведення судово-товарознавчої експертизи по визначенню 

ринкової вартості, передбачає поділ процесу на декілька основних етапів, що є 

загальними для різних категорій об'єктів (виробів): 

1. Отримання завдання. Встановлення мети дослідження. Ознайомлення 

та вивчення наданих на експертизу матеріалів. Розробка програми дослідження. 

2. Встановлення характеристик, товарного стану та інших показників 

об’єктів (виробів) дослідження. Огляд об’єктів (виробів) дослідження. 

Вивчення нормативних матеріалів. Дослідження рівня якості. Вивчення 

властивостей об’єкта (виробу). 

3. Вибір критеріїв і методів дослідження, що визначаються його 

завданнями і характером об’єкта (виробу). Зіставлення результатів дослідження 

об’єкта (об’єктів) з вимогами нормативних та законодавчих документів. 

Проведення розрахунку із застосуванням методичних підходів. 

4. Узагальнення даних по досліджуваному об’єкту (виробу), що отримані 

на попередніх етапах.  

5. Оцінка отриманих результатів проведеного дослідження, 
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формулювання експертного висновку. Оформлення результатів експертизи [4].   

На першому етапі алгоритму експертного експерт докладно 

ознайомлюється з документом, на підставі якого буде проведене дослідження, а 

також вивчає всі інші матеріали, що стосуються об’єкта дослідження. До 

матеріалів, поданих на експертизу можуть додаватися протоколи обшуків, 

допитів потерпілих, свідків, у яких містяться відомості, що стосуються об’єкта 

товарознавчої експертизи. Вивчення вказаних матеріалів дозволяє експерту 

визначити правильну методику дослідження. Після вивчення цих документів 

експерт визначає мету проведення дослідження та розробляє програму 

проведення дослідження. 

Експерт починає дослідження на другому етапі з огляду наданих об’єктів 

(виробів), їх пакування (за наявності), а також приміщення, де розташовані 

об’єкти (вироби), умов в яких вони знаходяться. Стадія експертного огляду має 

на меті вивчення загальних зовнішніх ознак об’єктів (виробів): 

- для об’єктів (виробів) визначається їх товарна приналежність і стан в 

загальному вигляді, спосіб упаковки тощо; 

- для упаковки – вигляд, наявність маркування, пошкоджень, а також 

пломб, що забезпечують збереження вмісту; 

- для маркування – вигляд (спосіб фіксації), наявність виправлень тощо; 

- для документів (документальних даних) – повний перелік із зазначенням 

загальних реквізитів – найменування, номер, дата складання, наявність 

підписів, печатки. 

На підставі результатів огляду робиться висновок про можливість 

вирішення поставлених завдань, тобто придатність об’єкта для дослідження і 

достатність представлених матеріалів. При безпосередньому дослідженні 

об’єкту (виробу) в першу чергу виявляються ознаки тих властивостей (їх 

кількісно-якісна визначеність), які дозволяють віднести виріб до конкретної 

класифікаційної одиниці (найменування, маркування, матеріал виготовлення, 

конструктивні особливості тощо). При цьому також вирішується завдання про 

товарну приналежність об’єкта. 

Громіздкі предмети оглядаються експертом за їх місцезнаходженням, а 

особа, чи орган, які призначили експертизу, зобов’язані забезпечить експертові 

можливість їх огляду. При проведенні експертизи великих партій товарів на 

дослідження мають бути подані усі виявлені та вилучені товари. При цьому 

експертам-товарознавцям слід користуватися відповідними нормативними 

документами, що визначають порядок відбору зразків.  

Якщо для вирішення поставлених перед експертом питань мають 

значення умови зберігання конкретного товару (стан складування, вологість 

приміщення і температура, справність вентиляції тощо), їх також треба 

докладно описати у висновку. При використанні експертом документів, що 

характеризують рух товарно-матеріальних цінностей, їх також необхідно  

перерахувати  у висновку. Далі встановлюється наявність (відсутність) 

дефектів, ступінь їх прояву, розмір, місце розташування та характер, з метою 

рішення задач, що пов’язані з фактичним станом об’єкту та причинами зміни 

його властивостей. Експерт виявляє дефекти різного характеру, що проявились 
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у ознаках - слідах негативних впливів, що привели до зміни чи втрати 

споживних  властивостей. Потім властивості зіставляються з базовими даними. 

Однак важливо не тільки встановити відхилення від норми але і визначити 

рівень якості об’єкту (виробу), ступінь придатності для використання його за 

призначенням тощо. Визначення рівня якості об’єктів (виробів) полягає в 

оцінці сукупності встановлених у ході дослідження показників (відхилень) з 

точки зору їх впливу на якість.     

На третьому етапі оцінка об’єктів експертизи проводиться із 

застосуванням методичних підходів, методів оцінки, які є складовими 

частинами методичних підходів або є результатом комбінування кількох 

методичних підходів, а також оціночних процедур. Для проведення оцінки 

об’єктів експертизи застосовуються такі основні методичні підходи: витратний, 

дохідний, порівняльний [3]. На практиці судовими експертами при визначенні 

ринкової вартості найчастіше використовується порівняльний методичний 

підхід. Порівняльний підхід передбачає аналіз цін продажу та пропонування 

подібного об’єкта експертизи з відповідним корегування відмінностей між 

об’єктом порівняння і об’єктом оцінки, виходячи із вільних цін, які 

сформувалися на ринку України в роздрібній та оптовій торгівельній мережі.  

Четвертий етап повтор передбачає узагальнення отриманих даних по 

досліджуваним об’єктам (виробам), що отримані раніше. 

Завершальний (п’ятий) етап алгоритму є підсумком всього проведеного 

дослідження, який завершується оформленням у письмовому вигляді висновку 

експерта у відповідності з діючими нормами.   

Зазначена структура етапів розроблена на підставі узагальнення досвіду 

проведення товарознавчих експертиз щодо встановлення їх ринкової вартості. 

Застосування зазначеного алгоритму забезпечить повноту проведення 

дослідження щодо визначення ринкової вартості об’єктів (виробів), а також 

усуне недоліки, що знижують доказову цінність експертних висновків.   

Необхідно також зазначити, що товарознавець-експерт самостійно 

здійснює пошук  інформаційних джерел (за винятком документів, надання яких 

повинен забезпечити замовник згідно з договором), їх аналіз та виклад 

обґрунтованих висновків. При цьому товарознавець-експерт повинен 

проаналізувати всі інформаційні джерела, пов'язані з об'єктом, тенденції на 

ринку подібних об’єктів (виробів), інформацію про угоди щодо подібних 

об’єктів (виробів), які використовуються у разі застосування порівняльного 

підходу, та іншу істотну інформацію. У разі неповноти зазначеної інформації 

або відсутності її взагалі у звіті про визначення ринкової вартості зазначається 

негативний вплив цього факту на результати визначення ринкової вартості [3].    

Підбиваючи підсумок, необхідно відзначити, що успіх ефективного та 

повного експертного дослідження і максимальне досягнення поставленої перед 

експертом задачі напряму залежить від якості і повноти представленої на 

дослідження інформації, відповідної професіональної підготовки експерта, а 

також розвиненої інформаційної методичної бази для визначення критеріїв 

оцінювання об’єктів (виробів) та визначення їх ринкової вартості.  
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Анализы продуктов резания, износа и коррозии, которые образуются в 

процессе эксплуатации и механической обработки деталей, изготовленных из 

различных металлических сплавов, являются ценными свидетельствами 
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протекания сложных физико-механических процессов [1 - 5]. 

В настоящее время активно развиваются системы компьютерного зрения 

[6]. Ожидается, что их применение будет распространяться на беспилотные 

автомобили.  

На основании теории, изложенной в работе [4] была разработана система 

компьютерного зрения, позволяющая определять форму частиц износа сталей 

по полутоновым изображениям, полученным с помощью микроскопа. 

Программное обеспечение системы было написано на языке программирования 

Object Pascal в среде визуального программирования Delphi. Полученные 

результаты позволяют восстанавливать форму поверхности частиц износа 

сталей по одному полутоновому изображению, что дает возможность 

автоматизировать процесс идентификации характера разрушения 

металлических материалов в условиях трения. Дальнейшие исследования в 

этом направлении должны учитывать критерии для классификации характера 

разрушения стальных материалов в условиях трения [5], механической 

обработки, коррозионных повреждений, и созданию программного обеспечения 

для осуществления такой классификации в автоматическом режиме. 

Своевременный контроль изнашивания, например, автомобильных 

деталей, позволит страховым компаниям принимать нужные решения. 

Контроль эксплуатационного состояния деталей входящих в состав 

различных механизмов позволит способствовать контролю и прогнозированию 

их надежности и долговечности.   

Переход на системы 5G и 6G стандарты связи, позволит ускорить 

внедрение и продвижение технологий компьютерного зрения. Он-лайн видео 

контроль разрушенных участков материала, позволит получать еще больше 

ценной научно-технической информации по механике разрушения, что 

безусловно, приведет к еще большим инновациям в области прикладного 

материаловедения.  
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Починаючи з 2002 р., в ЛТЕУ проводяться наукові дослідження 

особливостей інформаційного забезпечення товарів, як одного з пріоритетних 

напрямів розвитку сучасного теоретичного і практичного товарознавства [1]. В 

межах окресленого напряму особливо актуальним є вивчення специфіки 

використання інформаційних товарних знаків (ІТЗ) – перспективних елементів 

фахової комунікації [2, 3], зокрема у практиці товарознавчо-комерційної діяльності 

торговельних підприємств новітніх ринкових форматів [4]. 

Базою для досліджень нами обрано ПП “Ліра-Люкс” (м. Львів), формат 

якого визначено як виробничо-торговельний, тобто покупцям/клієнтам 

пропонується до реалізації функціонально-споживчий комплекс будівельних 

товарів (покрівельні матеріали/вироби в найширшому асортименті) і комплекс 

вузькоспеціалізованих будівельних послуг (роботи з облаштування або ремонту 

покрівлі) [4, 5]. 

Об’єктом дослідження обрано ІТЗ як структурний елемент засобів товарної 
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інформації про будівельні покрівельні матеріали/вироби, які входять у 

торговельний асортимент ПП “Ліра-Люкс” [5]. Як характерний і достатньо 

репрезентативний приклад, подаємо результати аналізу змісту товаросупровідних 

документів і носіїв маркування покрівельних БМ/виробів ТМ “CREATON” [6, 7], 

якими успішно торгує наше підприємство. Вони переконливо свідчать, що даний 

виробник інтенсивно і досить ефективно використовує такий перспективний 

комунікаційний елемент інформаційного забезпечення товарів/виробів, як ІТЗ 

(табл. 1) [2, 3, 8]. 

 

Таблиця 1 - ІТЗ, які подаються у засобах товарної інформації про 

фіброцементну черепицю ТМ “Easyton” (виробник ТМ “CREATON”) [7] 

 
 

№ 

з/п 
Зображення ІТЗ 

Денотат виробника  

(торгової/товарної 

марки) 

Товарознавчий зміст 

(позначення властивостей) 

1 2 3 4 

1. 

 

Гарантія 30 років. 

Виготовлено в ЄС 

Місце походження виробу (товару) 

Юридична гарантія властивостей 

надійності 

2. 

 

Екологічно чистий 

матеріал 

Екологічні властивості товарів 

(виріб не завдає шкоди довкіллю в процесі 

монтажу та експлуатації) 

3. 

 

Легкість монтування 

(технологічність) 

Ергономічні властивості (зручність 

монтування/укладання окремих листів 

черепиці на даху) 

4. 

 

Матеріал стійкий до 

утворення плісняви 

Надійність товарів (біологічна стійкість – 

стійкість виробу до пошкодження 

мікроорганізмами). 

5. 

 

Не “шумить” під час 

дощу 

Ергономічні властивості (низька 

звукопроникність – низький рівень шуму 

під час дощу)  

6. 

 

Добра теплоізоляція Функціональні властивості товарів 

(теплозахисні властивості – забезпечення 

мікроклімату всередині будівлі) 

7. 

 

Стійка до вогню 

(негорюча) 

Надійність товарів (вогнестійкість) 

Безпечність товарів (пожежна безпечність) 

8. 

 

Стійка до граду,  

не зазнає вм’ятин 

Надійність товарів (твердість, стійкість до 

механічних пошкоджень) 

9. 

 

Без запаху Безпечність товарів (нешкідливість – 

відсутні виділення летких та пахучих 

речовин) 

10. 

 

Відзначається 

дифузністю, покращує 

вентиляцію 

Функціональні властивості (проникність 

для повітря – забезпечення мікроклімату 

всередині будівлі) 

11. 

 

Стійка до дії лугів та 

кислот 

Надійність товарів (хімічна стійкість, 

стійкість до агресивних середовищ)  
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12. 

 

Стійка до вітру  Надійність товарів (стійкість до дії 

вітру) 

13. 

 

Сучасний зовнішній 

вигляд і чудовий дизайн 

Естетичні властивості товарів 

14. 

 

Має достатньо високу 

міцність 

Надійність товарів (стійкість до 

навантаження) 

15. 

 

Висока 

морозостійкість 

Надійність товарів (морозостійкість) 

16. 

 

Проникність 

для радіохвиль 

Ергономічні властивості (забезпечення 

впевненого приймання електромагнітних 

хвиль теле- і радіодіапазону) 

17. 

 

Багата комплектація Функціональні властивості 

(універсальність). 

 

 

Ретельний товарознавчий аналіз даних табл. 1 дозволяє зробити висновок, 

що денотат виробника вказаних ІТЗ (кол. 3) в основному призначений для 

споживачів, і має, насамперед, маркетингове (рекламне) спрямування. Виходячи з 

цього, ми намагалися подавати зміст цих знаків (кол. 4) у відповідності з 

“класичним” товарознавчим трактуванням визначень споживних/експлуатаційних 

властивостей, які подані у фундаментальних фахових інформаційних джерелах [9]. 

В цілому ж, на нашу думку, активне використання вказаних ІТЗ у структурі 

засобів інформаційного забезпечення сприяє формуванню певних конкурентних 

переваг власне для цього виробника – ТМ “CREATON”, а саме: 1) збільшує 

ступінь охоплення цільового сегмента, тобто сприяє зростанню чисельності 

покупців і стимулюванню продажу, оскільки спонукає виробника формувати у 

виробах (черепиці) такі споживні властивості, які роблять маркований даними ІТЗ 

виріб більш привабливим для споживачів, ніж аналогічний виріб (без ІТЗ) 

конкурентів; 2) покращує рівень задоволення потреб покупців, в т.ч. і ПП “Ліра-

Люкс”, через підвищення рівня властивостей виробів, які необхідні для такого 

задоволення; 3) максимізує відповідність виробів ТМ “CREATON” цільовому 

сегменту – через позиціонування на ринку, яке дозволяє (виходячи з оцінок 

споживачів позиції на ринку виробів цієї ТМ), здійснити їх вибір за такими 

наявними параметрами, які з погляду цільових споживачів забезпечать даному 

товару конкурентні переваги [8]. 
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ПРИ ВИЗНАЧЕННІ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ACTION-КАМЕР 
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Міністерства внутрішніх справ України, Україна, Полтава 

Л. В. Берлінова 
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Т. О. Яремченко  

старший судовий експерт відділу товарознавчих 

та гемологічних досліджень 

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України, Україна, Полтава 

 

При судовому розгляді та розслідуванні кримінальних і цивільних справ 

часто виникає необхідність у застосуванні спеціальних знань у галузі 

товарознавства, зокрема при проведенні судово-товарознавчих експертиз. Такі 

експертизи призначаються по різних видах кримінальних правопорушень, коли 

необхідно встановити фактичні дані і обставини у кримінальному провадженні. 

Специфіка товарознавчих досліджень постійно змінюється, оскільки в умовах 

розвитку ринкових відносин характер кримінальних правопорушень має інші 

відмінні ознаки, асортимент товару швидко оновлюється, з’являються нові 

сировинні матеріали, технології виготовлення тощо. 

Сутність судово-товарознавчої експертизи полягає саме в тому, щоб за 

допомогою спеціальних товарознавчих досліджень вивчити споживчі 

властивості виробів, визначити фактичний стан виробів та на основі цього 

обґрунтувати вартість наданих на дослідження об’єктів. Завдання уточнюється 

при проведенні експертизи за конкретними справами залежно від мети 

дослідження та обставин справи [1]. При проведенні товарознавчих судових 

експертиз експертом враховується специфіка об’єкта дослідження, при цьому 

експерт повинен його правильно ідентифікувати та класифікувати.  

В даній роботі об’єктом дослідження є Action-камера марки «GIT 2P Pro» 

(Action камера GitUp Git2P 170 Pro), яка вже була у використанні.  

Action-камера (англ. Action camera) – різновид цифрових відеокамер, 

спеціально призначених для зйомки в умовах агресивного навколишнього 

середовища і під час руху. Такі камери відрізняються невеликими габаритами, 

масою, розраховані на можливість використання в екстремальних умовах [3-5].  

У даному випадку об’єкт не було надано на дослідження, тому вихідними 

даними слугували відомості зазначені в матеріалах кримінального 

провадження, наданих ініціатором проведення експертизи. При дослідженні 
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застосовувались наступні методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, 

опис та витратний методичний підхід. 

У ході проведення товарознавчого дослідження з’ясовано, що об’єкт 

дослідження – Action-камера марки «GIT 2P Pro» (Action камера GitUp Git2P 

170 Pro) за місцем в класифікаційних угрупуваннях, визначених в каталозі 

товарів Інтернет-сервісу Hotline, відноситься до класу промислових товарів 

народного споживання; підкласу – ТВ, аудіо-, відео-, фототовари;  

групи – Action-камери [1]; за брендом виробника – GitUP; моделлю – GIT 2P 

Pro. Відповідно до інформації наведеної з мережі Інтернет [3-5] Action-камера 

бренду-виробника «GitUp» моделі «Git2P 170 Pro» має наступні 

характеристики: тип – Action камера; тип корпуса – фронтальна (звичайна); 

пиле-, вологозахист бокса – IP68; матриця (світлочутливий елемент) – CMOS 

Panasonic MN34120PA 16 МП; колір – Black; стабілізатор  

зображення – цифровий; зум – цифровий; РК-монітор – 1.50" LCD;  режим 

знімання фото – 5 МП; карта пам'яті – до 64 Гб; зйомка HD (720p) – 1280x720 

пикс 60 к/с; зйомка Full HD (1080p) – 1920x1080 пикс 60 к/с; зйомка  

Quad HD – 2880x2160 пикс 24 к/с / 2560x1440 пикс 30 к/с /; швидкісна  зйомка 

(slow-mo) – 120 к/с / 720p /; кут огляду – 170 °; кількість мегапікселів – 16; 

живлення – з'ємний акумулятор; модель акумулятора – LB102;  

акумулятор – 1000 мАч; роз'єми – для зовнішнього мікрофону; розміри  

(Д х Ш х В, мм) – 59 × 30 × 41 мм; вага (грамів) – 64.  

Для вирішення запитання щодо визначення ринкової вартості об’єкта 

дослідження станом на момент вчинення кримінального правопорушення, а 

саме 09.08.2020 судовим експертом проведений пошук цінової інформації в 

мережі Інтернет. За результатами проведеного аналізу було встановлено, що на 

ринку вторинного майна відсутні цінові пропозиції на об’єкти схожі за 

моделлю, конструкцією, використаними матеріалами і технологією 

виробництва та товарним станом досліджуваному об’єкту, тому під час 

визначення ринкової вартості об’єкта дослідження судовим експертом буде 

застосовано витратний методичний підхід. Згідно з Національним стандартом 

№ 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» [2] витратний методичний 

підхід передбачає визначення поточної вартості витрат на відтворення або 

заміщення об’єкта оцінки з подальшим коригуванням їх на суму зносу 

(знецінення). Вартість відтворення нової Action-камери бренду-виробника 

«GitUp» моделі «Git2P 170 Pro» визначалася відповідно до середньої ціни нових 

ідентичних об’єктів, які реалізувалися на території України відповідно до 

інформації, що наведена на Інтернет-сервісі Hotline (майно ідентичне за 

брендом виробника, моделлю  та технічними характеристиками).  

Для проведення аналізу ринку Action-камер, що можуть розглядатись як 

подібні об’єкти, здійснено дослідження цінової інформації мережі Інтернет про 

пропонування до продажу. Відповідно до інформації, що наведена на Інтернет-

сервісі Hotline станом на 09.08.2020 року присутні чотири постачальники, які 

здійснювали реалізацію нових Action-камер бренду-виробника «GitUp» моделі 

«Git2P 170 Pro» за ціною 3 360 гривень 00 копійок [3]. Відповідно вартість 
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відтворення нової екшн-камери бренду-виробника «GitUp» моделі «Git2P 170 

Pro» станом на 09.08.2020 року становить 3 360 гривень 00 копійок. 

Об’єкт дослідження має часткову втрату первісних технічних  

та технологічних якостей в результаті зносу, що відповідно зумовлює втрату 

вартості підібраного ідентичного нового майна, тому експертом проводилось 

коригування цін. Відповідно до матеріалів кримінального провадження відома 

дата придбання Action-камери бренду-виробника «GitUp» моделі «Git2P 170 

Pro» (січень 2018 року) та її товарний  стан на момент придбання (нова). Згідно 

методичних рекомендацій [6 (табл. 3.7.1., п. 1)] втрата якості камер за один рік 

експлуатації становить 8%. Відповідно втрата вартості досліджуваної  

Action-камери бренду-виробника «GitUp» моделі «Git2P 170 Pro» за період 

експлуатації з січня 2018 року по 09.08.2020 становить 8,4 %. Розрахунки 

визначення залишкової вартості відтворення об’єкта дослідження наведено у 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Розрахунок залишкової вартості відтворення об’єкта 

дослідження  

 
Показник Значення Обґрунтування 

Назва ідентичного майна 

Action-камера бренду-

виробника «GitUp» модель 

«Git2P 170 Pro» 

Згідно цінової інформації 

мережі Інтернет [3] 

Джерело інформації 
https://hotline.ua/av-ekshn-

kamery/git2-pro/# 

Кількість постачальників 

на 09.08.2020 
4 

Вартість відтворення нового 

об’єкта дослідження, грн 
3360,00 

Знос, % 8,4 
Згідно інформаційного 

джерела [6] (таблиця 3.7.1) 

Знос, грн  282,24 Розрахунок 

Залишкова вартість 

відтворення, грн 
3077,76 Розрахунок 

 

Відповідно до положень Національного стандарту № 1 «Загальні засади 

оцінки майна і майнових прав» [2]: «…22. Залишкова вартість заміщення 

(відтворення) як база оцінки визначається із застосуванням витратного підходу 

і використовується для проведення оцінки спеціалізованого майна, у тому числі 

для ведення бухгалтерського обліку з метою визначення його справедливої 

вартості згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Якщо 

умови угод щодо спеціалізованого майна, для укладання яких проводиться 

оцінка, відповідають вимогам, що висуваються для визначення ринкової 

вартості, залишкова вартість заміщення (відтворення) може дорівнювати їх 

ринковій вартості».  

Таким чином, за результатами проведених розрахунків, відповідно  

до п. 22 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна  
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і майнових прав» [2], було визначено залишкову вартість відтворення, яка 

дорівнює ринковій вартості об’єкта дослідження, а саме ринкова вартість 

бувшої у використанні Action-камери бренду-виробника «GitUp» модель «Git2P 

170 Pro» станом на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме 

09.08.2020 могла становити 3077 гривень 76 копійок. 

 

Перелік посилань 

1. Експертизи в судовій практиці / за ред. В. Г. Гончаренка. – К.: Юрінком 

Інтер, 2010. – 400 с. 

2. Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових 

прав»: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 // База 

даних «Законодавство України» / ВР України. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF. 

3. Екшн-камери // ТВ, Аудіо, Відео, Фото / Інтернет-сервіс «Hotline» - 

URL: https://hotline.ua/av/ekshn-kamery/. 

4. Action камера GitUp Git2P 170 Pro // Інтернет-каталог «E-Katalog». - 

URL: https://ek.ua/ek-item.php?resolved_name_=GITUP-GIT2P-170-

PRO&view_=tbl. 

5. Экшн-камера GitUp Git2P Pro // Інтернет - магазин «Розетка™» 2001–

2020. - URL: https://rozetka.com.ua/58466013/p58466013/characteristics/. 

6. Розрахунок втрати якості непродовольчих товарів у зв’язку з їх зносом 

та наявністю дефектів: метод. рек. / Мінюст України, КНДІСЕ; [О.О. 

Желавська]. – К., 2011. – 34 с. 

 

 
 

 

https://ek.ua/ek-item.php?resolved_name_=GITUP-GIT2P-170-PRO&view_=tbl
https://ek.ua/ek-item.php?resolved_name_=GITUP-GIT2P-170-PRO&view_=tbl
https://rozetka.com.ua/58466013/p58466013/characteristics/


 

264 
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076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 

 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
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КОМУНІКАЦІЇ ТА АКАДЕМІЧНОЇ РИТОРИКИ” 

 

Н. С. Безгодова  

доцент кафедри української філології 

та загального мовознавства, к. п. н.  

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»  

Україна, Старобільськ  

 

Сучасні умови і якість життя, шалений темп розвитку науки й освіти, 

технічний прогрес потребують підготовки фахівців нової формації, що вміють 

швидко адаптуватися до нових умов праці, виважено і грамотно переробляти 

інформацію, прогнозувати результати діяльності, активно інтегруватися в 

українське та європейське суспільство, використовуючи свій інтелектуальний і 

творчий потенціал.  

Головна мета викладання будь-якої дисципліни у вищому закладі освіти – 

формування готовності студентів втілювати на практиці ті основні поняття та 

способи діяльності, які були отримані в ході вивчення певної дисципліни з 

урахуванням сучасних освітніх тенденцій. 

Бездоганне володіння всіма засобами літературної мови, майстерне 

поєднання мовних і позамовних засобів комунікації, формування не лише 

комунікативної, а й професійної компетентності можливе лише за умови 

систематичної роботи як на заняттях з фахових дисциплін, так і на заняттях з 

„Усної та письмової комунікації й академічної риторики”. 

Мовленнєві вміння й навички відображають рівень сформованості 

комунікативних дій і складають комунікативну компетентність спеціаліста. Це 

стосується й підготовки майбутніх товарознавців. 

Товарознавець – професія аналітична (потребує аналітичного складу 

мислення), має виразну прагматичну орієнтацію й вимагає підготовки 

компетентних фахівців, організаторів, керівників, здатних реалізувати набуті 

знання й уміння як життєвий інструмент не тільки у сфері торгівлі, а й у митній 

справі, маркетинговій, комерційній та підприємницькій діяльності; надавати 

торговельно-посередницькі послуги, бути об’єктом зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Для студентів – майбутніх товарознавців формування усної й письмової 

компетенції потрібна не тільки як сукупність правил, а передусім як здатність 

мобілізувати набуті знання для розв’язання конкретних комунікативних завдань, 
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ситуацій, сфер навчальної, наукової та професійної діяльності [1]. 

Формуючи зміст предмета, ми виходили з принципу врахування 

комунікативних умінь студентів, сприйняття й розуміння мовлення в його 

графічному вираженні, передача вголос мовлення в його звуковому вираженні, 

висловлення власних думок в усній і письмовій формах. 

Обов’язковою умовою формування комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців є текст як основна комунікативна одиниця, що є 

посередником передачі інформації, обміну нею та впливу на адресата. Системне 

й систематичне  використання текстового матеріалу розвиває такі важливі 

якості, як здатність до самостійного набуття знань, уміння працювати з 

навчальною, науковою, науково-популярною літературою, забезпечує 

формування всіх складників професійно-комунікативної компетентності – від 

мовної до ораторської. Для підвищення мотивації, залучення студентів до 

продуктивних видів мовленнєвої діяльності використовуємо професійно 

орієнтовані тексти, що допомагають сформувати професійно орієнтовану 

особистість. Правильне, повне сприйняття чужого тексту (глибоке розуміння, 

доступність, наявність виховного потенціалу) сприяє активізації пізнавальної та 

творчої діяльності студентів, розвиває вміння й навички відтворення й 

конструювання власного висловлювання в усній та письмовій формах, тобто 

удосконалення уміння текстосприйняття створює умови для функціонування 

текстотворчих умінь. 

Одним з найефективніших шляхів формування комунікативної 

компетентності, отже, і професійного мовлення студентів, є активізація 

дослідницької, пошукової діяльності, яка найповніше розкривається під час 

проблемного навчання, використання сюжетно-рольових, ділових ігор та 

завдань на розвиток стратегій поведінки, конфліктних зон, програвання 

конкретних ситуацій, які моделюють суть майбутньої діяльності студентів, 

відпрацьовують професійно-мовленнєві навички в умовах, наближених до 

реальних. Саме навчальні ігри розвивають природні задатки студента, 

виховують творче ставлення до професійної діяльності, сприяють набуттю тих 

умінь і навичок, які невдовзі стануть їм у нагоді. 

Зважаючи на те, що майбутні товарознавці матимуть справу з багатьма 

нормативними документами : чинні стандарти, розпорядження керівних 

органів, накладні, інструкції, постанови, комерційні угоди, нормативно-правові 

акти, офіційні класифікатори товарів та інші нормативно-розпорядчі документи, 

велику увагу на заняттях приділяємо формуванню комунікативних ознак 

ділового мовлення, тобто діловій письмовій комунікації, яка є складовою 

професійної діяльності. Грамотно складений документ – це один із факторів 

ділового успіху. Наявність у майбутніх товарознавців комунікативної 

компетентності розкриває перед ними широкий спектр можливостей для 

самореалізації і для активної взаємодії з іншими людьми у різних сферах. 
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SOFT SKILLS ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ТОВАРОЗНАВСТВА 
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університет імені Тараса Шевченка», Україна, м. Старобільськ 

 

Головною вимогою сучасного суспільства до товарознавця - випускника 

закладу вищої освіти є здатність самостійно діяти, швидко приймати рішення, 

реалізувати особистісний творчий потенціал, бути мобільним, гнучко 

адаптуватися до умов життя, яке стрімко змінюється та розвивається.  

З кожним днем найактуальнішим є питання процесу підготовки 

висококваліфікованих фахівців. Стан готовності до сучасної ефективної 

професійної діяльності випускника університету визначається не тільки 

наявністю певної системи фахових знань, умінь і навичок (Hard Skills), що 

допомагають йому виконувати функції, покладені на нього державою і 

суспільством.  

Сучасний спеціаліст в галузі товарознавства, насамперед, має вільно 

адаптуватися в умовах сьогодення, швидко та якісно реагувати на зміни та 

потреби суспільства. Застосування психологічних умінь та навичок (Soft Skills) 

у збалансованому поєднанні з професійними знаннями є одним з головних 

показників становлення висококваліфікованого фахівця у сфері товарознавства, 

здатного об’єктивно оцінювати умови діяльності, активно шукати і знаходити 

креативний підхід до вирішення завдань на робочому місці [3,4]. 

Soft Skills (м’які або універсальні навички) та Hard Skills (жорсткі або 

спеціальні навички) тісно пов’язані між собою, які забезпечують виконання 

професійних дій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Взаємодія Soft Skills та Hard Skills [5] 
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При цьому Hard Skills гарантують тільки 15% успіху, в той час як Soft 

Skills 85% [1,2]. 

 Співвідношенням Soft і Hard Skills в основному залежить від професії і 

посади у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності, а саме: 

1. професії, в яких необхідні в рівній мірі обидва види навичок: наприклад, 

митники, брокери. Фахівцям у сфері підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність потрібен набір професійних навичок, а також комунікабельність, 

організованість, терплячість, доброзичливість, так як вони працюють з людьми. 

2. професії, в яких переважають Soft Skills: наприклад, сфера продажів, 

бізнес, Так, бувають умілі продавці без освіти товарознавця, які своєю 

чарівністю завойовують клієнта. У ефективних продажах задіяні 

найрізноманітніші соціальні компетенції: вміння говорити красиво і грамотно, 

виступати публічно, вміння слухати, вміння заручитися підтримкою 

співрозмовника, впевненість в собі і ін. 

3. професії, в яких працюєш на автоматі або за шаблоном переважають 

Hard Skills: наприклад, касир пробиває товар на касовому апараті. 

Отже, професійно сформовані soft skills протягом навчання у вищому 

закладі освіти допоможуть студентам критично мислити, бути творчими, 

цілеспрямованими, приймати рішення, оцінювати ситуацію, вміти працювати в 

команді, вести переговори і домовлятися, кваліфіковано і творчо виконувати 

поставлені завдання у подальшій професійній діяльності, стати 

конкурентоспроможними на сучасному ринку праці, без цих навичок розвиток 

кар’єри буде ускладнений. 
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Відповідно до КПК України, частина 1 стаття 69 Експертом у 

кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або 

іншими спеціальними знаннями, має право  відповідно до Закону України «Про 

судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести 

дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять  відомості про обставини 

вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які 

виникають під час кримінального правопорушення і стосуються сфери її знань 

[1].  

У Законі України «Про судову експертизу» від. 24.05.1994 судовою  

експертизою є дослідження на основі спеціальних знань  у галузі науки, 

техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання 

висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду [2]. 

Здійснення судової експертизи передбачає наявність професійних вмінь у 

відповідній галузі, основу яких становить поєднання спеціальних знань і 

певний досвід їх застосування в різних ситуаціях. Професійні вміння 

проявляються у професійній компетентності судового експерта. Автор М.М. 

Виноградова зазначає, що увесь обсяг знань, якими володіє експерт і які він 

повинен застосовувати в межах повноважень, наданих йому законодавством, 

можна охарактеризувати як його компетенцію, а ступінь володіння цими 

знаннями та вміння застосовувати їх на практиці – як компетентність [3, с. 541-

542]. Тоді, як Н.І. Клименко трактує компетентність експерта, як суб’єктивна 

характеристика здібностей конкретного експерта вирішувати поставлені перед 

ним завдання і ступінь володіння ним теорією, методами і методиками 

експертного дослідження. Компетентність експерта в конкретній експертизі 

відображається у результатах проведеного дослідження, що висвітлені у його 

висновках [4, с. 21]. 

Компетентність судового експерта визначається його освітою, 

спеціальною підготовкою, досвідом у вирішенні поставлених завдань, 

індивідуальною здатністю до нестандартного продуктивного мислення. Поняття 

компетентності судового експерта поділяється на три рівні: базова, 

індивідуальна; компетентність експерта по конкретній спеціальності [5, с. 164-

165]: 

а) базова компетентність – визначає здатність судового експерта 

самостійно виконувати дорученні йому завдання, спираючись на деякий багаж 

знань отриманих в процесі навчання у вузі, а також вмінь та навичок з 

експертної спеціальності отриманих в результаті підготовки до атестації та 
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отримання кваліфікації судового експерта; 

б) індивідуальна компетентність – володіння прийомами особистісного 

самовираження і саморозвитку в межах професії та спеціалізації, впевненість в 

собі, вміння примати рішення, готовність до реалізації себе в професійній 

діяльності і до професійного зростання і підвищення кваліфікації; 

в) компетентність експерта по конкретній спеціальності. Здатність 

вирішувати поставлені завдання при проведенні експертизи в конкретній 

спеціальності. 

Професійна компетентність являє сукупність цих рівнів. У державних 

експертних установах професійна компетентність судового експерта 

перевіряється і засвідчується експертно-кваліфікаційними комісіями. 

Товарознавча експертиза – це дослідження властивостей товарів з метою 

визначення їх якості та відповідності існуючим стандартам. Сутність 

товарознавчої експертизи полягає в тому, що за допомого спеціальних знань, 

якими володіє експерт-товарознавець, вивчити та дослідити споживчі 

властивості товарів, визначити фактичний стан виробів, їх якості та на основі 

цього обґрунтувати вартість цих об’єктів шляхом надання незалежних 

компетентних висновків. 

Оцінюючи висновок експерта, важливим є питання оцінки 

компетентності, тому перш за все необхідно проаналізувати чи відображена у 

висновку інформація, що характеризує експерта з точки зору фахівця у певній 

галузі знань; чи відповідають ці спеціальні знання питанням, які поставлені 

перед експертом; чи потрібні для вирішення поставлених перед експертом 

питань спеціальні знання даного профілю; чи відповідають компетенції та 

спеціалізації експерта ті засоби та методи, які він використовував для 

вирішення поставлених перед ним питань. Також необхідно оцінити чи не 

вийшов експерт за межі своєї компетенції при формуванні висновку. Висновок 

вважається таким, що виходить за межі експертної компетенції у таких 

випадках як, експерт відповідаючи на запитання зачіпає сферу наук, які не 

входять до кола його спеціальних знань та якщо для вирішення поставленого 

запитання не потрібні спеціальні знання, а достатньо лише суб’єктивні 

судження, які формуються на життєвому досвіді та здоровому глузді [6, с.161]. 

У сучасних умовах під компетентністю експерта-товарознавця необхідно 

розуміти сукупність спеціальних знань та навиків у вирішені кола питань щодо 

характеристик товару шляхом експертного дослідження, а саме: 

а) ідентифікація товарів відповідно до класифікаційних ознак (вид, сорт, 

артикул, торговельна марка, модель, призначення тощо); 

б) встановлення способу виробництва товарної продукції (промислова чи 

кустарного виробництва), підприємства-виробника, країни-виробника; 

в) визначення відповідності пакування та транспортування, умов та 

термінів зберігання товарної продукції відповідно до нормативної документації; 

г) визначення причини якісних змін товарної продукції (мають вони 

виробничий характер чи виникли при транспортуванні, зберіганні, у процесі 

експлуатації), виявлення дефектів; 

д) визначення кількісних показників товару (вага, розмір, об'єм, розміри 
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тощо), його комплектація, відповідність вимогам стандартів, технічних умов та 

умов постачання; 

е) дослідження якості компонентів товару, встановлення їх вмісту у 

відсотках, визначення матеріалів та сировини, які були використані під час 

виготовлення продукції; 

є) визначення ринкової вартості товару тощо. 

Отже, критеріями за якими оцінюють компетентність експерта є освіта та 

стаж його професійної діяльності у сфері науки або практики, які необхідні для 

проведення тієї чи іншої експертизи в конкретній галузі. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що товарознавство як наука вивчає 

споживні властивості товарів, тоді як метою товарознавчої експертизи є 

задоволення потреб замовників такої експертизи шляхом надання їм достовірної 

інформації щодо дослідження характеристик об’єкта експертизи, які були вище 

наведені. А це потребує особливих спеціальних знань в даній галузі та визначає 

рівень компетентності експерта при наданні висновку. 
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Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Товарознавство та 

експертиза в митній справі» спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» у Харківському державному університеті харчування та торгівлі 
базується на створенні сприятливих сучасних умов для оволодіння компонент, 
спрямованих на формування інтегральної, загальних і фахових компетентностей 
шляхом запровадження комп’ютерних технологій та освітніх інновацій, реалізації 
можливостей міждисциплінарних зв’язків, науково-дослідницької діяльності 

студентів фундаментального і прикладного характеру. Протягом 2004−2017 років 
підготовка за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» 
передбачала вивчення нормативної дисципліни «Експертиза наркотичних, 
отруйних та вибухових речовин». Нині дисципліна у провідних вищих навчальних 
закладах України, які здійснюють підготовку за однойменною ОПП, є 
обов’язковою компонентою програми. У ХДУХТ вона відсутня. Проте викладачі, 
що у 2004 році розробили цю дисципліну, викладали її упродовж зазначеного 
терміну, мають чималий досвід і бачення її подальшого розвитку, пропонують 
ознайомитись у даній публікації з деякими напрацюваннями.  

Предметом вивчення дисципліни «Експертиза наркотичних, отруйних та 
вибухових речовин» є експертиза і методи визначення речовин і засобів, що згідно з 
чинним законодавством підлягають спеціальному контролю. До них відносяться 
наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, отруйні і 
вибухові речовини. Використання в науково-дослідних і навчальних цілях 
наркотичних засобів і психотропних речовин як об’єктів спеціальної групи, що 
можуть кваліфікуватися як предмети контрабанди, обмежено. Наочне 
ознайомлення студентів на лабораторних заняттях із методами визначення 
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більшості з них не представляється можливим. Однак перелік фахових 
компетентностей, що повинні забезпечуватися зазначеною дисципліною як 
обов’язковою компонентою ОПП, включає здатність застосовувати технічні засоби 
митного контролю; здатність створювати умови для ідентифікації товарів; 
здатність проводити митну експертизу під час митного контролю та оформлення 
товарів. Отже запорукою успіху підготовки конкурентоспроможного 
кваліфікованого фахівця може стати тільки реалізація ефективної системної 
комплексної освітньої діяльності і організація відповідного матеріального 
забезпечення. Реальні умови створюють нагоду для пошуку. 

Тому як об’єкти дослідження вибирались препарати і форми, що містять 

зазначені категорії речовин і дозволені до використання в медичних цілях 1. 
Наприклад, в ході лабораторної роботи «Якісне визначення синтетичних 
психотропних речовин групи бензодіазепінів і барбітуратів за допомогою методу 
тонкошарової хроматографії» як об’єкти дослідження вибиралися відомі препарати, 

що містять синтетичну психотропну речовину фенобарбітал − пенталгін, седалгін, 
корвалол, а також окремі препарати ряду бензодіазепінів. Їх якісне визначення 
здійснювалося за допомогою кольорових реакцій (рис. 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 − Якісне визначення барбітуратів і бензодіазепінів за допомогою 

кольорових реакцій 
 

Для кращого сприйняття, опрацювання і засвоєння теоретичного матеріалу 
застосовувалася така форма як «динамічна слайд-лекція». Так, під час вивчення 
теми «Експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 
прекурсорів» студентам демонструвалась серія слайдів з формулюванням термінів, 
висвітленням методів експресного тестування наркотичних засобів і психотропних 
речовин, обладнанням і методиками їх лабораторного визначення (рис. 2). 
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                       а                                                           б 

Рисунок 2 − Слайди за темою «Методи визначення наркотичних засобів 

і психотропних речовин»: а) обладнання для тонкошарової хроматографії;  

б) схема розділення компонентів методом тонкошарової хроматографії 
 

Студентам під час навчання завжди пропонувалося застосовувати 

різноманітні інтернет-ресурси. Зокрема, 2008−2017 роках для наочної ілюстрації 

вирішення окремих завдань ідентифікації речовин організовувалася робота у 

віртуальній лабораторії (http://www.virtulab.net/). Це сприяло формуванню навиків 

експериментальної роботи, дозволяло ознайомитися з методами визначення 

наркотичних засобів, отруйних і вибухових речовин, змоделювати порядок 

проведення їх попередніх досліджень та ідентифікації. Активно в освітньому 

процесі застосовувалися навчальні фільми і документальні сюжети, такі як 

«Нанотехнології. Високоточний нейтронний детектор вибухівки та наркотиків», 

«Нова система огляду багажу на предмет виявлення вибухових речовин» та ін. 

Перегляд фільмів і сюжетів дозволяв ознайомити студентів із організацією 

хімічної експертизи в ланцюгу технологічної схеми митного контролю. 

Із станом і розвитком сфери митного контролю, сучасним обладнанням 

для проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, 

прекурсорів, вибухових речовин, засобами тестування і контролю студенти 

мали можливість наочно ознайомитися на екскурсіях до митної лабораторії 

Східної регіональної митниці, Харківського наукового центру військової 

екології, науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при 

Управлінні МВС України Південної залізниці. 

Особливої уваги під час вивчення дисципліни заслуговувала організація 

самостійної роботи студентів і розробка відповідних методичних матеріалів. 

Нами було видано навчальний посібник «Хімія та експертиза наркотичних, 

отруйно-небезпечних речовин алкалоїдної природи» [2. Опрацювання 

студентами матеріалу навчального посібника дозволяло вивчити теоретичні і 

практичні основи хімії наркотичних і отруйних речовин алкалоїдний природи, 

методи їх визначення та порядок проведення експертизи. Для активізації 

самостійної роботи з дисципліни студентам завжди пропонувався перелік 

електронних освітніх ресурсів, якими можна скористатися. 

Контроль результатів освітньої діяльності студентів організовувався як в 
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межах аудиторних занять, так і поза аудиторного часу відповідно до складеного 

графіку навчальної дисципліни. Він включав усне опитування, письмове 

рішення ситуаційних завдань, поточні та підсумкове комп’ютерне тестування, а 

також виконання індивідуальної роботи. Перевірку засвоєних знань і 

практичних навичок студентів здійснювали в двох режимах − навчальному і 

контролюючому за допомогою розробленої нами комп’ютерної тестової 

системи навчання і контролю знань на основі програми Hyper Test (рис. 3) [3.  
 

 
 

Рисунок 3 − Фрагмент екрану з вікном запитань 
 

За допомогою комп’ютерної системи студенти в поза аудиторний час 

могли оцінити свій рівень знань за темами дисципліни, визначити запитання, 

що відображають недостатність отриманих знань з опрацьованого матеріалу, і 

додатково розглянути їх за допомогою різноманітних літературних джерел, 

електронних освітніх ресурсів і розробленого нами посібника. 

Невід’ємний зв’язок в освітньому процесі навчальної і наукової 

діяльності якнайкраще сприяє формуванню загальних компетентностей 

фахівця, важливими з яких виступають здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації, фундаментального аналізу та синтезу на основі логічних аргументів і 

перевірених фактів, вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та 

приймати обґрунтовані рішення. Магістранти брали активну участь у 

студентських науково-дослідницьких роботах, систематично залучалися до 

виконання завдань бюджетної, госпдоговірної тематики університету. 

Результати їх діяльності знайшли відображення в наукових звітах, численних 

доповідях на конференціях, наукових публікаціях.  

Складові навчально-методичного комплексу дисципліни постійно 

оновлювалися з урахуванням розвитку науки, економіки, інновацій в освіті. 

Технології організації освітнього процесу із застосуванням комп’ютерних 

засобів і програмних ресурсів стали базовим підґрунтям для можливості 

забезпечення дистанційної підтримки освітнього процесу в реаліях сьогодення. 

Таким чином, активне впровадження в освітній процес інноваційних 

форм, засобів навчання, широке використання електронних освітніх ресурсів, 

LMS-платформ є абсолютно необхідним для якісної підготовки магістрів за 

ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» та формування 

інтегральної, загальних і фахових компетентностей. 
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