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Пасічник Світлана 

Студентка 4 курсу інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму,  
кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів,  
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» м. Луганськ, 

Україна  
 

Розвиток ринкових відносин супроводжується насиченням ринку різноманітними 
товарами і послугами. Однак даний процес, поряд з позитивними моментами, неминуче 
приводить до росту ряду негативних явищ – обману, обваженню, обрахуванню, продажу 
неякісної і фальсифікованої продукції. І хоча громадяни є центральною ланкою ринку і 
виступають одержувачами, замовниками (споживачами) товарів, робіт та послуг, вони 
найчастіше стають жертвами обману. Тому у сучасних умовах побудови економіки України 
першорядним є правове регулювання соціальних відносин, у тому числі захист споживачів 
як основних учасників ринкових відносин.  

Формування ринкових умов, їх подальший розвиток і удосконалення породжує у 
покупця свої специфічні вимоги. Оскільки покупець обмежений у доступі до достовірної 
інформації про усі види і способи обману, то при формуванні ринкових відносин у програші 
дотепер залишається він сам. Єдиний спосіб захисту у покупця – це можливість вибрати з 
великого різноманіття найбільш кращий і оптимальний вид товару і послуги.  

У процесі конкуренції, з метою як можна повніше задовольнити потреби споживача і 
вилучити за надані товари і послуги більше грошей, фірми використовують різні методи 
впливу на покупця. Багато фірм намагаються одержати ці гроші чесним шляхом за свій 
якісний товар, але на вільному ринку завжди є інші виробники, які намагаються облудним 
шляхом одержати з покупця гроші за товар неякісний або навіть фальсифікований.  

Найважливішими проблемами на українському ринку, з якими зіштовхуються 
споживачі, залишаються: поява на ринку товарів не одного продавця (в особі держави, як 
було раніше), а безліч продавців, кожний з яких прагне завоювати визначену частку на 
вільних ринках України й одержати визначені доходи від реалізації своїх товарів; вільний 
вхід на наш ринок товарів будь-якого як вітчизняного, так і закордонного підприємця, 
виробника та їхніх продавців; непогодженість діяльності органів державного контролю та не 
інформованість споживача про результати їх діяльності ; неповне нормативне забезпечення 
сфери захисту прав споживачів; відсутність інформаційного забезпечення споживачів про 
можливі способи обману, підробок тих або інших товарів, що ускладнює компетентний 
вибір покупцем товарів, виявлення їм при цьому різного роду обману, фальсифікацій за 
допомогою надійних і доступних експресних методів; національний менталітет нашого 
народу, який протягом багатьох років користувався здебільше продукцією національного 
виробника.  

У зв’язку з актуальністю виникаючих проблем сьогодні як ніколи кожному 
споживачеві необхідні державна підтримка та захист від цих негативних явищ. Захист прав 
споживачів – „це комплексна, багато аспектна проблема, яка безпосередньо пов’язана із 
зміцненням національної безпеки держави та захистом її громадян. Вона стосується всього 
ланцюга виробничих відносин (товаровиробник-торгівля-споживач), де кожна ланка має 
свою специфіку та особливості. В умовах, що склалися, головні напрямки державної 



 9 

політики в галузі захисту прав споживачів повинні обіймати контрольну, профілактичну, 
ідеологічну, координаційну та інформаційно-аналітичну функції” [1,163].  

На сучасному етапі першочерговими залишаються питання, які підлягають 
обговоренню на державному рівні, а саме: недосконалість ринкового механізму у вигляді 
відсутності або викривлення інформації про товари і послуги; завищення цін і наявність 
монополістських структур; необхідність реалізації заходів щодо більш справедливого 
розподілу прибутків, зниження рівня життя, надання послуг у сфері освіти, охорони 
здоров’я, житла, транспорту, охорони навколишнього середовища.  

Держава, при здійснені захисту прав споживачів, концентрує свої зусилля на 
створенні й удосконалені нормативно-правової бази, реформуванні системи управління в 
сфері захисту прав споживачів. Держава, при прийомі нормативно-правових актів, прагне 
змусити продавців, підприємців і виробників пропонувати покупцеві тільки якісну 
продукцію.  

Процес, який спрямований на удосконалення нормативної бази в сфері захисту прав 
споживачів, продовжується і зараз. Так, 13 січня 2006 року був офіційно опублікований 
Закон «Про захист прав споживачів» в новій редакції від 1 грудня 2005 р., № 3161-ІV. 
Підтвердженням цьому є норми закріплені в Господарському і Цивільному Кодексах. 
Господарський Кодекс, приділяє увагу проблемі захисту прав споживачів та передбачає 
відповідні норми закріплені в ст. 20 „Захист прав суб’єктів господарювання і споживачів” і 
ст. 39 „Захист прав споживачів”. Згідно зі ст. 39 Господарського кодексу України: 
“Споживачі, які перебувають на території України, під час придбання, замовлення або 
використання товарів (робіт, послуг) з метою задоволення своїх потреб мають право на: 
державний захист своїх прав; гарантований рівень споживання; належну якість товарів 
(робіт, послуг); безпеку товарів (робіт, послуг); відшкодування збитків, завданих товарами 
(роботами, послугами) неналежної якості, а також шкоди, заподіяної небезперечними для 
життя і здоров’я людей товарами (роботами, послугами), у випадках, передбачених законом; 
звернення до суду та інших уповноважених органів влади за захистом порушених прав або 
законних інтересів”.  

У свою чергу, Цивільний Кодекс також не залишився осторонь і, крім установлених 
загальних прав і обов’язків споживачів, продавців, виготовлювачів, що випливають з 
договірних відносин, виділив нові досі не застосовувані норми. Зокрема, це ст. 1209 
„Підстави відшкодування шкоди, завданою внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)” и ст. 
1210 „Особи, зобов’язані відшкодувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт 
(послуг)”.  

Так, на сьогодні нормативно-правова база в сфері прав споживачів в Україні 
нараховує більше ніж 50 законів і підзаконних актів. Але в порівнянні з іншими державами 
це незначна кількість. Наприклад, у Канаді в кожній провінції діє по 5-6 місцевих законів із 
захисту прав споживачів, тобто їх – майже 300, а э ще й федеральні, кількість яких 
перевищила сотню. В Австрії діє 200 законів, у США – понад 150, у Німеччині – близько 80 
законів, а також понад 300 урядових постанов (причому існують законі так званої „ прямої 
дії” щодо хліба, вина, молока, риби тощо) [2,51].  

Незважаючи на те, що прийнято велику кількість нормативних актів, в жодній з країн 
поки не склалося цілісної, внутрішньо узгодженої системи відповідних законодавчих норм у 
сфері захисту прав споживачів.  

Нажаль, тенденція росту кількості законодавчих актів найчастіше не зменшує число 
порушень в даній сфері. Багато фахівців бачать „корінь зла” у слабкому та недосконалому 
нормативно-правовому забезпеченні. З цим не можна не погодитися „чинне законодавство 
поки що має прогалини і нечіткості з цього питання і потребує удосконалення” [3, 74]. 
Однак проблема не тільки в недосконалості законодавчих норм, а скоріше в їх виконанні, 
так більшість прав споживачів залишаються „паперовими нормами”, які в реальному життя 
важко використати.  
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Давно відомо, що закон активно працює тільки тоді, коли в ньому відбиті і закріплені 
ті норми, які вже зміцнилися в повсякденному житті на рівні існуючих звичаїв, традицій, 
ділового етикету або звичного правила поведінки.  

Тому, проблема здебільше полягає в тому, що відносини між продавцем і споживачем 
тісно пов’язані з проблемами розвитку підприємництва в Україні. А воно, як відомо, 
знаходиться на етапі становлення, і розвиток підприємництва супроводжується низкою 
складностей, що відображується на збільшенні зловживань у сфері захисту прав споживачів.  

І це проблема не тільки нашої держави. Більшість країн пережили ситуацію з якою 
Україна зіткнулась сьогодні, хоча вони і мають значний досвід з цих питань. На думку 
фахівців, розвиток ринкових відносин у 60-70 х рр. супроводжувався різким збільшенням 
комерційного ризику споживачів внаслідок придбання товарів та послуг, що не мали 
необхідних споживчих якостей, або навіть спричиняли збитки особі.  

Не можна стверджувати, що проблема захисту споживача від різного роду обману 
стала хвилювати нас тільки в період переходу до ринкових відносин. Звичайно ні, споживач 
мав потребу в захисті в будь-які часи.  

У законі від 12 травня 1890 р. до готування для продажу і до самого продажу було 
прирівняне збереження фальсифікованих товарів у торгівельних і промислових 
приміщеннях. Були збільшені покарання: штрафи – до 300 руб. і арешт до 3 місяців.  

Раніше Україна була унікальною за традиціями харчування державою. Багато 
десятиріч в країні споживали тільки натуральні продукти, вітчизняна промисловість 
практично була позбавлена будь-яких синтетичних, штучних добавок і залучала до 
харчового обігу тільки природні барвники, ароматизатори, стабілізатори, емульгатори тощо. 
Тому, сучасний стан сучасного ринку, на якому представлені товари, по-перше, 
традиційного асортименту, по-друге, нові за рецептурою та технологією, по-третє, товари-
сурогати, призвів до дезорієнтації українського невибагливого споживача.  

В колишньому Радянському Союзі спеціального законодавства про захист прав 
споживачів не існувало. Тільки на початку 90-х років цю проблему розглянув Комітет 
конституційного нагляду СРСР. Цей орган 14 вересня 1990 р. дійшов висновку про 
невідповідність окремих положень Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних 
республік та інших нормативних актів, які встановлювали наслідки продажу товарів 
неналежної якості, положенням Конституції СРСР і законам СРСР. Було визнано 
необхідним привести правові норми у відповідність із Конституцією СРСР і загальними 
засадами правового регулювання майнових відносин у процесі оновлення цивільного 
законодавства Союзу РСР і союзних республік [3].  

Як показує міжнародний досвід, для того, щоб норми і механізми стосовно захисту 
прав споживачів почали реально діяти, повинно пройти не одне десятиріччя. За цей час 
повинно змінитися громадське ставлення до цієї проблеми, а прийняті норми повинні 
пройти апробацію часом.  

Для досягнення цієї мети уряду необхідно не тільки удосконалити нормативну базу, 
яка повинна охопити усі аспекти даної проблеми, а також потрібно заохочувати розробку 
загальних програм освіти та інформування споживачів з урахуванням культурних традицій 
населення, зобов’язати відповідальні органи через засоби масової інформації публікувати 
результати порівняльних випробувань, які б містили загальну інформацію про продукт, 
традиції споживання і особливості виробництва цього товару.  

 
Список використаних джерел: 
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Кожен громадянин як учасник споживчих відносин правовідносин має право на 
придбання товару належної якості. Держава відповідно до статті 42 Конституції України 
захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції  й усіх 
видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів. Ці питання 
регулюються нормами Цивільного кодексу України та законом України «Про захист прав 
споживачів». 

Забезпеченню належного здійсненню цивільних прав покликані сприяти відповідні 
механізми захисту у разі їх порушення. Цивільне законодавство передбачає такі механізми: 
відповідно до ч. 2 ст. 16  Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) способами 
захисту цивільних прав та інтересів можуть, зокрема, бути: визнання права; визнання 
правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, що 
існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна правовідношення; 
припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування 
майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Наведений у зазначеній 
статті перелік не є виключним, адже в ній є застереження про те, що суд може захистити 
цивільне право або інтерес іншим способом,що встановлений договором або законом. За 
таких обставин способи захисту цивільних прав та інтересів умовно можна назвати 
загально-цивілістичними, а ті, що встановлюються договором або іншими нормами 
цивільного законодавства – спеціальнми.  

Спеціальні способи захисту передбачені у ЦК України у ст.708, зокрема, у разі 
виявлення покупцем протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими 
для сторін правилами чи договором, недоліків, не застережених продавцем, або 
фальсифікації товару покупець має право за своїм вибором: 
1) вимагати від продавця або виготовлювача безоплатного усунення недоліків товару або 
відшкодування витрат, здійснених покупцем чи третьою особою, на їх виправлення;  
2) вимагати від продавця або виготовлюваяча заміни товару на аналогічний товар належної 
якості або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в 
ціні; 
3) вимагати від продавця або виготовлювача відповідного зменшення ціни;  
4) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми. 

Аналіз змісту наведеної статті дає підстави для багатьох змістовних, у тому числі 
критичних застережень. Насамперед зазначимо, що реалізація покупцем перелічених вимог 
має кілька правових особливостей. По-перше, їх застосування можливе за наявності 
недоліків або фальсифікації товару. По-друге, зазначені вади товару мають бути виявлені 
покупцем у межах гарантійного або інших встановлених обов'язковими для сторін 
правилами чи договором. По-третє, вади товару не повинні бути застережені продавцем при 
укладенні договору купівлі-продажу. По-четверте, покупець може на власний розсуд обрати 
будь-яку з перелічених вимог або навіть кілька одночасно та пред'явити їх продавцю.  



 12 

Слід зазначити, що Закон України «Про захист прав споживачів» та Цивільний 
кодекс України містять значні розбіжності щодо застосування форм захисту прав 
споживачів у разі придбання товару неналежної якості. Так, стаття закону зазначає, що  у  
разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку 
та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:  
1) пропорційного зменшення ціни;  
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;  
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.  
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які 
виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, 
підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що 
встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має 
право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:  
1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця 
(виробника), товар. 

Отже, Закон України «Про захист прав споживачів» звужує права споживачів, адже 
якщо за ЦК України всі 4 способи захисту можуть застосовуватися у випадках виявлення 
покупцем протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін 
правилами чи договором, недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товару, 
то Закон України «Про захист прав споживачів» для різних форм захисту встановлює 2 різні 
підстави.  

Підставою для застосування (за Законом) таких форм захисту як: 1) пропорційне 
зменшення ціни; 2) безоплатне усунення недоліків товару в розумний строк; 3) 
відшкодування витрат на усунення недоліків товару, - є виявлення протягом встановленого 
гарантійного строку недоліків. Підставою застосування інших форм захисту за Законом є 
виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з 
вини виробника товару (продавця, виконавця) або фальсифікації товару. 

Постає питання: " То які ж норми необхідно застосовувати – положення ЦК України, 
чи все ж Закону «Про захист прав споживачів»?". І як тут не згадати статтю 4 Цивільного 
кодексу, у якій міститься наступне положення: «Основним актом цивільного законодавства 
є Цивільний кодекс України. Актами цивільного законодавства є також інші закони України, 
які приймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу». 

Отже, виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що вказані норми 
Закону України «Про захист прав споживачів» суперечать вищому за юридичною силою 
Цивільному кодексу. Зі статті 4 ЦК України випливає те, що норми Законів повинні 
відповідати цьому Кодексу, тому логічно, що в разі суперечності застосовуються норми ЦК 
України. 
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До одного з основних прав споживачів, проголошених Генеральною Асамблеєю 
ООН, належить право на безпеку товарів (робіт, послуг), що купуються (надаються). 
Основна ідея цього документу полягає в тому, щоб споживач отримував товари, послуги 
належної якості, а в разі порушення його права, шкода понесена споживачем була належним 
чином відшкодована, або ж продавець поніс відповідне покарання за правопорушення. 

Основною правовою базою, що регулює дану сферу правовідносин та встановлює 
санкції за правопорушення виступають: 

- Конституція України 
- Цивільний кодекс України 
- Господарський кодекс України 
- Кодекс України про адміністративні правопорушення 
- Кримінальний кодекс України 
- Закон України “Про захист прав споживачів” 
- Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»,  
- Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення»,  
- Закон України «Про рекламу» 
- та інші нормативно-правові акти 
Юридична відповідальність є важливим елементом правового регулювання 

суспільних відносин. Її суть полягає в цілеспрямованому впливі на поведінку індивіда за 
допомогою юридичних заходів, а метою є охорона і захист суспільних відносин від будь-
яких незаконних порушень за допомогою примусових заходів, що приводить до 
впорядкування суспільних відносин та надання їм системності та стабільності. 

За завдані шкоду і збитки суб’єкти підприємництва несуть майнову та іншу 
встановлену законом відповідальність (стаття 49 Господарського кодексу України). 

Згідно з положеннями Закону України “Про захист прав споживачів”, наступні 
діяння визначаються протиправними: 

- відмова споживачу в реалізації його прав, установлених частиною першою статті 8 
(права споживача у разі придбання товару неналежної якості), частиною першою статті 9 
(права споживача при придбанні товару належної якості) і частиною третьою статті 10 
Закону України “Про захист прав споживачів” (права споживача у разі порушення умов 
договору про виконання робіт (надання послуг); 

- виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає вимогам нормативних 
документів; 

- реалізацію продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, але у 
документах, згідно з якими її передано на реалізацію, відсутні реєстраційні номери 
сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності; 

- виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає вимогам нормативних 
документів, нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна 
споживачів і навколишнього природного середовища; 

- реалізацію продукції, забороненої відповідним державним органом для 
виготовлення та реалізації (виконання, надання); 
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- реалізацію небезпечного товару (отрути, пестицидів, вибухо- і вогненебезпечних 
речовин тощо) без належного попереджувального маркування, а також без інформації про 
правила і умови безпечного його використання ; 

- обмеження або відмову в реалізації прав споживачів на вільний вибір продукції та 
форми її оплати, установлених ч.2 статті 17 цього Закону. 

- та інші положення. 
Розмір штрафів визначено також ст. 23 Закону. Суми штрафів зараховуються до державного 
бюджету. Порядок їх стягнення визначається Кабінетом Міністрів України. 

Зазначимо, що крім Закону України «Про захист прав споживачів» відповідальність 
за порушення прав споживачів встановлено і Кодексом України про адміністративні 
правопорушення. 

Згідно з даним Кодексом до адміністративної відповідальності притягаються особи 
винні у: 
-порушенні правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського 
харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю; 
-порушенні порядку проведення розрахунків із споживачами; 
-обмані покупця чи замовника; 
-відмові у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної 
інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх 
виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а 
так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та 
ціни придбаних товарів; 
-відмові громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару 
неналежної якості; 
- та інші положення 

Законодавство про захист прав споживачів не містить норм, які б дозволяли 
поглинати менш тяжке порушення більш тяжким. Штрафи накладаються окремо за кожне 
виявлене порушення. 

Відповідальність за порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими 
виробами визначено також Законами України «Про державне регулювання виробництва і 
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів», «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 
шкідливого впливу на здоров'я населення», «Про рекламу». 

Отже, можна зробити висновок, що законодавство України належним чином 
регламентує відносини, що виникають у випадку порушення прав споживачів, проте вони не 
належним чином обізнані в своїх правах, саме тому необхідно направити наші зусилля на 
повідомлення суспільству про їхні права у сфері продажу товарів та надання послуг. 

 
 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

  

Боровиченко Юлія Олександрівна 

студентка 4 курсу  4 групи 
факультету економіки, менеджменту та права 

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна 
 

На конституційному рівні, в статті 49 Основного Закону, закріплено, що кожен має 
право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Суттєвою складовою 
цього права є доступність лікарських засобів. Водночас доступність лікарських засобів 
також передбачає доступність повної та достовірної інформації про ці засоби, їх 
ефективність та безпечність. Саме з метою забезпечення цього права держава регулює 



 15 

розповсюдження інформації про лікарські засоби за допомогою спеціальних правил та 
обмежень, а за їх порушення – шляхом притягнення до юридичної відповідальності. 

Рекламі лікарських засобів присвячена стаття 21 ЗУ «Про рекламу». Так, відповідно 
до зазначеної норми дозволяється реклама: 
– лише таких лікарських засобів, що в установленому порядку дозволені спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я до 
застосування в Україні; 
– лише таких лікарських засобів, які відпускаються без припису (рецепту) лікаря, та лише 
таких медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації, 
застосування яких не потребує спеціальних знань і підготовки. 

Що стосується «заборон» в рекламі лікарських засобів, то Закон з цього приводу 
зазначає наступне: 
1. Забороняється реклама лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за 
приписом (рецептом) лікаря. 
2. Забороняється реклама допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті. 
3. Реклама лікарських засобів не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно 
захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню. 
4. У рекламі лікарських засобів забороняється розміщення: 
– відомостей, які можуть справляти враження, що за умови вживання лікарського засобу чи 
застосування медичної техніки консультація з фахівцем не є необхідною; 
– відомостей про те, що лікувальний ефект від вживання лікарського засобу є гарантованим; 
– зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень; 
– тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан 
свого здоров'я через невикористання лікарських засобів, що рекламуються; 
– тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, 
патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних 
товарів, що рекламуються; 
– посилань на лікарські засоби як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові 
щодо відсутності побічних ефектів; 
– порівнянь з іншими лікарськими засобами з метою посилення рекламного ефекту; 
– посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів; 
– рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних 
закладів та організацій щодо рекламованого товару; 
– спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, 
розповідями про застосування та результати дії рекламованого товару від окремих осіб; 
– зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле– та анімаційних фільмів, 
авторитетних організацій; 
– інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, 
патентної захищеності лікарського засобу. 
5. У рекламі лікарських засобів забороняється участь лікарів та інших професійних 
медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів. 
6. Забороняється вміщувати в рекламі лікарських засобів інформацію, яка дозволяє 
припустити, що лікарський засіб є харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром 
або що безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним походженням. 

Реклама лікарських засобів повинна містити об'єктивну інформацію про лікарський 
засіб і здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою і що 
рекламований товар є лікарським засобом; вимогу про необхідність консультації з лікарем 
перед застосуванням лікарського засобу, а також рекомендацію щодо обов'язкового 
ознайомлення з інструкцією до застосування, що додається до лікарських засобів. 

Відповідно до 7 статті 8 Закону України «Про рекламу» розміщення інформації про 
виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, 



 16 

у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також 
безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці, не вважається рекламою. При цьому 
(див. лист Держкомпідприємництва № 6253 від 31.10.2003) мова йде про інформацію, яка 
об'єктивно необхідна споживачу для здійснення свідомого вибору товару, його належного 
використання, захисту своїх споживчих прав і т. д. (інформація про дійсні споживчі якості, 
про порядок його використання (застосування), утилізації, про належні дії споживача у тих 
чи інших випадках у зв'язку з придбанням і використанням (застосуванням) товару, 
контактна інформація про виробника та ін.). Відповідно, якщо носії будуть містити 
зазначену інформацію, вони не будуть вважатися рекламою. Оскільки лікарські засоби 
підлягають обов'язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись також інформація 
про їх сертифікацію. 

Також слід звернути увагу, що в аптеках та їх структурних підрозділах забороняється 
реклама рецептурних лікарських засобів. На ті лікарські засоби, що підлягають обов'язковій 
сертифікації, споживачеві повинна надаватись також інформація про їх сертифікацію 

Цікавим також є питання, пов'язані з використанням так званих бренд рімайндерів, 
що стосуються брендів лікарських засобів (ручки, чашки, блокноти та інша продукція з 
нанесення на неї бренду компанії). При цьому, щоб застосувати правило (виключення 
відносно реклами в місті продажу), бренд рімайндер, окрім самого бренду, повинен містити 
мінімальну інформацію про лікарський засіб із переліку об'єктивно необхідної споживачу. У 
противному випадку існує ризик визнання такої інформації рекламою з відповідними 
наслідками. Для справедливості варто відзначити, що на сьогодні контролюючі органи 
залишають поза своєю увагою бренд рімайндери в аптеках. У зв'язку з цим практика знає 
багато випадків, коли наведені вище обмеження ігноруються, що, у разі зміни підходу 
контролюючих органів, може призвести до негативних наслідків. 

Відповідальність за порушення законодавства про рекламу 

Основними нормативними актами, що регулюють питання відповідальності за 
порушення рекламного законодавства, є Закон України «Про рекламу» та постанова КМУ № 
693 від 26.05.2004 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення 
законодавства про рекламу». Відповідно до положень законодавства можна виділити таких 
суб'єктів деліктних правовідносин: рекламодавці, виробники реклами та розповсюджувачі 
реклами. 

Підстави для притягнення рекламодавців до відповідальності Закон встановлює, 
зокрема, такі: 
– замовлення реклами продукції, виробництво та/або обіг якої заборонено законом; 
– надання недостовірної інформації виробнику реклами, необхідної для виробництва 
реклами; 
– замовлення розповсюдження реклами, забороненої законом; 
– недотримання встановлених законом вимог щодо змісту реклами; 
– порушення порядку розповсюдження реклами, якщо реклама розповсюджується ними 
самостійно. 

Для виробників реклами та розповсюджувачів реклами законодавець встановлює 
відповідно такі підстави для притягнення до відповідальності: порушення прав третіх осіб 
при виготовленні реклами та порушення встановленого законодавством порядку 
розповсюдження та розміщення реклами. Таким чином, рекламодавець несе 
відповідальність за порушення законодавства про рекламу щодо змісту інформації, що 
надається для створення реклами (якщо не доведе, що порушення відбулося з вини 
виробника реклами або її розповсюджувача). Виробник реклами несе відповідальність за 
порушення законодавства про рекламу щодо оформлення, виробництва і підготовки 
реклами. Розповсюджувач реклами несе відповідальність за порушення часу, місця та 
засобів розміщення реклами. 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про рекламу» штрафи накладаються на: 
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– рекламодавців за вчинення дій, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 27 Закону, – у розмірі 
п'ятикратної вартості розповсюдженої реклами; 
– виробників реклами за вчинення дій, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 27 Закону, – у розмірі 
п'ятикратної вартості виготовлення реклами; 
– розповсюджувачів реклами за вчинення дій, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 27 Закону, – у 
розмірі чотирикратної вартості розповсюдження реклами. 
– рекламодавців, виробників і розповсюджувачів реклами за ненадання або надання свідомо 
неправдивої інформації щодо вартості розповсюдженої реклами, її виготовлення та/або 
розповсюдження – у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.). 
Повторне вчинення порушень, передбачених у цьому пункті, протягом року тягне за собою 
накладення штрафу в подвійному розмірі. 

Одним із видів санкції за порушення законодавства про рекламу є також публічне 
спростування недобросовісної та неправомірної порівняльної реклами 

Одним із видів санкції за порушення законодавства про рекламу можна вважати 
також і передбачене ст. 28 ЗУ «Про рекламу» публічне спростування недобросовісної та 
неправомірної порівняльної реклами, що здійснюється за рахунок винної особи. 

19 квітня 2011 року, Верховна Рада ухвалила Закон № 3235-VI від 19.04.2011, згідно з 
яким реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, 
лікування та реабілітації повинна містити текст попередження такого змісту: 
«Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я», який займає не менше 15 
відсотків площі чи обсягу (тривалості) всієї реклами. Крім того було внесено зміни до статті 
21 Закону України «Про рекламу» (щодо обмеження реклами лікарських засобів)», який 
суттєво може погіршити становище як операторів фармацевтичного ринку, так і операторів 
рекламного сектору господарювання. Згідно із зазначеним законопроектом «реклама 

лікарських засобів може здійснюватися тільки у відповідних спеціалізованих виданнях, 

призначених для медичних установ та лікарів, або шляхом розміщення внутрішньої реклами 

у закладах охорони здоров'я, аптечних закладах, а також розповсюджуватися на 

семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики». 
У Конституції України задекларовано, що людина, її життя та здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а 
поспіх і недбалість фармакологів може коштувати людям життя. Недобросовісна реклама 
медичних препаратів може спричинити невиправдані витрати, завдати матеріальної та 
моральної шкоди. Тому потрібно постійно працювати над вирішенням проблеми 
некоректної реклами лікарських засобів на рівні як державних, так і недержавних 
інституцій. Необхідним напрямом докладання зусиль буде підвищення ефективності 
застосування інституту відповідальності за порушення рекламного законодавства. 
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Закон "Про захист прав споживачів" особливо докладно регулює відносини, пов'язані 

з правами споживача у разі придбання ним товару неналежної якості. Це право 
забезпечується, зокрема, встановленням гарантійних зобов'язань, згідно з якими виробник 
(виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції протягом 
гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними 
документами чи договором (ст. 7 Закону). 
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Гарантійний строк зазначається у паспорті на товар або на його етикетці чи в будь-
якому іншому документі, що додається до продукції. Для медикаментів, харчових продуктів, 
побутової хімії, парфюмерно-косметичних та інших товарів, споживчі властивості яких 
можуть із часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна споживачів 
та навколишнього природного середовища, встановлюється термін придатності, який 
вважається гарантійним. 

Гарантійні строки на речі, що їх продають через роздрібні торговельні організації, 
обчислюються від дня роздрібного продажу. Строк придатності обчислюється від дати 
виготовлення, яка зазначається на етикетці або в інших документах, і визначається або 
часом, упродовж якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої 
товар є придатним для використання. При цьому на тривалість строку придатності не 
повинна впливати та обставина, що той чи той конкретний товар може зберігати свої 
споживні якості і після того, як цей строк минув. 

У разі коли момент укладення договору купівлі-продажу і момент передачі товару 
споживачеві (покупцеві) не збігаються, гарантійні строки обчислюються від дня доставки 
товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціального встановлення чи складання - від 
дня їх здійснення. Якщо цей день, а також день передачі нерухомого майна встановити 
неможливо або якщо майно перебувало у споживача ще до укладення договору купівлі-
продажу, гарантійний строк має обчислюватися від дня укладення договору купівлі-
продажу. 

Законом від 1 грудня 2005 р. до Закону України "Про захист прав споживачів" було 
внесено істотні зміни, за якими права споживачів, котрі придбали товар неналежної якості, 
закріплювалися у ст. 8 цього Закону. У разі виявлення протягом гарантійного строку 
недоліків споживач, у порядку та у строки, встановлені законодавством, має право зажадати: 
1) пропорційного зменшення ціни; 
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару. 

У разі виявлення впродовж встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які 
виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, 
підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, у порядку та у строки, 
встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має 
право на свій вибір зажадати від продавця або виробника: 
1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 
2) заміни товару на такий самий товар або на аналогічний з наявного у продавця (виробника) 
асортименту. 

За Правилами обміну промислових товарів покупцеві, який виявив очевидні недоліки в 
придбаних ним товарах, щодо яких не встановлено гарантійних строків (одяг, тканини, 
хутро, килими тощо), надавалося право на свій вибір обміняти цей товар за місцем 
придбання лише протягом 14 днів або отримати грошову суму за повернену річ. При 
виявленні у придбаній речі прихованих недоліків, підтверджених лабораторним аналізом чи 
бюро товарних експертиз, покупець мав право на її обмін у магазині протягом шести місяців 
від дня купівлі. Таким чином, реалізація покупцями в таких випадках своїх прав залежала 
від характеру недоліків (очевидні чи приховані), що не узгоджувалося з цивільним 
законодавством. Не передбачали Правила права покупця на відшкодування збитків, що їх 
він зазнав унаслідок придбання бракованої речі. 

Правила обміну промислових товарів надавали покупцеві право лише обміняти товар 
належної якості на аналогічний товар (щодо якого не встановлено гарантійних строків), 
якщо придбаний товар не підійшов йому за формою, фасоном, кольором, розміром. 
Розірвання договору з поверненням товару і його купівельної вартості покупцеві було 
можливе лише за згодою продавця. Отже, є всі підстави вважати, що чинне законодавство 
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про захист прав споживачів є значно прогресивнішим порівняно з тим, що було чинним 
раніше, попри його певну незавершеність і недосконалість. 
 

Список використаних джерел: 
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Одним із основних конституційних прав громадянина, реалізація якого вимагає 

встановлення певних гарантій, є право споживачів-громадян на придбання товарів належної 
якості. Проголошення Конституцією України права громадян на безпечне для життя і 
здоров'я довкілля та на інформацію про якість харчових продуктів зобов' язує державу, 
органи місцевого самоврядування створити організаційно-правові, соціально-економічні та 
примусово-владні гарантії збереження цього права. Водночас усі громадяни і юридичні 
особи зобов'язані дотримуватися встановлених щодо цього права правил.  

Таким чином, держава встановила певні гарантії, і усі закони та інші нормативно-
правові акти мають відповідати наведеній конституційній нормі. 

Кримінальна відповідальність - різновид юридичної відповідальності, що полягає у 
застосуванні міри кримінального покарання до фізичних осіб, винних у вчиненні злочину. 

В умовах зниження виробництва товарів народного споживання, неконтрольованого 
ввозу неякісних чи низької якості товарів імпортного виробництва, затоварювання торгівлі 
окремими товарами внаслідок зменшення попиту на них, в тому числі і зумовленого 
зниженням платоспроможності більшої частини населення, приховування товарів для їх 
продажу через певний час за більш високими цінами, зумовленими інфляційними 
процесами, внаслідок чого товари продаються після закінчення термінів придатності та 
служби, та інші подібні дії зумовлюють поширення продажу недоброякісних товарів в 
торговельних підприємствах. 

Кримінальна відповідальність полягає у застосуванні заходу кримінального 
покарання щодо фізичних осіб, винних у скоєнні злочину. Така відповідальність 
передбачається нормами: 

Стаття 227 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за випуск 
або реалізацію недоброякісної продукції. 

Стаття 229 Кримінального кодексу передбачає відповідальність за незаконне 
використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого 
зазначення походження товару. 
Аналізуючи взаємодію кримінально-правових норм з нормами споживчого права (перш за 
все із Законом України Про захист прав споживачів, ми доходимо висновку, що між ними 
відбувається (і має відбуватись у подальшому) процес взаємного збагачення. До речі, цей 
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процес є взагалі характерним для норм, що встановлюють відповідальність за злочини у 
сфері господарської діяльності, бо законодавець, розробляючи кримінальний закон, 
намагається бути якомога лаконічнішим і, зокрема, нерідко використовує при 
конструюванні диспозиції кримінально-правової норми терміни, зміст яких можна з.ясувати 
лише звернувшись до норм інших галузей права. 
           Таким чином, дослідження, проведене нами на базі наведених вище основних 
положень, дозволило виявити та здійснити спробу вирішити деякі проблеми, які стосуються 
кримінально-правової охорони громадян-споживачів. Оскільки викладення навіть основних 
аргументів на підтримку нашої позиції стосовно тих чи інших питань у рамках цього 
виступу є неможливим, обмежимось лише наданням основних висновків, яких досягнуто.  
          Отже, для виділення серед злочинів у сфері господарської діяльності групи 
кримінально караних деліктів, що посягають на права та законні інтереси споживачів, є всі 
необхідні підстави. Це має сприяти більш глибокому з.ясуванню сутності злочинів, які 
входять до названої сукупності. Зазначена група злочинів та її складові елементи 
потребують подальшого ґрунтовного дослідження, з урахуванням положень регулятивних 
галузей права, зарубіжного та історичного досвіду. 
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Відповідно до чинного законодавства України, а саме до 42 статті Конституції України 
держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та 
усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів. 

Розгляд судами справ про порушені права відіграє значну роль у системі правових 
засобів захисту прав споживачів. Споживач, права якого порушені може звертатися в 
державні органи або громадські організації, але найбільш ефективним та діючим способом є 
звернення до суду. Судовий захист прав споживачів передбачено ст. 22 Закону України 
«Про  захист прав споживачів», у якій зазначено, що захист прав споживачів, передбачених 
законодавством, здійснюється судом и при задоволенні вимог споживача суд одночасно 
вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.  

Судовий розгляд даної категорії прав здійснюється судами загальної юрисдикції за 
правилами цивільного судочинства за позовами споживачів, тобто фізичних осіб, які 
придбавають, замовляють, використовують або мають намір придбати чи замовити 
продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних із підприємницькою 
діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.  Суб’єктний склад 
правовідносин є важливим критерієм віднесення справ до сфери захисту прав споживачів. 
Хоча в законі не міститься умов розмежування особистих потреб від використання у 
підприємницькій діяльності, визначення цілей, для яких було придбано товар є необхідним 
для того, щоб підтвердити або спростувати можливість застосування ЗУ «Про захист прав 
споживачів» до певних правовідносин. За даними Верховного Суду України у 2009-2012 рр. 
найбільш суперечливими та дискусійними питання у судовій практиці були питання щодо 
застосування вищезазначеного Закону до правовідносин з надання фінансово-кредитних 
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послуг, страхування, туристичних послуг та договорів, за якими організації залучають 
кошти громадян для будівництва житла. 

Ще однією актуальною проблемою, на яку вказує судова практика є порушення правил 
підвідомчості та підсудності. Судовий захист прав споживачів здійснюється судами 
загальної юрисдикції за правилами цивільного судочинства. Адміністративними судами 
розглядаються справи лише проти тих органів державної влади, які встановлюють критерії 
та умови надання послуг або можуть застосовувати заходи адміністративного впливу до 
порушників споживчого законодавства. Що стосується питань підсудності, то керуючись 
положеннями Цивільного процесуального кодексу України споживач має право на власний 
розсуд пред'являти позов: за місцезнаходженням відповідача, за зареєстрованим місцем 
проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання 
договору (крім виключної підсудності).  

Аналіз судової практики у справах щодо захисту прав споживачів свідчить про те, що 
основними проблемами в суддівському правозастосуванні є такі проблеми: встановлення 
реальних правовідносин та належного нормативно-правового регулювання, зокрема й 
спеціального, що має застосовуватися до спірних правовідносин; розширення випадків 
присудження моральної шкоди всупереч передбаченим законодавством обставинам та 
довільне встановлення й обмеження її розміру; помилкове встановлення відповідача в 
справі; недостатня оцінка матеріалів справи та поверхове встановлення формальної істини, 
що призводить до упущення судами істотних обставин, помилкового встановлення 
правосуб’єктності сторін. 

Хоча судовий захист є ефективним механізмом захисту прав споживачів, але він не 
посідає належне місце через значну тривалість розгляду справ, труднощі виконання судових 
рішень та правову необізнаність населення. 
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Наше сьогодення неодмінно супроводжується щоденними потребами в їжі, напоях, 
одязі, побутових речах, продовольчиш товарах та багато іншого, що є необхідним для 
нормального робочого функціонування та життєдіяльності. Зазвичай, до нас через покупки 
потрапляють ті речі, які є бажаними та якісними, проте, трапляються й такі випадки, коли 
те, що ми придбали не відповідає належній якості. В такому разі безліч споживачів просто 
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«закривають очі» на подібне і не приймають відповідних рішень, щодо повернення свого 
порушеного права на якісну продукцію, яке передбачене чинним законодавством України. 
Як бути у випадку, коли ви придбали прострочену, чи неякісну продукцію?  Це питання на 
сьогоднішній день стає все більш актуальнішим, адже збільшення пропозиції на ринку 
товарів та послуг зумовлює також збільшення ризику на порушення права споживачів. 

Що ж стосовно цього говорить нам чинне законодавство (або що треба знати про 
порядок повернення товару)? Вичерпну відповідь на це питання ми знаходимо у низці 
нормативних документів, а саме: в Законі України «Про захист прав споживачів», 
Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України та в інших нормативно-
правових актах, що містять положення про захист прав споживачів. 

Отже, повернути товар належної якості у магазин (або обміняти його на інший 
аналогічний) можна,якщо дотримані наступні умови повернення товару: 

• його немає у переліку тих товарів, що не підлягають обміну та поверненню; 

• він не використовувався, і зберігся у тому вигляді, якому його придбавали; 

• пройшло менше двох тижнів з моменту придбання товару; 

• є касовий або товарний чек. 
Всі ці умови вичерпні. Тобто, якщо вони дотримані, можна сміливо йти в магазин. 

Продавці, як правило, обізнані з вашим правом обміняти чи повернути товар належної 
якості. Воно передбачене ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів». Пам’ятайте: 
упевнена поведінка без зайвих емоцій і посилання на норми закону гарантують вам 
повернення грошей. Тепер докладніше про правила повернення товару який просто вам не 
підійшов. 

Чого в магазин не повернеш. 

 Кабінет Міністрів України своєю постановою від 19 березня1994 року № 172 затвердив 
Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню). До цього переліку 
потрапили усі продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предмети санітарної 
гігієни, а також деякі непродовольчі товари, зокрема, дитячі іграшки і товари для немовлят, 
тканини, килимові вироби метражні, білизна натільна та постільна, друковані видання, 
пиломатеріали, записані DVD-диски, інструменти для манікюру, педикюру, ювелірні 
вироби. Повний список товарів, що не підлягають поверненню, можна переглянути сааме в 
цьому докумнеті. Річ у тім, що держава гарантує не лише ваші права, але й права інших 
споживачів, які ймовірно пізніше придбають повернутий вами товар. Відтак, повернути 
товар з цього переліку не вдасться. 

Зберегти товарний вигляд. 

Буває таке, що в магазині купили взуття, принесли додому, взули ще раз  воно почало 
тиснути, та й фасон здається вже не таким модним, а ще чоловік (дружина) 
розкритикував(ла) покупку? Знімайте взуття, загортайте його в пакувальний папірець і 
кладіть назад у коробку! Бо обміняти чи повернути товар належної якості можна лише у 
тому випадку, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (у тому 
числі, пломби, ярлики) та інші споживчі властивості. Це прямо прописано у ст. 9 Закону про 
захист прав споживачів. Якщо ви хоч раз вийдете на вулицю, повернути товар, який вже 
використовувався буде неможливо (якщо звісно взуття не браковане). 

Час на роздуми - 14 днів 

Два тижні – стільки закон дає покупцю часу, аби повернути товар належної якості. Далі 
повернення товару можливо тільки по гарантії. До речі, іноді продавці плутають цей термін 
із гарантійним строком, протягом якого можна повернути бракований товар. Іноді робиться 
це свідомо, аби «відшити» невпевнених покупців. Але оскільки ви читаєте цю статтю, 
можете вважати себе споживачем, обізнаним у своїх правах. Такому несвідомому продавцю 
можна процитувати норму ст. 9 Закону про захист прав споживачів, згідно з якою 
«споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не 
рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем». До речі, текст 
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Закону має бути у «куточку споживача» магазину. Звичайно, продавці навряд 
оголошуватимуть триваліший строк, але два тижні - це мінімальний термін повернення 
товару належної якості, гарантований законом.При цьому вас не повинно бентежити, що у 
цитованій нормі йдеться лише про обмін товару. Можна й повернути, забравши гроші. Як 
саме? Про це написано в наступних пунктах моєї статті. 

Зберігайте чеки 

Касовий або товарний чек – це не лише елемент механізму контролю держави за 
сплатою підприємцем податків, але й добра звичка споживача, яка час від часу економитиме 
його гроші і нерви. Якщо ви не берете чеків, повернути товар у магазин шансів немає.Згідно 
ст. 9 вищенаведеного закону, обмін товару належної якості провадиться, якщо збережено 
розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. В іншому 
випадку, звідки продавець знатиме, що товар, який ви хочете повернути, придбаний саме у 
нього, хай навіть 5 хвилин назад? І формально він буде правий. 

Маленькі хитрощі 
Відомо, що закони пишуться так, що їх можна тлумачити по-різному. Висмикнувши з 

контексту одне речення, продавець може перекрутити зміст положення (норми) закону на 
свою користь. 

Як вже згадувалося, продавець може наполягати, що товар належної якості можна лише 
обміняти, бо ж згідно з частиною 1 ст. 9 Закону про захист прав споживачів «споживач має 
право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого 
він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, 
кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням». 
І всі інші умови, які згадуються у законі, і які вже були описані, стосуються лише обміну 
товару належної якості. 

Втім, якщо читати статтю закону далі, то виявиться, що у наступній частині написано: 
«Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або 
придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням 
вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого 
товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні 
відповідного товару в продаж». 

Тобто, якщо з будь-яких причин товар вам не підійшов, ви можете обміняти його на 
аналогічний. Але якщо «аналогічного» потрібного вам в магазині не виявиться, то ви маєте 
право на свій розсуд: придбати на витрачену суму інші товари з цього магазину, або 
повернути собі гроші за товар, або попросити продавця поінформувати, коли з’явиться 
товар, який влаштує вас за кольором, розміром і т.д. Варіант обираєте ви. 

Можливо, продавцю доведеться пояснити, чому (суб’єктивно для вас) запропонований 
ним товар не є «аналогічним». Тут закон на стороні вередливого покупця. Якщо ж ваші 
аргументи на продавця не діють, у такому разі варто поспілкуватися із його керівником або 
старшим менеджером – ті можуть виявитися більш обізнаними в питанні ваших прав щодо 
повернення товару належної якості.Також можна попередити про потенційне ваше 
звернення до відділу захисту прав споживачів місцевого виконкому. 

Варто при цьому не забувати, що спокійна, упевнена поведінка, посилання на норми 
закону з боку покупця діють переконливо на продавця, якому зайві проблеми пов’язані із 
перевірками, не потрібні.  

Деякі формальності. 
Також слід знати, що для оформлення розірвання договору вас можуть попросити 

написати на ім’я директора магазина заяву про поверення товару. Згідно із законом, 
розрахунок при поверненні товару здійснюється виходячи з його вартості на час купівлі. За 
загальним правилом гроші мають повернути одразу (у день розірвання договору). Втім, 
якщо магазин виявиться бідним і не зможе повернути гроші у день розірвання договору, тоді 
гроші мають вам повернути не пізніше ніж протягом семи днів. Знову ж таки за законом. 
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Будьте рішучими у вмінні відстояти всоє право на належний вигляд та якість товару. Не 
будьте пасивними до своїх прав! 
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           Персонал - це не просто люди, які продають нам товари або виконують роботи. 
Знаючи обов'язки продавців, менеджерів чи охоронників підприємств сфери торгівлі, ми 
зможемо з упевненістю захищати себе в різних ситуаціях. 
          Обов'язки продавця  

Надати достовірну і повну інформацію про товар (роботу, послугу). Сприяти 
споживачеві у вільному виборі товарів і послуг. Надати споживачеві достовірну і доступну 
інформацію про найменування, належність та режим роботи свого підприємства. 
На вимогу споживача надати контрольно-вимірювальні прилади чи, документи про якість, 
безпеку, ціну товарів (робіт, послуг). Передати покупцеві товар з усіма його приладдям і 
документами (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що відповідає за якістю вимогам 
нормативних документів, інформації про товар. 
           Обов'язки охоронця 

Права та обов'язки охорони містяться в посадовій інструкції підприємства сфери 
торгівлі або обслуговування. Але основні функції охоронців наступні: 
• стежити за порядком на підприємстві; 
• припиняти розкрадання чужого майна; 
• затримувати і передавати представникам правоохоронних органів правопорушників. 

Згідно ст. 29 Конституції України кожна людина має право на свободу та особисту 
недоторканність. Особистий огляд і огляд ваших речей може проводитися за вмотивованою 
постановою слідчого, слідчого судді  з санкції прокурора або його заступника. В особливих 
випадках , з метою запобігання адміністративних правопорушень ( у зв'язку з виявленням 
ознак правопорушення або при достатніх підставах для припущення про наявність таких 
ознак), допускається особистий огляд і огляд речей. В іншому випадку особистий огляд і 
огляд ваших речей може проводитися тільки якщо ви дали свою згоду на огляд. Приватні 
охоронні фірми можуть проводити огляд тільки в присутності правоохоронних органів. У 
кожному разі, огляд повинен проводитися особами однієї з вами статі в спеціально 
відведених службових приміщеннях. Обов'язковою умовою  огляду має стати складання 
протоколу. 
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     Чи має право магазин вимагати з відвідувача торгового залу гроші в заставу за 

візок для товарів?  

- Так. Візок - це майно підприємства, яке надається вам на час. Тому магазин має право 
просити за нього заставу.  

    Чи несе адміністрація магазину відповідальність за речі, залишені в камері 
схову?  

- Так, охорона повинна піклуватися про збереження речей, залишених в камері схову. 
Згідно ст. 942 Цивільного кодексу України підприємство, яке приймає на зберігання 
речі, зобов'язане вжити всіх заходів, встановлені договором і законом, для 
забезпечення збереження речей ст. 936 Договір зберігання.  

    Які права має покупець на ринку?  

   Такі ж, як і покупець у магазині. На вимогу покупця продавець на ринку зобов'язаний 
видати товарний чек, що засвідчує факт покупки. У чеку мають бути зазначені 
найменування суб'єкта господарювання та ринку, ряд та номер торгового місця, 
найменування товару, ціна товару, дата продажу, прізвище, ініціали продавця та стояти його 
підпис. 
 
 

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ 
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Микитенко Людмила Андріївна 
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Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна 

 
Однією з пріоритетних сфер виконання Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС від 18 березня 2004 р., є сфера захисту прав 
споживачів.  

Новий курс у державній споживчій політиці адаптованої згідно вимог Світової 
організації торгівлі та Європейського Союзу набув відображення у  Концепції державної 
політики у сфері захисту прав споживачів, від 05.06.2013 № 777-р КМУ) [1]. Метою цієї  
Концепції є запровадження системного підходу до розв’язання проблем у сфері захисту прав 
споживачів та здійснення адаптації національного законодавства з питань захисту прав 
споживачів до законодавства ЄС. 

На сьогоднішній день в Україні хоч і побудована цілісна система споживчого 
законодавства, але в той же час, вона не позбавлена недоліків та потребує удосконалення.  

Основні права споживачів, визначені в ст.4 «Права та обов’язки споживачів» Закону 
України «Про захист прав споживачів»[2], не можуть в достатній мірі бути захищені 
без розв’язання наступних правових проблем:  

- поліпшення судового захисту прав споживачів, особливо щодо відшкодування 
майнової і моральної шкоди. 

- створення системи позасудового вирішення спорів між споживачами та продавцями, 
виконавцями які виконують роботи або надають послуги; 

- вдосконалення законодавства щодо захисту колективних інтересів споживачів; 
- надання споживачеві пріоритету у відносинах з виробниками, продавцями та 

виконавцями в рамках споживчого. 
Зрештою, слід усунути окремі недоліки в матеріально-правовому регулюванні захисту 

прав споживачів, що дасть змогу зняти низку питань та недоречностей. Серед таких питань:  
а) визначити суб’єкта здійснення експертизи технічно складних товарів і порядку 

призначення (засад здійснення) та проведення такої експертизи, а так само й 
правовий статус експерта в галузі захисту прав споживачів;  
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б) закріпити правові підстави для з’ясування питання про оцінку істотного недоліку, 
якого взагалі не можна усунути; а також вади, що може бути усунута, однак 
проявляється знову, але на її усунення необхідно менше вказаного законом терміну;  

в) визначити критерії оцінки істотного недоліку, який робить товар суттєво іншим, ніж 
передбачено договором, особливо за умови укладення договору в усній формі, на 
відстані та поза торговельними й офісними приміщеннями;  

г)  внести суттєві зміни в порядок формування обмінного фонду, разом з порядком 
створення обмінного фонду, параметрами кількості та безпосереднього асортименту 
товарів, наявних в обмінному фонді, правовими засадами надання права тимчасового 
користування об’єктами обмінного фонду особами, що вимагають ремонту 
придбаного товару. 
Отже, для забезпечення реалізації прав споживачів вважаємо за доцільне, розробити 

та  вдосконалити споживче законодавство, що дозволить у нашій державі встановити 
найвищі світові стандарти захисту прав споживачів.  
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Проблемі якості продукції, виконання робіт, надання послуг приділяється значна 
увага, бо досягнення успіхів соціально-економічного характеру можливе лише завдяки 
реалізації політики щодо належного забезпечення потреб. Якість – найбільш об'єктивний, 
узагальнюючий показник наукового, технічного, економічного, соціального, суспільного 
прогресу. 

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд за дотриманням 
стандартів, норм і правил і відповідальності за їхнє порушення» від 8 квітня 1993 р. трактує 
якість продукції як сукупність властивостей, що відображають безпеку, новизну, 
довговічність, надійність, економічність, ергономічність, естетичність, екологічність 
продукції і т. п., що надають їй здатність задовольняти споживача відповідно до її 
призначення. 

Що ж до поняття "стандарт", то він являє собою зразок, модель, еталон, прийнятий 
за вихідний, для зіставлення з ним інших подібних об'єктів.Стандарт може бути 
розроблений як на матеріальні предмети, так і на об'єкти різного нематеріального характеру. 
  Правові й організаційні основи стандартизації встановлені Законом України «Про 
стандартизацію» від 17 травня 2001 р. і Декретом КМУ «Про стандартизацію і 
сертифікацію» від 10 травня 1993 р. 

Нормативними документами щодо стандартизації є: Державні стандарти України 
(до них прирівнюються державні будівельні норми і правила, а також державні 
класифікатори техніко-економічної і соціальної інформації; галузеві стандарти; стандарти 
підприємств; кодекс усталеної практики; технічні умови).Правові й організаційні основи 
стандартизації встановлені Законом України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 р. і 
Декретом КМУ «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10 травня 1993 р. 
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  Нормативними документами щодо стандартизації є: Державні стандарти України (до 
них прирівнюються державні будівельні норми і правила, а також державні класифікатори 
техніко-економічної і соціальної інформації; галузеві стандарти; стандарти підприємств; 
кодекс усталеної практики; технічні умови). 

Державні стандарти України та правила їх використання на території України 
встановлює Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, що дія на основі 
Положення, затвердженого Указом ПУ у 2011 році.  

Для здійснення державного нагляду державні інспектори компетентного органу 
мають право: 

� вільного доступу у виробничі й службові приміщення; 
� одержання необхідних відомостей і матеріалів; 
� добору зразків продукції для перевірки на її відповідність стандартам, нормам 

і правилам; 
� забороняти випуск, збереження, транспортування, використання 

(експлуатацію), 
� реалізацію продукції, у тому числі імпортної, з порушеннями стандартів, норм 

і правил; 
� забороняти випуск і реалізацію продукції, що підлягає обов'язковій 

сертифікації, але яка її не пройшла у встановлений термін; 
� давати обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень 

стандартів, норм і правил; 
� складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері 

стандартизації, метрології, якості продукції; 
� направляти матеріали в органи прокуратури для рішення питань про залучення 

до кримінальної відповідальності осіб, винних у порушенні стандартів, норм і правил тощо. 
 Важливою є діяльність з питань визначення та заснування правил з метою 

впорядкування діяльності в певній галузі - стандартизація. Результати стандартизації 
знаходять відображення в спеціальній нормативно-технічній документації. Основними її 
видами є стандарти і технічні умови – документи, що містять обов’язкові для виробників 
норми якості виробу і засоби їх досягнення. Застосовувана на підприємствах нормативно-
технічна документація охоплює певні категорії стандартів: міжнародні стандарти ISO серії 
9000, державні стандарти України, галузеві стандарти, стандарти науково-технічних та 
інженерних товариств, технічні умови, стандарти підприємств. Найбільш жорсткі вимоги 
щодо якості містяться у міжнародних стандартах, які розробляються Міжнародною 
організацією стандартизації – ISO і використовуються для сертифікації виробів, що 
експортуються в інші країни і реалізуються на світовому ринку. 
  Важливим заходом, що підвищує технічний рівень і якість, є введення системи 
сертифікації продукції. 
  Сертифікація відповідності (відповідно до визначення Міжнародної організації з 
стандартизації) є дією, що засвідчує за допомогою сертифіката відповідності або знака 
відповідності, що виріб або послуга відповідає певному стандарту або іншому нормативно-
технічному документу. В Україні сертифікація продукції підрозділяється на обов'язкову 
(проводять акредитовані лабораторії з упровадження) і добровільну (самосертифікація, 
сертифікація третьою стороною).Для деяких видів продукції діє міжнародна система 
сертифікації, в якій беруть участь окремі країни чи фірми.  

На початку 1993 р. Україна стала членом ISO (International Organization For 
Standartization та міжнародної електротехнічної комісії – ІЕС. Це дає їй право нарівні з 90 
іншими країнами світу брати участь у діяльності більш ніж 1000 міжнародних робочих 
органів технічних комітетів зі стандартизації і сертифікації та використовувати понад 12000 
міжнародних стандартів. 
  ISO (Міжнародна організація з стандартизації) - це всесвітня федерація національних 
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органів стандартизації (комітетів -членів ISO). Міжнародні стандарти розробляють, як 
правило, технічні комітети ISO. Кожний комітет-член, зацікавлений у предметній галузі 
діяльності, для якої було створено технічний комітет, має право бути представлений у цьому 
технічному комітеті.  

Однією з основних задач будь-якої держави є захист прав споживачів. 
Законодавство про захист прав споживачів від товарів, робіт, послуг неналежної якості являє 
собою комплексне законодавство, що включає нормативні акти й окремі правові норми не 
тільки господарського але й інших галузей права. Воно базується на Законі України «Про 
захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. у редакції від 15 грудня 1993 р. Саме цей 
Закон дає нам визначення належності якості товару, роботи або послуги - це властивість 
продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-
правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем.  
  У випадку придбання товару неналежної якості споживач має право за своїм вибором 
вимагати від продавця або виробника: 

� безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їхнє 
� виправлення споживачем або третьою особою; 
� заміни на аналогічний товар належної якості; 
� відповідного зменшення його купівельної ціни; 
� заміни на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком 

купівельної ціни; 
� розірвання договору і відшкодування заподіяних збитків. 
При наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному 

задоволенню, а при необхідності перевірки якості – протягом 14 днів або за домовленістю 
сторін.Вимоги споживача про безоплатне усунення недоліків повинні бути задоволені 
протягом 14 днів або за узгодженням сторін в інший термін. За кожний день затримки 
виконання вимог споживачеві виплачується неустойка в розмірі 1 % вартості товару.  

25 січня 1995 р. Верховна Рада України затвердила Положення про порядок 
тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, громадського харчування і 
послуг, що систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі і 
надання послуг, умови збереження і транспортування товарів; Положення про порядок 
вилучення неякісних товарів, документів і інших предметів, що свідчать про порушення 
прав споживачів; Положення про порядок припинення (заборони) господарюючими 
суб'єктами відвантаження, реалізації (продажу) і виробництва товарів, виконання робіт і 
надання послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів, які захищають права 
споживачів на якість товарів, робіт, послуг, національний ринок країни від несумлінних 
виробників і продавців. 
  Отже, можна стверджувати, що в Україні функціонує власна система стандартизації 
та сертифікації, що діє та розвивається згідно з міжнародними стандартами сертифікації 
якості товарів. Одним із ефективних засобів підвищення якості продукції на всіх стадіях її 
життєвого циклу є стандартизація. 
  В умовах сьогодення залишається актуальним питання перегляду великої кількості 
чинних в Україні державних стандартів колишнього СРСР та застосування замість них 
міжнародних. Так, вітчизняні суб'єкти господарювання продовжують використовувати 
близько 16 тис. ГОСТів і до 30 тис. галузевих нормативних документів колишнього СРСР, 
затверджених до 1992 р.. Ці НД значною мірою містять технічні характеристики, які не 
відповідають сучасному науково-технічному рівню. Недостатньо оновлює фонд стандартів 
колишнього СРСР Міждержавна рада зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР): 
100-250 документів щорічно. З них лише 20-50 ГОСТів гармонізовано з міжнародними чи 
європейськими нормами. 
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   В умовах посилення монополізації економіки стало очевидним, що споживач є 
незахищеною стороною у взаємовідносинах з підприємцями. Ця проблема пов'язувалась 
також зі створенням великої рекламної індустрії та розвитком засобів масової інформації, 
зростанням обсягів виробництва предметів довгострокового користування, використанням 
хімічних продуктів, синтетичних та інших штучних матеріалів. Споживачем визнається 
непрофесіонал, який придбає товари та послуги для задоволення особистих потреб. Таким 
чином, критерієм, який вирізняє споживача, є його непрофесіоналізм: він придбає товари і 
послуги з метою особистого користування, а не для подальшої переробки або продажу. 
Мова йде, перш за все, про фізичних осіб — споживачів товарів і послуг.  Але ці товари 
можуть бути неналежної якості, невідповідати санітарним нормам, бути з виробничими 
недоліками, які можуть заподіяти шкоду здоров’ю споживача. Для того щоб цього не 
допустити держава, забезпечує і гарантує придбання або одержання продукції законними 
способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і 
життєдіяльності. 

   Одним із основних конституційних прав громадянина, передбачених ст. 50 
Конституції України, є право споживачів на придбання товарів належної якості. Кожен має 
право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням 
цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан 
довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення; 
така інформація ніким не може бути засекречена.  

Закон України "Про захист прав споживачів"  детально регулює відносини, пов'язані з 
правами споживача у разі придбання ним товару неналежної якості. Даний закон зобов'язує 
державу забезпечити не лише створення інформаційної системи про якість товарів, що 
реалізуються всіма суб'єктами підприємництва, але й визначити необхідні вимоги, яким 
мають відповідати ці товари, а також здійснення державними органами контролю за 
дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності цих вимог.  Необхідно зазначити, що 
Закон України "Про захист прав споживачів" не закріплює право продавця продати товар 
належної якості, а зобов'язує його передати споживачеві товар, який за якістю відповідає 
вимогам нормативних документів, умовам договору, а також інформації про товар. Така 
норма є важливою, але не безумовною гарантією реалізації споживачем права на захист у 
разі придбання товару неналежної якості. Крім нормативно-приписних гарантій, важливу 
роль у забезпеченні надходження у торговельну мережу якісних товарів відіграють 
сертифікація та гарантії, які умовно можна назвати організаційними (наприклад, 
ліцензування, патентування), інформаційними (наприклад, маркування, штрихове 
кодування, рекламування), контрольно-запобіжними (контрольні перевірки якості, санітарні 
вимоги до умов продажу, зберігання тощо), правозахисними (санкції за порушення вимог 
законодавства про якість) заходами. Сертифікація - це комплекс заходів, спрямованих на 
забезпечення відповідності продукції встановленим або ініційованим вимогам, про що 
видається відповідний сертифікат. Сертифікація продукції в Україні здійснюється з метою: 
- запобігання реалізації небезпечної продукції; 
- сприяння споживачам у компетентному виборі продукції. 



 30 

Іншою гарантією є надання споживачу об’єктивної інформації про товар. Об'єктивна 
інформація сприяє вибору покупцем якісного товару. Така інформація про товари має 
містити: 

- назву товару; 
- зазначення нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати вітчизняні 

товари ; 
- дані про основні властивості товарів, а щодо продуктів харчування - про склад 

(включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі 
харчових добавок), номінальну кількість (масу, об'єм тощо), харчову та енергетичну 
цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями 
споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт; 
- відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин порівняно з вимогами нормативно-
правових актів та нормативних документів і протипоказання щодо застосування; 
- позначку про застосування генної інженерії під час виготовлення товарів; 
- дані про ціну (тариф), умови та правила придбання товарів;  

- дату виготовлення; 
- відомості про умови зберігання; 
- гарантійні зобов'язання виробника (виконавця); 
- правила та умови ефективного і безпечного використання товарів. 

Важливою гарантією є гарантійні зобов’язання виробника. Забезпечується, зокрема, 
встановленням гарантійних зобов'язань, згідно з якими виробник забезпечує належну роботу 
продукції протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, 
нормативними документами чи договором. Гарантійний строк зазначається у паспорті на 
товар або на його етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається до продукції. 
Для медикаментів, харчових продуктів, побутової хімії, парфюмерно-косметичних та інших 
товарів, споживчі властивості яких можуть із часом погіршуватися і становити небезпеку 
для життя, здоров'я, майна споживачів та навколишнього природного середовища, 
встановлюється термін придатності, який вважається гарантійним. У разі придбання 
споживачем товарів неналежної якості та виявленні споживачем недоліків чи фальсифікації 
товару протягом гарантійного терміну він має право за своїм вибором вимагати від продавця 
або виробника таке: 

а) безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх 
виправлення споживачем чи третьою особою; 

б) заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості; 
в) відповідного зменшення його купівельної ціни; 
г) заміни на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним 

перерахуванням купівельної ціни; 
д) розірвання договору та відшкодування збитків, яких він зазнав. 
  Отже, ми можемо зробити висновок, що всі правові гарантії забезпечення належної 

якості товарів покликані захищати права споживачів на придбання якісного товару та 
задоволення їх очікувань від товару.  
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Далеко не кожен громадянин України знає, що захист прав споживачів згідно із 
законодавством – відповідальність держави. Адже, захист прав споживачів – це складова 
частина захисту прав людини, яку повинна забезпечувати держава. І ці права закріплені у 
багатьох законодавчих актах, безумовно розпочинаючи від Конституції України, Цивільний 
Кодексом та ЗУ «Про захист прав споживачів», так і у багатьох постановах та декретах 
Кабінету Міністрів України.  Виходячи з принципу, закріпленого в ст. 3 Конституції 
України про те, що людина, її життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканність і безпека 
визнані в Україні найвищою соціальною цінністю, права споживачів належать до 
найголовніших соціальних прав громадян, захист яких покладено на державу. Ці принципи 
конкретизовано в положеннях ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», згідно з 
якою, споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка 
реалізовується на території України, для задоволення своїх особистих потреб. Слід 
відзначити, що частина прав залишається лише задекларованою, інша – розписана із 
застосуванням елементів процесуального права. Так, згідно зі ст. 5 Закону, «Держава 
створює умови для здобуття споживачами потрібних знань з питань реалізації їх прав», але 
при цьому Закон не містить детальних механізмів щодо навчання споживачів. До детально 
описаних прав з механізмами їх реалізації, можна віднести насамперед права, зазначені в 
статтях 8 – 13 та 18 Закону України «Про захист прав споживачів». Ці статті встановлюють 
багато прав і механізмів їх реалізації, якими можна користуватися у повсякденному житті.  

Найпростішим шляхом відновити порушене право споживача є звернення з письмовою 
заявою до керівника магазину та викладення у ній своїх вимог.Ч. 1 ст. 8 Закону України 
"Про захист прав споживачів" дозволяє споживачу у разі придбання ним товару неналежної 
якості висувати до продавця/виробника одну з наступних вимог:1) пропорційне зменшення 
ціни; 

2) безоплатне усунення недоліків товару в розумний строк;3) відшкодування витрат на 
усунення недоліків товару. 

Якщо ж протягом встановленого гарантійного строку були виявлені істотні недоліки, 
тобто такі , які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації 
товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у 
строки, що встановлені законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін правил чи 
договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:1) розірвання 
договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;2) вимагати заміни товару на 
такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.  

Заява пишеться у двох екземплярах. На одному екземплярі, що залишається 
заявникові, робиться відмітка про дату прийняття заяви та прізвище й посада співробітника, 
що її приймає. Другий екземпляр залишається у суб'єкта господарювання. Якщо останній 
відмовляється прийняти заяву або зробити зазначені відмітки, слід надіслати таку заяву 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення.До заяви необхідно додати копію 
розрахункового документа - касовий або товарний чек.Як правило, продавці/виробники, що 
цінують свою репутацію, йдуть назустріч споживачу і не дозволяють "делікатній" ситуації 
перетворитися у конфлікт. 

Однак, якщо компромісу досягти не вдалося, і продавець відмовляється від 
задоволення законних вимог споживача, варто взяти на озброєння наступний алгоритм дій: 



 32 

1) насамперед слід зібрати докази порушення прав споживача, якими, зокрема, 
виступають: 

- чек або інший документ, що підтверджує факт придбання товару;- договір (за 
наявності); 

- акти експертиз;- висновки сервісних центрів;- звернення до продавців/виконавців з їх 
відмітками та/або докази направлення таких звернень (поштові повідомлення про вручення 
тощо);- письмові відповіді продавців/виконавців на звернення споживача. 

2) із заявою та підготовленим пакетом документів звернутися до відповідної установи 
у справах захисту прав споживачів. В частині 3 статті 5 Закону України «Про захист прав 
споживачів» вказано: « Захист прав споживачів здійснюють спеціально уповноважений 
центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні 
органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи 
і установи, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також 
суди». 

Судова тяганина – цікавий процес лише для деяких із нас, для більшості ж громадян – 
неприємний, нервовий і, як відомо, повільний. Він може тягнутися роками через 
різноманітні затримки. Як показує практика, в більшості випадків вдається досягти 
розв’язання суперечок споживачів без позовів до суду. 

Вся сила в знаннях, розумінні, обдуманих та розсудливих діях. Загалом схема проста: 
знати типові приклади порушень, недобросовісних практик та розуміти причини їх і шляхи 
подолання;знати свої права та способи фіксації порушень цих прав;знати прості правила 
запобігання конфліктам між споживачами й продавцями, виконавцями та 
виробниками;знати, до кого і як звертатися, щоб законно владнати конфлікт, якщо він все-
таки виник. 

Дуже важливо хоча б один раз прочитати повністю текст Закону України «Про захист 
прав споживачів». Тоді за потреби можна буде швидко в ньому зорієнтуватися. Часто 
конфліктні ситуації виникають у разі, якщо споживачі та продавці не знають положень 
закону, але намагаються відповідно до своїх побажань і свого розуміння справедливості 
владнати спірну ситуацію кожен на свою користь. З наведених вище прикладів можна 
зробити дуже простий, але такий необхідний для споживачів висновок: Закон України «Про 
захист прав споживачів» необхідно знати. Він всезагальний (у тому сенсі, що всі громадяни 
є споживачами) і знання його необхідне в повсякденному житті (всі без винятку щодня щось 
споживають). За умови орієнтування в законі можна уникнути багатьох зайвих турбот, 
неприємностей і конфліктних ситуацій. На сьогодні на вулицях та в провулках міст, сіл 
повно різноманітних кав’ярень, ресторанів, салонів, магазинів, ринків, кіосків і лотків. Всі 
вони чекають своїх клієнтів, надають їм послуги, живуть і процвітають за їх рахунок. Нині 
найбільша радість для підприємства чи бізнесмена – щоб у нього купили, замовили послугу 
чи роботу. Тому не треба нервувати, якщо не сподобався неприязний продавець чи 
виконавець, несвіжий товар чи послуга, яку надають повільно. Просто зверніться в інше 
місце. І вам спокійніше – і продавцеві не вигідно. Хоча це особисто справа кожного. Але я 
вчиняю зазвичай саме так, оскільки і сам працював у закладах торгівлі, і знаю наскільки не 
приємно ,коли через вину роботодавця, покупці зриваються у обвинуваченнях на тобі.  

Можна вивчити закон, але, якщо не навчитись правильно його застосовувати в житті, 
він так і залишиться теорією. Багато споживачів плутаються чи взагалі не мають уявлення, 
до якої з цих інстанцій їм звернутись, щоб якомога скоріше розв’язати конкретну 
конфліктну ситуацію, хоча в законі їх перелік досить великий. То як же правильно обрати 
адресата – потрібну структуру в складній державній ієрархії? Для цього необхідно знати 
повноваження тих організацій, які займаються захистом прав споживачів. Власне в цьому і 
весь секрет. Але для того, щоб заява була прийнята й розглянута швидко, необхідно 
виконати деякі попередні дії.  
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1. Фіксація порушень прав споживачів. Найскладніше завдання полягає не в ому, щоб 

установити, яку саме статтю закону було порушено, а в тому, щоб надати організації, котра 

захищає права споживачів, неспростовні докази самого факту порушення й хто саме винен у 

ньому. Іншими словами найскладніше – отримати фактичний матеріал, власне факти. 

Переглянувши закон – слово яке мені найбільш здалось важливим, і від якого потрібно 

відштовхуватись при вирішені конфліктів щодо порушення прав споживачів –це чек. Коли 

він є можна скористатись своїми правами споживача, коли ж нема – то покупець перебуває 

поза межами дії закону «Про захист прав споживачів» і треба шукати змоги довести свою 

правоту, можливо, залучати свідків тощо, тобто користуватися положеннями інших законів 

чи кодексів. Однак, якщо з якихось причин розрахунковий документ було втрачено, варто 

мати на увазі, що його можна відновити.Для цього слід звернутися до продавця із заявою 

про відновлення розрахункового документа (особливо якщо він був виданий через касовий 

апарат). Не потрібно забувати і про гарантійний строк. Відповідно до ч. 1 ст. 8 ЗУ N 3161-

IV, у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків, споживач має 

право вимагати безоплатного усунення цих недоліків товару в розумний строк. Відповідно 

до ч. 9 цієї ж статті, при пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення 

недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом 14 днів з дати його пред'явлення або за 

згодою сторін в інший строк. На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається 

(з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації). Так ,це забере час, 

але це всього лиш тимчасова незручність. 

2. Чимало споживачів недооцінюють чарівну дію книг відгуків і пропозицій. І даремно. 

Перевіряльники різних контролюючих органів зазвичай ознайомлюються із записами в 

Книзі відгуків та пропозицій і за цими записами формують попередню оцінку якості 
виконання службових обов’язків працівниками організації. 

3. Якщо споживач одразу після того, як відбулось порушення його прав або виникло 

непорозуміння, звертається до державних органів, які захищають права споживачів, то 

реакція чиновників цих органів не завжди зрозуміла йому й часто викликає в споживача 

незаслужене обурення. Правильніше – спочатку негайно звернутися в письмовій формі 
безпосередньо до самого порушника. По-перше, більшість продавців, виконавців і 
виробників реагують на заяви споживачів відповідно до чинного законодавства й конфлікти 

швидко вичерпуються.По-друге, в разі, якщо порушник не діятиме відповідно до 

законодавства про захист прав споживачів, відповідна дата прийняття заяви та зволікання з 
відвовіддю, негативна відповідь або резолюція про відмову будуть доказом порушення прав 

споживачів. Наявність письмових доказів порушення прав споживачів значно пришвидшить 

дії чиновників державних органів з поновлення прав споживачів. 

4. Якщо ж уже вище зазначені дії не допомогли, потрібно звертатись до Спеціально 

уповноважених центральних органів виконавчої влади в сфері захисту прав споживачів і 
його територіальні органи – це головні дійові органи в державному захисті прав споживачів 

в Україні. Їхня структура складається з Досудовий захист прав споживачів головного 

спеціально уповноваженого органу та обласних департаментів, а також департаментів у 

Києві та Севастополі. Їхні повноваження встановлено в статті 26 Закону України «Про 

захист прав споживачів» 
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Захист прав споживачів є одним з найважливіших напрямів захисту конституційних 
прав громадян. Так, Конституцією України проголошені права громадян на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля, на інформацію про якість харчових продуктів і предметів побуту, 
передбачено право кожного громадянина, а також іноземців та осіб без громадянства на 
звернення до суду щодо захисту своїх прав та на правову допомогу.  

Деякі науковці вважають, що споживче право потрібно розглядати як своєрідний кон-
ституційний інститут та як елемент національного законодавства в цілому [1]. 

Законодавство створює досить широкі правові можливості для захисту прав 
споживачів. Закон України «Про захист прав споживачів» наділяє споживачів правом на 
належну якість продукції, правами у разі придбання товару неналежної якості, правами при 
придбанні товару належної якості [2]. Однак, нормативно–правова база щодо захисту прав 
споживачів потребує вдосконалення та перебуває в стадії гармонізації з нормами 
міжнародних договорів та стандартів. У міжнародній практиці вироблений комплекс 
основоположних прав споживачів, до яких належать права на отримання якісних і безпечних 
товарів (робіт, послуг), на освіту, інформацію, повне відшкодування заподіяної шкоди, на 
судовий захист та інших.  

Законодавство України закріплює широке коло повноважень споживачів  щодо захис-
ту своїх прав. Однак, не дивлячись на спроби врегулювати питання захисту прав споживачів 
на законодавчому рівні, в Україні залишаються невирішеними багато проблем в цьому 
напрямку, зокрема недостатня правова обізнаність населення з питань прав споживачів; 
помилки при розгляді судових справ через неправильне застосування законодавства; 
проблеми морального відшкодування споживачеві [3]. Основною причиною неналежного 
рівня захисту прав споживачів є проблеми правового регулювання цих відносин в Україні.  

Для покращення ситуації в сфері захисту прав споживачів необхідно:  
            - вдосконалити законодавство в сфері захисту прав споживачів шляхом внесення змін 
і доповнень, приведення його у відповідність до міжнародних стандартів;  
           - проаналізувати судову практику у справах щодо захисту прав споживачів для 
виявлення окремих недоліків та проблем, проведення її узагальнення;  

- посилити відповідальність та санкції за порушення законодавства про захист прав 
споживачів; 

     -  враховувати міжнародний досвід щодо захисту прав споживачів. 
 

Список використаних джерел: 

1. Кагал Т. О. Організаційно-правові питання забезпечення захисту прав споживачів в сфері 
якості товарів. – К. – 1998. – 12с. 

2. Про захист прав споживачів / Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII. (зі змінами і 
доповненнями). - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-
12/print1362040254392168 

3. Судовий захист прав споживачів в Україні. - Режим доступу:  
http://www.consumerinfo.org.ua/upload/iblock/1e3/ConsumersJudicialProtection-broshure.pdf 
 
 

 



 35 

ЗАХИСТ ПРАВ ТУРИСТІВ В КРАЇНАХ ЄС 

Туник Олександр Миколайович 

Студент 2 курсу факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, 
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна 

 
Визначальним фактором стимулювання розвитку туристичних відносин, від появи 

сфери туризму в світі й до її розквіту, була та залишається проблема, пов’язана з 
недостатньою уніфікованістю вимог законодавств країн світу щодо переміщення туристів, 
надання туристичних й пов’язаних з ними послуг та захисту прав туристів. Тому, особливо 
актуального значення в сучасній туристичній діяльності набуває консюмерський рух та 
нормативно-правове регулювання у цьому напрямку.  

Закони і стандарти, спрямовані на захист споживачів у країнах ЄС, існують уже 
багато років. Паралельні інтереси виробників і споживачів залишаються важливим 
пріоритетом захисту прав споживачів у сучасній Європі. У Європейському Союзі існують 
загальноєвропейські закони (Директиви) та національні закони країн-членів. Директиви 
визначають загальні вимоги, які повинні виконувати окремі країни, а не те, яким чином 
повинні бути організовані національні закони. Через це досі існують значні відмінності у 
структурі споживчого законодавства та інститутів, які забезпечують його виконання [2]. 

У 1984 р. Радою Міністрів ЄС було підготовлено резолюцію про політику 
Співтовариств в галузі туризму та запропоновано розробити юридичний механізм захисту 
прав споживачів при придбанні турів з заздалегідь запланованим маршрутом та комплексом 
послуг. Так, Комітетом ЄС з питань захисту прав споживачів Ради Міністрів 13.06.1990 р. 
була прийнята Директива № 90/314/ЄЕС про продаж турів із заздалегідь запланованим 
маршрутом та комплексом послуг, а пізніше – Директива № 93/13/ЄЕС про несумлінні 
умови в договорах зі споживачами. З цього моменту, власне, і почався процес гармонізації 
законодавств держав-членів ЄС в туристичній галузі в рамках захисту прав туристів, як 
споживачів. Створення спеціального туристичного законодавства відбувалося шляхом 
встановлення «мінімального стандарту» для суб’єктів туристичного бізнесу, при порушенні 
яких для захисту туристів застосовувались норми права про захист їх прав як споживачів. 

Директиву щодо організованих туристичних мандрівок, турів і комплексних турне 
було розроблено з метою захисту інтересів споживачів, які укладають контракти стосовно 
організованих туристичних мандрівок у межах ЄС. Її дія поширюється на продажі 
заздалегідь обумовлених комбінацій. Директива містить певні правила щодо зобов’язань 
організаторів комплексних турів і роздрібних продавців, які повинні брати на себе 
відповідальність за надання пропонованих послуг [1]. Існують певні винятки, наприклад, на 
випадок форс-мажорних або інших обставин, які неможливо було ні передбачити, ані 
перебороти. З іншого боку, навіть у таких випадках організатори повинні використовувати 
всі наявні засоби для надання допомоги споживачам. Розмір компенсації, що підлягає 
виплаті, підпадає під певні обмеження, але не до невиправданого ступеня. Обмеження 
насправді повинні застосовуватися у відповідності до міжнародних конвенцій. Ця директива 
також встановлює правила щодо інформації, яку повинні надавати споживачам. Вона 
містить конкретні вимоги стосовно змісту рекламних буклетів, якщо такі видаються. 
Директива містить положення щодо заходів безпеки, які повинні здійснювати оператори, а 
також заходи з повернення сплачених коштів і повернення споживачів до своєї країни у разі 
неплатоспроможності оператора [3]. 

Директива щодо електронної комерції підтверджує заходи, спрямовані на захист прав 
споживачів, які містяться в інших директивах, зокрема, про недобросовісні умови у 
споживчих контрактах; про оманливу та порівняльну рекламу; про організовані туристичні 
мандрівки, тури та комплексні турне; про позначення ціни; про діяльність в мережі Інтернет. 

В першу чергу слід зазначити, що практично всі розвинені країни зіткнулися з 
проблемою несумлінних умов у договорах із споживачами, що з’явилися в стандартних, 
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типових договорах набагато раніше, ніж було розроблено спеціальне туристичне 
законодавство. Є різні шляхи вирішення даної проблеми, тому було важливо визначити 
максимально оптимальний варіант. 

Провідний спеціаліст у цій галузі – голландський учений Евоуд Г. Гондіус – вважає, 
що розв’язання проблеми недопущення включення несумлінних умов у договори зі 
споживачами можна вирішити шляхом залученням до розробки нормативних документів 
усіх зацікавлених сторін (розробника, виробника, споживача) чи об’єднань і організацій 
споживачів (суспільних, приватних організацій) і спеціально створених адміністративних 
органів по захисту прав споживачів. З іншого боку, більшість вчених та юристів – практиків 
дійшли одностайного висновку про те, що стан правового регулювання туристичних 
відносин та захисту прав туристів, як споживачів у Європі, на даному етапі є взірцем 
регіонального вирішення існуючих в цій сфері проблем [1]. 

Крім того, формула «мінімального стандарту», закладена, наприклад, у ст._8 
Директиви про продаж турів з заздалегідь запланованим маршрутом та комплексом послуг, 
ст. 8 Директиви про недобросовісні умови в договорах із споживачами, ст. 11 Директиви про 
міжнародний timesharing, ст. 8 Директиви про договори укладені поза звичайних місць 
ведення торгівлі, ст. 4 Директиви про недоброякісну рекламу тощо, дозволяє країнам 
встановлювати жорсткіші правила, для досягнення більш високого рівня захисту відповідно 
до ч. 5 ст. 129А Угоди про створення ЄС.  

Ще складнішою була ситуація з визначенням, ключового для застосування у 
туристичному законодавстві терміну «споживач». Аналіз національних законодавств країн-
учасниць ЄС свідчить про низку протилежних визначень, навіть в рамках законодавства 
однієї держави. Не додає чіткості в цьому питанні і Директива про продаж турів з 
заздалегідь запланованим маршрутом та комплексом послуг. У ч. 4 ст. 2 зазначається, що 
споживачем є «особа, яка купує або погоджується купити тур з заздалегідь запланованим 
маршрутом та комплексом послуг» [2]. 

Тобто, будь-яка особа, яка придбає тур з заздалегідь запланованим маршрутом та 
комплексом послуг, має визнаватись «слабкою стороною», споживачем, навіть у випадку 
коли робить це з бізнесових міркувань. Тому при імплементації положень Директиви країни 
ЄС замінили термін «споживач» на «мандрівник». Хоча і при такому підході питання 
правової кваліфікації взаємин між сторонами, укладання договору надання туристичних 
послуг для яких є справою бізнесу, залишається відкритим. 

Таким чином, порівнявши особливості імплементації Директив ЄС, необхідно 
наголосити на тому, що гармонізація національних законодавств держав-членів, яка 
досягається шляхом прийняття Директив в ЄС, не є уніфікацією. Для успішного 
функціонування туристичної політики ЄС необхідне залучення механізмів і координації дій 
багатьох політик і сфер діяльності ЄС. Відділ туризму Генерального управління з питань 
підприємництва Європейської Комісії розробляє заходи з реалізації цієї політики з 
урахуванням інших політик і співпрацює з іншими відділами та управліннями щодо 
конкретних дій та положень у сфері туризму [3]. 

Пріоритетними напрямами розвитку туристичної політики ЄС стали захист прав 
туристів, задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями; сприяння 
високоякісній освіті та професійному навчанню працівників сфери туризму; надання 
інформаційної та фінансової підтримки туристичним підприємствам, особливо малому та 
середньому бізнесу; інформаційне забезпечення сфери туризму та використання новітніх 
технологій [1]. 

У 2006 році було затверджено «Стратегію розвитку політики ЄС у сфері прав 
споживачів на 2007 – 2013 роки». Для реалізації стратегії було виділено 156.8 млн. євро. 
Стратегія сприяла посилення ролі споживачів у політиці ЄС через створення спільного 
ринку та покращення інформування споживачів. Особливу увагу було приділено розвитку 
сфери туризму. Протягом декількох років споживчу політику в межах ЄС переглядали, щоб 
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краще реагувати на зростання конкуренції в глобальній економіці, а також на потреби 
громадян у поліпшенні захисту їхніх споживчих інтересів, особливо у транскордонній 
торгівлі [4]. 

Згідно чинного законодавства ЄС будь-яка описова інформація про подорож, тур не 
повинна містити відомостей, що вводять в оману. Підприємства мають поширювати чітку, 
вичерпну та достовірну інформацію про ціну продукту та про: транспортні засоби та їх 
місце прибуття; тип розміщення та харчування; маршрут поїздки; загальні відомості про 
отримання візи; сума чи відсоток від неї, які мають бути сплачені на рахунок та визначення 
дат сплати вартості продукту; чи необхідна мінімальна кількість учасників туру. Якщо ж 
контракт вже укладено, то будь-які зміни його умов повинні здійснюватися за взаємною 
згодою сторін. Якщо згоди споживача немає, то він має право розірвати договір без будь-
яких стягнень і усі попередньо сплачені ним кошти повинні бути йому повернуті. Зміни 
можливі у ціні договору, якщо у ньому прямо передбачено таке право організатора або 
продавця та вони обґрунтують такі зміни і нададуть розрахунки ціни. Будь-які варіації щодо 
ціни дозволяються лише у вартості перевезень, розмірі податків, зборів, курсі обміну валют. 
Також є припустимими і такі зміни у ціні, коли споживачеві було запропоновано 
альтернативи у кращій бік, виходячи з інших умов контракту. Споживач вправі передати 
своє замовлення третій особі за власним вибором із відповідним повідомленням 
організатора чи продавця. В договорі обов’язково повинна вказуватися інформація про 
відповідальність сторін та шляхи розв’язання суперечностей і конфліктів [2]. 

Продавець та/або організатор повинні надавати споживачу достатньо доказів своєї 
спроможності у подальшому щодо відшкодування збитків або повернення грошей, 
сплачених споживачем, та повернення споживача до місця від’їзду у разі банкрутства 
оператора або продавця. На організатора і продавця покладено обов’язок забезпечити 
споживача у письмовій формі до моменту укладення контракту інформацією про умови 
страхування, вимоги до паспорту та отримання візи, час та місця проміжних зупинок, 
детальну характеристику місця розміщення споживача (готельного номеру чи каюти), 
реквізити, адресу організатора, продавця чи їх представників, номери телефонів та адреси 
служб, установ, до яких можна звернутися у разі труднощів у місці перебування. Якщо 
поїздка за кордон призначається для неповнолітньої особи, така інформація повинна бути їй 
надана у присутності тих, хто є відповідальними за безпеку неповнолітнього [4].  

Найбільш важливими видаються ті позиції списку, що стосуються фундаментальних 
прав споживача. Зокрема, визнаються несумлінними наступні умови: що виключають або 
обмежують відповідальність продавця чи виконавця у випадку смерті або заподіяння шкоди 
здоров’ю споживача; що покладають на споживача в односторонньому порядку 
відповідальність за невиконання договору та звільняють продавця, виконавця від 
відповідальності або дозволяють йому самостійно без узгодження зі споживачем вирішувати 
це питання; що дозволяють не повертати авансові платежі, внесені споживачем у рахунок 
виконання договору, якщо договору так і не було укладено; що покладають на споживача 
непропорційно великі неустойки за невиконання договору; що дозволяють продавцям і 
виконавцям без попередження розривати договір або продовжувати його, змінювати його 
умови, встановлювати ціну на товар чи послугу в момент постачання, а не в момент 
укладання договору без надання споживачу права розірвати договір, якщо ціна виявиться 
надмірно високою [2]. 

Отже, врахування інтересів виробників і споживачів туристичних послуг при 
розробці законодавчих актів є головним завданням для створення всіх умов щодо належного 
захисту прав туристів в країнах Європейського Союзу. 
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У наш час важко знайти людину, чиї права жодного разу не порушували банки, 

страхові компанії, компанії з управління активами та інші фінансові установи. Донедавна в 

Україні був відсутній механізм охорони та захисту прав користувачів фінансових послуг. 
Щоб захистити свої права, клієнти фінансових компаній змушені йти через довгий шлях 

переговорів і судових тяганин. Втім, в цій сфері відсутнє комплексне законодавство. 

Особливо гостро це відчувають на собі клієнти різноманітних кредитних спілок, учасники 

пірамід на кшталт «МММ». 

У багатьох розвинених державах, наприклад, у Великобританії і Німеччині, існують 

схеми альтернативного вирішення спорів за участю споживачів фінансових послуг, однією з 
яких є інститут фінансового омбудсмена. 

Деякі вітчизняні фінансові компанії включають у договори із споживачами своїх 

послуг застереження про те, що всі спірні питання будуть вирішуватися певним 

третейським, зазвичай «кишеньковим» судом. Проте всім відомо, що багато рішень судів 

взагалі не виконуються або виконуються роками. 

У той же ж час світова практика показує, що досудове врегулювання спорів 

медіатором – фінансовим омбудсменом дійсно здатне розвантажити роботу судів. Він є 

арбітром між фінансовими установами та споживачами послуг. Якщо обдурений клієнт 

фінансової компанії не захоче або не зможе судитися з нею, то він має право звернеться за 

допомогою до фінансового омбудсмену. 

Однією з головних функцій омбудсмена у світі є контроль за діяльністю органів 

влади шляхом розгляду скарг громадян на дії тих чи інших органів або посадових осіб, що 

призвели до порушення прав і свобод людини і громадянина. Важливим невід'ємним правом 

омбудсмена є право проводити розслідування, і на їх підставі вносити рекомендації щодо 

шляхів відновлення порушених прав, а також пропозиції про внесення змін до 

законодавства. Процедура звернення до омбудсмена неформальна, а доступ до нього 

безкоштовний і відкритий для всіх. 

Сьогодні в Україні вже існують два омбудсмена - уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини та Уповноважений Президента України з прав дитини. 

У лютому 2013 р. в Україні за фінансової підтримки ООН та ЄС було презентовано 

законопроект «Про впровадження служби фінансового омбудсмена в Україні». Пізніше на 
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розгляд ВРУ було внесено Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення на фінансових ринках України системи захисту користувачів 

фінансових послуг» , який серед іншого говорить і про Уповноваженого з захисту прав 

споживачів фінансових послуг. 26 вересня 2013 Незалежна асоціація банків України (НАБУ) 

прийняла рішення про створення інституту фінансового омбудсмена при НАБУ, постійно 

діючого, незалежного органу. Метою його діяльності є позасудове врегулювання спорів між 

споживачами банківських послуг – фізичними особами і банками на суму, що не перевищує 

20 тисяч гривень. 

Будемо сподіватися, що інститут фінансового омбудсмена стане важливим елементом 

національної системи захисту прав людини, ключовою ланкою в процесі перетворень в 

Україні на шляху до демократії та верховенству права. 
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Частиною роздрібної торгової мережі України є об’єкти дрібно 
роздрібної торгівлі. Важливу роль у прискоренні процесу продажу товарів та 
забезпеченні максимального наближення до покупців відіграє дрібнороздрібна 
торговельна мережа, яку можна організувати на вулицях, у підземних 
переходах, на робочих місцях потенційних покупців під час їхнього 
відпочинку, пересування на різних видах транспорту, тобто там, де є потреба в 
торговельному обслуговуванні. 

Для цієї мережі характерні висока мобільність, гнучкість, оперативність в 
реагуванні на попит покупців та їх вимоги до обслуговування.  

Порядок роботи таких суб'єктів торговельної діяльності і особливості 
захисту прав споживачів передбачені Правилами роботи дрібнороздрібної 
торговельної мережі від 08.07.96 р. № 369. Даними Правилами передбачений 
також перелік товарів, заборонених до продажу. Правила містять більш суворі 
вимоги стосовно працівників торгівлі й обслуговування споживачів. 

Усі працівники дрібнороздрібної торговельної мережі при оформленні на 
роботу проходять інструктаж з охорони праці протипожежної безпеки, 
санітарного мінімуму; дотримання вимог нормативних документів і правил з 
торговельного обслуговування. Суб'єкт господарювання відповідає за 
дотримання усіх вищезазначених правил своїми працівниками. Вони 
систематично проходять обов'язковий медичний огляд, результати якого за-
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носяться в їхні особисті медичні книжки, в окремих випадках вони не 
допускаються до роботи. 

На видному місці для споживача і контролюючих органів розміщаються 
відомості про суб'єкта господарювання, свідчення, адреса, телефон і т. д., якщо 
продавець є суб'єктом підприємницької діяльності, то також розміщаються 
відомості про нього. 

Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі повинні мати всю 
необхідну документацію на продукцію, для надання споживачеві повної і 
достовірної інформації про товари і їхні властивості, а також документи, що 
підтверджують належну якість товарів (сертифікати і т. п.). 

Забороняється прийом і продаж товарів, що надійшли без супровідних 
документів, зокрема без сертифіката відповідності. Виставлені до продажу 
товари повинні мати ярлики цін. 

Продавець зобов'язаний забезпечити наявність правильно оформлених 
цінників товару, і за вимогою покупця надати йому повну інформацію про 
виробника, основні споживчі якості і безпеку товару, його ціну, забезпечити 
належний рівень обслуговування. 

Покупець має право на вільний вибір товару, перевірку його якості, 
комплектності, міри, ваги і ціни, демонстрування безпечного і правильного 
використання. При продажі непродовольчих товарів для особистого 
користування (наприклад, одяг, взуття) повинні бути створені умови для 
їхнього приміряння, а складнотехнічних й інших, потребуючих перевірки, - 
умови для її проведення. 

Забороняється продаж товарів, які не мають належного товарного виду і 
терміном придатності, що минув, а також товарів, що надійшли без документів, 
які б засвідчували їхню якість і безпеку. Забороняється обумовлювати продаж 
одних товарів обов'язковим придбанням інших або примус покупця до 
одержання замість здачі інших товарів. 

При реалізації товарів імпортного виробництва в пакувальній тарі з 
написами іноземною мовою суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити 
інформацію на державній або іншій мові відповідно до Закону України «Про 
мови в Україні» про найменування, основні споживчі властивості товару, 
термін його придатності й умови збереження, можливі застереження щодо 
змісту шкідливих компонентів і обмеження у споживанні. 

Задоволення вимог покупця щодо якості й обміну товарів провадяться 
суб'єктами господарювання відповідно до Закону України «Про захист прав 
споживачів». 

Отже, захист прав споживачів в дрібнороздрібній торгівлі, так як і в 
роздрібній, є важливим для ефективності діяльності, а саме надання якісного 
обслуговування покупців, задоволення всіх потреб споживачів та дотримання 
всіх правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі. 
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Потенціал галузі рибного господарства України є достатнім для забезпечення 
продовольчої безпеки держави. В 1991 році вітчизняні рибодобувні підприємства 
виловлювали 1 млн. 100 тис. тон риби. В 2012 році лише 203 тис. тон [1].  У 1991 р. Україна 
РСР була потужною рибодобувною державою і мала 238 суден океанічного промислу. На 
сьогодні їх залишилося 14, а здатних вести промисел у Світовому Океані – 9, з яких тільки 
три -  державних [2]. У 1991 році споживання риби та морепродуктів в Україні знаходилось 
на рівні 24 кг на душу населення. Сьогодні пересічний українець споживає 14,5 кг риби, що 
значно нижче норми, рекомендованої  Всесвітньою організацією охорони здоров’я. 

Об’єм ринку рибних товарів України становить близько 660 тисяч тонн, з яких 
продукція вітчизняного виробництва складає 100 тис. тонн (15%), решта – імпортна 
продукція. Здебільшого імпортується морожена риба або її філе, що складає більше 80% 
всього імпорту риби та рибопродукції, яка значною мірою йде на переробку [3]. В той же 
час, відповідно до проведених багаточисельних досліджень, якість риби та рибопродуктів, 
що реалізуються на ринку України, оцінюється незадовільно. Становище є критичним і не 
сприяє популяризації здорового харчування в нашій країні [4].  

В той же час Україна має 1 млн. 100 тис. гектарів водойм для вирощування продукції 
аквакультури, величезний кадровий потенціал рибогосподарників, кваліфіковану галузеву 
освіту, два моря, вихід у Світовий океан, але за роки незалежності ми сталі 
імпортозалежною державою, зруйнувавши фактично галузь рибного господарства. Сьогодні 
для відновлення галузі необхідні не лише чималі інвестиції, але й консолідація навколо 
національної ідеї її відродження всіх небайдужих громадян України, яких сьогодні лише в 
рибній галузі задіяно близько 40 тисяч чоловік. 

За результатами критичного аналізу актуальних проблем щодо стану водних  
ресурсів, антропогенних загроз ландшафтному і біологічному різноманіттю водних об’єктів, 
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інтегрованого управління водними ресурсами, безпечністю та якістю питної води, риби та 
нерибних об’єктів водного промислу в Україні пропонуємо: 

1. Визнати стан водних ресурсів України як незадовільний, що не відповідає 
сучасним потребам сталого розвитку держави. 

2. Звернутися до органів державної влади щодо необхідності: 
• прискореного впровадження басейнового принципу управління водними 

ресурсами;  

• рекомендувати басейновим управлінням Державного агентства водних ресурсів 
України посилити аналітичні узагальнення гідрохімічної інформації з метою створення 
параметричних моделей впливу антропогенних чинників на динаміку якості водних 
ресурсів, для обґрунтування заходів з нормування антропогенного навантаження на басейни 
та інтегрованої оцінки ефективності цих заходів на формування басейнових водних 
ресурсів; 

• проведення фундаментальних наукових досліджень з питань кількісної та якісної 
оцінки впливу господарської діяльності на водні ресурси річкових систем, а також Чорного і 
Азовського морів в сучасних умовах та на віддалену перспективу з урахуванням можливої 
трансформації гідрокліматичних умов; 

• розробку довгострокової цільової програми заощадливого використання водних 
ресурсів, їх відтворення та охорони,  спрямованих на комплексне вирішення питань 
раціоналізації водокористування на користь всіх водоспоживачів, охорони водних об'єктів, 
включаючи впровадження механізмів, які сприяють поліпшенню якості стічних вод, 
попередження негативної дії вод і забезпечення безпеки водних екосистем та гідротехнічних 
споруд; 

• відновлення практики паспортизації малих річок на основі єдиної методичної та 
статистичної основи з метою  розширення бази моніторингових досліджень для 
удосконалення Планів інтегрованого управління водними ресурсами; 

• перегляд «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.» з 
урахуванням принципів збалансованого розвитку та затвердження відповідної програми 
фундаментальних і прикладних досліджень; 

• збільшення фінансування наукових досліджень за рахунок підприємств-
забруднювачів, залучення приватного капіталу, державних та місцевих коштів, а також 
фонду охорони навколишнього природного середовища, порядок використання  коштів 
якого потребує суттєвих змін;    

• посилення контролю за охороною рибних запасів у водоймах країни та 
відповідальності за браконьєрський вилов риби, у тому числі на засадах Регламенту Ради ЄС 
від 29 вересня 2008 року № 1005/2008;   

• відтворення національного океанічного рибного промислу та інтенсифікації 
розвитку аквакультури з метою зняття навантаження рибогосподарського тиску на 
внутрішні водойми України і забезпечення продовольчої безпеки держави. 

3. Провести наукові дослідження з питань негативного антропогенного впливу на 
навколишнє природне середовище тралового промислу в Азово-Чорноморському басейні. 

4. Запровадити конкурс на кращий проект з біологічного очищення водних 
об’єктів міста Києва і звернутися до Київської міської ради щодо можливості його 
реалізації. 

5. Сприяти впровадженню сучасних європейських технологій очистки 
комунальних стічних вод. 

6. Розробити стратегію модернізації системи державного управління в галузі 
рибного господарства України. 

7. Сприяти широкому впровадженню інноваційних технологій переробки рибної 
сировини та обробки питної води. 
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8. Розробити пропозиції щодо методології проведення ідентифікаційної 
експертизи рибної сировини, внесення змін до закону «Про безпечність та якість харчових 
продуктів», трансформації системи технічного регулювання, затвердження технічних 
регламентів, методів оцінки показників якості та безпечності риби та рибної продукції. 
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Розвиваючі іграшки – це нове поняття в індустрії товарів для дітей. В першу чергу, до 
цієї групи товарів відносять іграшки, які сприяють ранньому розвитку дитини. Проте чітко 
визначити, які іграшки є розвиваючими, а які просто забавки чи навчальні засоби, практично 
не можливо. Усі вони в тій чи іншій мірі сприяють психічному, розумовому, фізичному чи 
творчому розвитку дитини при умілому використанні [1]. Всебічний розвиток дитини 
поєднує три напрямки: фізичний, когнітивний та соціально-емоційний. Під раннім 
розвитком правильніше було б розуміти розвиток візуального сприйняття, слуху, дрібної та 
великої моторики, координації рухів, мовлення, логіки, пізнання оточуючого світу та світу 
стосунків.  

Сучасний технологічний рівень надає нові можливості для розробки іграшок. Все це 
змінює концепцію розвиваючих іграшок. Отже, сучасна розвиваюча іграшка має поєднувати 
в собі базові можливості: такі як, наприклад, складання з частин, сортування, порівняння, 
знаходження відповідностей, знайомство з формою та кольором, важелі та кнопочки для 
розвитку моторики та координації, різну текстуру для сенсорного розвитку, тощо.  

Проте, іграшка має використовувати і сучасні технологічні можливості, такі як 
музичні та мовні заохочення, світловий та звуковий супровід, який відповідає різним 
варіантам рішень поставлених задач. За рахунок цих можливостей іграшка починає 
змінювати свій статус зі звичайного предмету ігрових маніпуляцій на «партнера» по іграх, 
тобто брати на себе частково комунікативну функцію, яку раніше виконував лише дорослий. 
Таке поєднання базових функцій іграшок та сучасних технологічних можливостей збільшує 
ефективність навчання малюків у кілька раз.  

Розвиваючий ефект іграшки визначається передусім вільним від директив характером 
гри. Головна функція будь-якої іграшки полягає в активації вільної самостійної діяльності 
дитини. Виходячи з цього, розвиваючими можна вважати іграшки, які дають імпульс до 
самостійної та вільної та творчої дитячої гри. Перш за все, іграшки мають бути цікавими для 
дитини. Адже саме цікавість є тим, фактором що стимулює дитину до пізнання, тим, що 
викликає бажання дізнаватися більше і навчатися новому. Тож технологічні іграшки, що 
передбачають лише вузько-стереотипні дії, можуть стати матеріалом для тренувань, але не 
гри. І якщо в ранньому віці така практика може бути корисною, то пізніше вона 
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перешкоджає розвитку. 
Серед іграшок з технологічними можливостями слід розрізняти іграшки з обмеженим 

чітко заданим ігровим сценарієм та навчальні (зокрема, інтерактивні) іграшки. До перших 
відносяться роботи, машинки на дистанційному управлінні, іграшки на кшталт тетрісу, 
тощо. До навчальних належать Кубики Зайцевих, різноманітні шнурочки, рамки-вкладки та 
ін. Перші виконують тільки розважальну функцію, другі найчастіше лише навчальну. Жодні 
з них не є розвиваючими. У таких іграшок дуже швидко вичерпується ігровий потенціал, і 
ініціатива їх використання найчастіше належить дорослим, а не дітям [2]. 

Дитячі іграшки є специфічним товаром, який має ряд особливостей. Іграшки повинні 
бути зрозумілими та близькими для дитини, нести певне психофізичне навантаження, і, 
звичайно,  бути безпечними та надійними. Споживними називають властивості іграшок, що 
виявляються безпосередньо при їхньому використанні в процесі гри. Споживні властивості 
включають: соціальне призначення іграшок, їхні функціональні, ергономічні та естетичні 
властивості, безпеку та надійність споживання. Показники якості іграшок – це кількісна 
характеристика одного чи декількох споживних властивостей, розглянутих стосовно до умов 
споживання. Показники якості поділяють на загальні для усіх видів іграшок і спеціалізовані 
для окремих видів. Показниками якості соціального призначення іграшок є показники 
соціальної адреси та споживчого класу іграшок, відповідність їх оптимальному асортименту та 
моральне старіння іграшок. 

Для розвиваючих іграшок пред’являються і специфічні психолого-педагогічні 
вимоги. Основна функція будь-якої іграшки – активізація дитячої діяльності чи творчості. 
Іграшка повинна стимулювати осмислену активність дитини і сприяти становленню нових 
форм його діяльності. Навчальний ефект іграшки визначається насамперед характером 
ігрової дії та його зв’язком з задачами розвитку. Дорослі повинні чітко усвідомлювати цей 
аспект, купуючи ляльку чи забавку дитині. 

Серед усіх видів діяльності дитини психологи виділяють дві основні групи. До 
першої входять ті види, всередині яких відбувається переважно засвоєння смислів, задач та 
норм стосунків між людьми і на цій основі – соціальний розвиток дитини та становлення її 
особистості, тобто формування її бажань, інтересів, почуттів. Другу групу формують види 
діяльності, всередині якої відбувається засвоєння способів дій з тими чи іншими предметами 
і на цій основі формування інтелектуальних, пізнавальних можливостей дитини. Виходячи з 
цього, усі дитячі іграшки психологами поділяються на дві групи: 

1 – іграшки, що сприяють соціально-емоційному розвитку (або розвитку сфери 
особистості), що передбачає спілкування або поводження з ними як з живими персонажами; 

2 – іграшки, що сприяють розвитку інтелектуально-пізнавальних та моторних 
здібностей. 

Даний поділ є дуже зручним, адже дозволяє визначити для кожного віку головну 
лінію розвитку і діяльність, що їй відповідає, тобто виділити пріоритетні види іграшок.  

Отже, виходячи з вищезазначеного, відмічаємо: перша і обов’язкова вимога до 
іграшки – будь-яка іграшка повинна мати потенційну можливість стати предметом 
відповідного виду діяльності, бути корисною. Не менш важливою вимогою є здатність 
викликати у дитини радість та задоволення, бажання гратися нею, а не просто володіти. 
Іграшка повинна бути привабливою для дитини не тільки з точки зору естетичних 
показників, а й з психологічної. Предмети, що передбачають хоч і корисні, але однотипні дії, 
можуть бути лише засобом для тренувань, вправ, але не гри.  

При оцінюванні дидактичної (навчальної) цінності іграшок орієнтуються на такі 
критерії [3]: 

− поліфункціональність – можливість гнучкого використання іграшки відповідно до 
задуму дитини, сюжету гри в різних функціях; 

− можливість застосування в спільній діяльності – іграшка може використовуватись як 
в колективних видах діяльності, так і ініціювати спільні дії; 
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− дидактична цінність – здатність іграшки виступати засобом навчання дитини; 

− естетична цінність – іграшка повинна бути засобом художньо-естетичного розвитку 
дитини, формувати хороший смак, сприяти формуванню мистецьких уподобань та навичок. 

Наявність в іграшки хоча б одного з вищевказаних критеріїв свідчить про її освітню 
цінність. Експертиза іграшок носить комплексний, багатогранний характер і проводиться 
переважно методом експертної оцінки, що передбачає виведення інтегральної оцінки на 
основі індивідуальних оцінок експертів. 
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Доведено, що споживання продуктів на основі рапани чорноморської дозволить 
значно зменшити ризик розвитку онкологічних захворювань, діабету, ожиріння та 
сприятиме загальному  підвищенню імунітету.   

Проте на ринку України асортимент продукції  з рапани чорноморської обмежений та 
представлений  тільки варено-мороженою сировиною  та в незначних кількостях 
концентратами та гідролізатами («Рапамід», «Аміномід», тощо). 

Отже, актуальним питанням сьогодення є дослідження харчової цінності та способів 
збереження споживних властивостей рапани чорноморської в процесі товароруху. 

Об’єктом дослідження є рапана чорноморська. 
Предметом дослідження є споживні властивості рапани чорноморської.  
Споживні властивості чорноморської рапани залежать насамперед від вмісту в ній 

білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин. Хімічний склад молюсків 
визначає їх харчову, біологічну, енергетичну цінність, засвоюваність, органолептичні та 
інші властивості. Цей склад не є постійним і змінюється залежно від виду молюсків, їх віку, 
годівлі, фізіологічного стану, періоду і місця вилову. 

На формування споживних властивостей рапани чорноморської впливають такі 
чинники, як розмір, кількість кисню у воді, вид і кількість кормів, сезон вилову, район 
вилову тощо. 

Харчова цінність м’яса чорноморської рапани за вмістом білка вдвічі перевищує 
м'ясо свійських тварин. Білковий компонент м’язової тканини рапани становить 16,7% і 
характеризується вмістом усіх незамінних амінокислот, дефіцитних для традиційних 
продуктів харчування, більше 30 макро- та мікроелементів, вітаміни групи В, А, Д, Е, Р, F та 
інші.  
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Мінеральні елементи представлені біогенними макро- і мікроелементами: натрієм, 
кальцієм, калієм, магнієм, залізом, марганцем, міддю, цинком, виявлені також золото та 
селен. Особливість жирнокислотних сполук ліпідів м’язової тканини рапани проявляється у 
високому вмісті поліненасичених жирних кислот 52,02%, у тому числі кислоти ω3, ω6. 
Енергетична цінність молюска чорноморської рапани складає 76,7 кКал.  

 Білок м’яса рапани володіє унікальною властивістю зв’язувати та виводити із 
організму людини канцерогенні сполуки та радіонукліди. Деякі науковці стверджують, що 
споживання продуктів з м’яса рапани підвищує загальний тонус організму, сприяє 
відновленню тканин після операції, запобігає порушенню кровотворення, обміну жирів та 
вітамінів, підвищенню опірності організму до інфекцій, простуд, серцево-судинним 
захворюванням. 

 Легкоплавкі жири м’яса рапани (1,1% на 100г) мають велику кількість біологічно 
активних речовин, що позитивно впливають на зір, фосфоліпіди запобігають ожирінню 
печінки, лінолева та арахідонова кислоти запобігають відкладенню холестерину на стінках 
сосудів, зменшують його вміст в крові, підвищують еластичність судин та стабілізують 
вміст цукру в крові.  

Вміст ліпідів у м'ясі низьке - в середньому 0,4 ± 0,1% (1,4 ± 0,4% СВ), їх значна 
кількість акумулюється в нирці і печінці - 6,0-10,0% і характеризується значною 
ненасиченістю в порівнянні з ліпідами м'яса, про що свідчать високі значення йодних чисел 
- в середньому 93,0 і 100,4% проти 52,8%. Найбільша кількість ПНЖК відзначено в ліпідах 
печінки і нирці (в середньому 21,3-16,5% від загального вмісту ліпідів), найменше - у 
яєчнику (4,6%), що й зумовило різну біологічну активність їх ліпідів (вміст вітаміну F) - 9,5-
12,6 проти 2,8 од. на 1 г жиру відповідно. 

Отже, м'ясо рапани має високу харчову цінність. Відповідно, актуальною проблемою 
є збільшення об’ємів вилову та реалізації рапани з метою підвищення харчового статусу 
населення України. 
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Абрикоси в Україні ростуть повсюдно, але найбільш крупні та якісні плоди 

вирощують в Криму, південних областях, Придністров'ї, Закарпатті. Характер використання 
поділяє їх на столові, консервні і сушильні. Ці специфічні вимоги задовольняються 
визначними помологічними сортами, і умовами вирощування. Абрикоси, які вирощують в 
Україні, використовують для забезпечення населення у свіжому вигляді, а також для 
консервації. Для сушіння їх не використовують по причині невеликої кількості сухих 
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речовин (у середньому 14%), тому для цієї мети підходять середньоазійські і кавказькі 
абрикоси у яких вміст сухих речовин досягає 30 %. 

Основними сухими речовинами абрикосів є цукри (5,3-22,9% взагалі, а в українських 
сортах біля 10%), серед яких переважає сахароза (2,8-15,8%), а вміст глюкози і фруктози 
становить 0,1-3,0% кожної. В сушеному абрикосі міститься біля 85% цукру. Кількість сухих 
речовин залежить від сорту і умов вирощування і коливається в межах 8-30%. Із вуглеводів 
у невеликій кількості у деяких сортах міститься ще крохмаль і декстрини. Клітковини 
обмаль. 

Органічних кислот у перерахунку на яблучну міститься 0,17-2,6%. Крім 
переважаючої яблучної кислоти в плодах абрикосу міститься невелика кількість лимонної, 
винної і саліцилової кислот. Більше органічних кислот у європейських сортів, значно менше 
у середньоазійських і кавказьких. 

Смакові і споживчі властивості абрикосів залежать від співвідношення цукрів до 
органічних кислот, яке у свою чергу залежить від сорту і району вирощування. 

Абрикоси містять велику кількість високоактивних пектинових речовин (1,2%), які 
мають гарні желюючі властивості, що визначає широке використання плодів у 
кондитерському виробництві. 

Мінеральний склад абрикосів представлений переважно солями калію, кальцію і 
натрію і у невеликій кількості магнію заліза. 

Абрикоси містять 7–20 мг/100 г вітаміну С і 0,5–2 мг/100 г провітаміну А, тобто 
каротину, який разом із ксантофілом надає шкірці і м’якоті жовте забарвлення. Присутні 
ароматичні речовини. 

Таким чином, споживні цінність абрикосів визначається їх високою цукристістю, 
значним вмістом каротину, наявністю органічних кислот і цінних для організму мінеральних 
речовин. 

Кісточка з ядром абрикосів також використовується у народному господарстві. Ядра 
містять до 25% протеїну, 35% цукру, 3,1% мінеральних речовин, 7% води. Гіркі ядра містять 
глюкозид амігдалін (2-7%), тому їх олія використовується у хімічній промисловості і на 
технічні цілі. У солодких ядрах амігдалін відсутній. Шкаралупа використовується на 
виготовлення туші та активованого вугілля. 

Так як, абрикоси містять багато солей калію, а сушені (урюк, курага) в 5, 6 разів 
більше, то вони корисні при захворюванні серцево–судинної системи і нирок. Наявність 
каротину відіграє істотну роль у попередженні старіння організму і підвищеній стійкості до 
виникання злоякісних пухлин. Каротин потрібний для нормального функціонування зору. 

Абрикосовий сік корисний при пониженій і нульовий кислотності, захворюванні 
кишковика, яке супроводжується гнильними процесами, так як він має бактерицидність і 
антигнильну активність. 

Свіжі і сухі плоди покращують травлення і діяльність серцево-судинної системи. 
Значна кількість заліза в абрикосах визначає їх лікувальну цінність для людей, які 
страждають на малокрів’я. Плоди корисні як сечогінний засіб. 

Емульсії, які приготовлені з ядерець абрикосових кісточок, заспокійливо діють при 
кашлі, трахеїті, ларингіті, заспокоюють гикавку, зокрема при збудженні блукаючого нерва. 

Абрикоси сприятливо діють на шкіру і ріст волосся. 
Плоди не можна споживати хворим на цукровий діабет, а також при захворюванні 

печінки і пониженій функції щитовидної залози. 
Свіжі абрикоси поділяють на дві помологічні групи: першу і другу. Сорти  абрикосів,  

які  не  вказані  у стандарті до переліку сортів першої помологічної груші, належать до 
другої помологічної групи. 

Свіжі абрикоси залежно від якості поділяють на два товарних сорти: перший і 
другий. 



 48 

Плоди кожного товарного сорту мають бути одного помологічного сорту, повністю 
розвинуті, цілі, чисті, здорові, без зайвої зовнішньої вологості, без стороннього запаху і 
присмаку і відповідати нижченаведеним вимогам і нормам. 

У Державному реєстрі сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2012 році 
значилось 27 сортів абрикоса звичайного [1]. Не змінився і Реєстр 2013 року [2]. Аналіз цих 
важливих державних документів свідчить, що жоден з них не має повної господарської і 
товарознавчої характеристики. З 27 сортів урожайність наведена тільки на 7 сортів, 
товарності врожаю не має жодний сорт, стійкість до хвороб плодів під час вегетації можна 
вияснити тільки для 8 сортів, транспортабельність – для 2 сортів, лежкість – для одного 
сорту. 

Найбільш повно представлена маса плоду різних сортів, але у існуючому стандарті 
плоди поділяють на перший і другий товарний сорт за розміром, а не за масою [3]. Величина 
кісточки відома тільки для чотирьох сортів, ступінь відділення її від м’якості відома для 14 
сортів, смак в балах надається і за п’ятибаловою і за дев’ятибаловою шкалою оцінки, а тому 
тільки два сорти мають відповідно 8-8,5 і 9 балів, один – 7 балів, а 20 сортів – в межах 4-5 
балів, тобто абсолютна кількість введених в Реєстр сортів мають дуже погані смакові якості. 
У деяких сортів показники смаку плодів взагалі відсутні. 

З 27 сортів показники сухих речовин, цукрів, органічних кислот, каротину відомі 
тільки для 6 сортів, вітамін С – для 5 сортів, пектинових речовин – для 4 сортів. Комплексом 
вказаних хімічних речовин удостоїлись тільки плоди 3 сортів. 

Інститут садівництва [4] виділив з 27 районованих сортів6 кращих рекомендованих 
для вирощування в зоні Степу (табл). 

Таблиця 
Господарська і товарознавча характеристика плодів абрикоса 

 

Хімічний склад Сорт Врожа
й-

ність, 
т/га 

Маса 
плоду

, г 

Смак 
плодів, 

бал СР, % Ц,% К, % Віт. С, 
мг/100 

г 

ФС, 
мг/100 

г 
Дар 

Мелітополя 
7-10 45-94 8,1-8,5 9,4-12,3 5,3-6,4 

0,99-
1,13 

5,1-6,9 
201-
210 

Київський 
красень 

22-25 55 8,5 – – – – – 

Кумір 
10 57-67 8,5-8,8 

11,8-
15,2 

7,7-8,3 
0,41-
0,65 

5,7-8,0 
190-
203 

Поліський 
крупноплідни

й 
20-22 55 8,0-8,4 – – – – – 

Тащенакськи
й 

17 47-65 8,0-8,5 9,8-12,7 4,1-9,6 
0,99-
1,31 

4,4-9,1 
210-
247 

Ювілейний 
13 64-84 8,5-8,8 

10,2-
11,8 

4,7-9,2 
0,99-
1,03 

4,4-5,8 
192-
205 

  
Дані таблиці свідчать, що навіть Інститут садівництва НААН України не спромігся 

дати вичерпну характеристику обмеженої кількості, на їх погляд, кращим сортам плодів 
абрикоса звичайного. 
 Таким чином, з офіційних матеріалів Державної служби з охорони прав на сорти 
рослин, науково-дослідних установ, не можна зробити аналіз і виявити кращі за всіма 
показниками плоди абрикоса, які могли б скласти конкуренцію на внутрішньому і 
зовнішньому ринках. 
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При переміщенні товарів через митний кордон України виникають певні проблеми 
пов’язані з відсутністю чітко визначених критеріїв ідентифікації та показників якості, які в 
свою чергу впливають на їх митну вартість. До таких товарів на сьогоднішній день належать 
і шампуні по догляду за волоссям. Тому визначення критеріїв ідентифікації шампунів є 
актуальними. 

Шампунь – це один з головних і найпоширеніших засобів по догляду за волоссям. 
Кожен шампунь містить в собі розчинник (вода, екстракти рослинної сировини, спирт, 
гліцерин тощо), солі вищих жирних кислот і розчинені або змішані в них біологічно активні 
речовини. До складу сучасних шампунів часто входять природні олії, вітаміни або інші 
компоненти, які сприяють зміцненню волосся, надають йому блиск, об’єм та аромат. 

Ідентифікація товарів – це важлива процедура по встановленню належності певного 
товару до тієї чи іншої однорідної товарної групи за характерними індивідуальними 
ознаками, які наведені в нормативній документації, або зразку-еталону. Ці ознаки 
характеризують сукупність споживних властивостей товарів та надають інформацію про 
товар, слугують для опису товару на маркуванні та у товарно-супровідних документах. 

Але не завжди в нормативних і технічних документах, на маркуванні наводяться всі 
вимоги, які можуть відповідати критеріям ідентифікації. 

Ідентифікація шампунів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності полягає у 
визначенні кодів УКТ ЗЕД у відповідності з характеристиками товару. Такою 
ідентифікацією займаються спеціалісти митниці(орган доходів і зборів), у випадку 
необхідності – інспектори митних лабораторій, які проводять відповідні дослідження. 

Розрізняють такі види ідентифікації  шампунів — асортиментну (видову), якісну, 
кількісну і партіонну .  

Особливе значення в процесі експертизи має асортиментна (видова) ідентифікація, 
тобто встановлення відповідності найменування його асортиментній характеристиці.  

Якісна (кваліметрична) ідентифікація, тобто встановлення відповідності вимог якості, 
передбачених нормативною документацією, дозволяє виявити наявність допустимих і 
недопустимих дефектів.  

Кількісна ідентифікація встановлює відповідність розчинників вимогам нормативних 
документів відповідно об’єму, заповненню упаковки у відповідності до діючого стандарту 



 50 

ГОСТу. Якщо продукція займає менше 70% об’єму упаковки, вона відноситься до 
фальсифікованої. 

Партіонна ідентифікація — один з найскладніших видів ідентифікації, під час якої 
встановлюється належність частини товару до конкретної товарної партії. 

Ідентифікація шампунів складається з трьох етапів. На першому етапі проводиться 
попередня ідентифікація, метою якої є вивчення та аналіз документів, маркування, а також 
початковий загальний огляд: упаковки, індивідуальної тари, вмісту або самого товару. На 
першому етапі виділяються відповіді та невідповідні характеристики, використовуються при 
визначенні характеристик органолептичні та експрес-методи визначення показників для 
дослідження фізико-хімічними та іншими методами. На другому етапі проводиться 
заключна ідентифікація: проводиться аналіз отриманих результатів досліджень. На третьому 
етапі складається висновок про відповідність (невідповідність) продукції. 

Фальсифікація шампунів може бути виявлена й доведена в результаті проведення 
ідентифікації. Відповідно до поставленої задачі вибирають критерії й засоби ідентифікації. 
До засобів ідентифікації товарів відносяться: 

• нормативні документи, які регламентують показники якості; 
• товаросупровідні документи; 
• маркування товарів. 

Критерії ідентифікації шампунів – це характеристики товару, які дозволяють 
ототожнювати представлений товар з найменуванням, що вказане на маркуванні та/чи в 
товаросупровідних документах.  

Вимогами до показників критеріїв ідентифікації є:  
• типовість для конкретного виду чи однорідної групи  продукції; 
• об’єктивність та порівнюваність; 
• можливість перевірки; 
• труднощі фальсифікації. 
В табл. 1 наведена характеристика критеріїв, засобів та методів, які пропонуються для 

ідентифікації шампуней. 
Таблиця 1 

Критерії, засоби та методи ідентифікації шампунів 

 

Показник Засіб Метод 

Фірма-виробник Маркування, ТСД, товарний 
знак 

Аналітичний 

Повнота 
маркування 

ГОСТ 27429 або ГОСТ 28303 Аналітичний 

Зовнішній вигляд Товар Органолептичний 

Колір  ГОСТ 52345-2005 Вимірювальний 

Масова частка 
хлоридів 

ГОСТ 52345-2005 Вимірювальний 

Масова доля суми 
важків металів 

ГОСТ 52345-2005 Вимірювальний 

Ціна Прайс-листи, середні 
роздрібні ціни 

Аналітичний, реєстраційний 

Товарний знак, 
код ТН ЗЕД 

Маркування, код УКТ ЗЕД, 
сертифікати відповідності 

Аналітичний 

 
У нормативних документах шампунів передбачені такі фізико-хімічні показники: як 

колір (властивий кольору даного виробу), запах (властивий запаху даного виробу), 
зовнішній вигляд (однорідна рідина або однорідна рідка або густа гелі або кремоподібна 
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маса без сторонніх домішок), водорідний показник pH (5.0 – 8.5), піноутворююча здатність 
(пінне число не менш 100 мм, стійкість піни 0.8) тощо [1]. 

У деяких випадках фізико-хімічні показники не відповідають вимогам перевірки , тому 
застосовують комплекс взаємодоповнюючих критеріїв ідентифікації. 

Найбільш складним і важливим для визначення шампунів є набір показників 
ідентифікації (автентичності). При ідентифікації для виявлення справжності доцільно 
використовувати комплекс методів – від аналітичних (аналіз документів), експертних 
(візуальні й апробіруванням) до експрес-методів і фізико-хімічних.  

Ідентифікація проводиться за класичною схемою, яка включає роздільне й порівняльне 
дослідження. Використовуючи роздільні методи  дослідження, встановлюються властивості 
шампуней, а при порівняльному – проводять порівняння показників ідентифікованого і 
порівнюваного об’єкта, з’ясовуючи, які показники співпадають, а які відрізняються. При 
цьому спочатку порівнюють інтегральні (групові) властивості, а потім – одиничні 
(індивідуальні) показники розчинників. Така послідовність порівнювального дослідження 
дозволяє виявити суттєву різницю вже на початкових стадіях дослідження. 

Оцінка результатів порівняльного дослідження показує заключну і найбільш 
відповідальну стадію. Спочатку оцінюють встановлені різниці, з’ясовуючи їх походження, 
визначають причину їх виникнення (зберігання, транспортування, використання). Тому для 
правильної оцінки виявлених різниць необхідно вивчити умови експлуатації, умови 
зберігання, транспортування . 

Кількість необхідних показників автентичності повинна бути оптимальною, тобто 
випробування не повинні проводитися за всіма показниками якості, щоб не ускладнювати 
ідентифікацію шампунів. Але вибір показників автентичності і методів їх визначення 
повинен застосовуватись на достатньо обґрунтованому висновку при ідентичності 
шампунів, що аналізуються.  

Таким чином, ідентифікаційна експертиза відіграє важливе значення при визначенні 
правильності коду за УКТ ЗЕД та якості товарів, що реалізуються на ринку України. 
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Довготривала світова рецесія, асиметричність прояву для окремих економік її 

негативних наслідків призводить до підвищеної уваги конкурентоспроможності товарів, 
особливо враховуючи сучасні умови економічного розвитку України. Основою забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняних товарів є якість та безпечність. 

Конкурентоспроможність розвинутих країн на світовому ринку досягається за 
допомогою високих вимог до якості продукції, відповідно запровадження стандартів та 
сертифікатів, та дотримання цих вимог. При здійсненні експорту товари мають обов’язково 
відповідати технічним регламентам, бути сертифіковані у відповідності до світових 
стандартів та безпечними. Отже, в умовах відкритості національної економіки, лібералізації 
ринків, інтеграції у глобальну економіку акцент слід робити на пришвидшенні 
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запровадження міжнародних стандартів якості та безпечності товарів. А це вимагає у свою 
чергу запровадження Україною сучасної мережі державної підтримки. 

У розвинених країнах світу, країнах ЄС ефективно діють як загальні нормативні і 
правові акти щодо якості і безпеки товарів, продукції, так і специфічні вимоги і норми для 
забезпечення безпеки (для харчових продуктів), наглядом за якими займаються державні 
структури. 

В контексті євро інтеграційного вектору України та зроблених кроків щодо 
підготовки розширеної Угоди про асоціацію та поглиблену та всеохоплюючу зону вільної 
торгівлі між Україною та ЄС варто зазначити основні пріоритети щодо якості та безпеки 
продуктів для продуктів харчування в ЄС. Отже, такими пріоритетами є: 

- контроль за якістю та безпекою продовольчої сировини і супутніх матеріалів, 
харчових продуктів; 

- контроль за безпекою імпортної продукції, особливо виготовлених на основі 
ГМО; 

- подальше вдосконалення нормативно-правової бази, зокрема розроблення 
національних медико-біологічних вимог і санітарних норм якості продовольчої 
сировини і харчових продуктів; 

- надання громадянам юридичної підтримки і відшкодування їм матеріальних і 
моральних збитків у разі заподіяння шкоди від вживання небезпечних продуктів 
харчування; 

- організація санітарної просвіти щодо профілактики харчових отруєнь та 
профілактики негативного впливу дії чинників довкілля [1]. 

Для споживачів якість та безпечність продукції завжди асоціюється з назвою брендів. 
А для компаній, в першу чергу ТНК, підтримання найвищих стандартів якості, зменшення 
цін, впровадження новацій на ринку тощо, є основними стратегічними завданнями у 
контексті забезпечення їх конкурентоспроможності на тривалу перспективу. Особливо 
значущими чинниками в умовах запеклої боротьби для ТНК на сьогоднішній день стало 
розповсюдження технологічної революції, конвергенція технологічних можливостей в 
багатьох галузях виробництва, що полегшує швидку імітацію і появу різних видів товарів з 
кращими якостями. 

Таким чином, основним критерієм для виробників, бізнесу, ТНК виступає якість та 
безпечність товарів, продукції. В Україні в якості головного критерію виступає ціна. Хоча, у 
розділі «Вимоги безпеки» стандартів на продукцію встановлені вимоги, норми, засоби 
захисту та контролю щодо забезпечення життєдіяльності, запобігання нещасним випадкам, 
захисту життя та здоров’я споживачів і населення тощо [2]. Але такі норми безпеки є 
незмінними вже тривалий час і найчастіше ігноруються взагалі. Держава не в стані 
контролювати, здійснювати повний моніторинг щодо випуску вітчизняної низькоякісної 
продукції, незважаючи на досить розвинутий рівень та інфраструктуру системи 
стандартизації, сертифікації і метрології в Україні. Така ситуація перш за все призводить до 
пониження конкурентоспроможності вітчизняних товарів, продуктів, послуг тощо, й не 
лише на вітчизняному ринку, а й на іноземному, і в кінцевому випадку до зниження 
конкурентоспроможності України на світовій арені. 

Сучасна стандартизація в Україні ґрунтується на таких основних принципах: 
урахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог; економічна доцільність і 
ефективність для виробника та суспільна вигода; залучення до розроблення усіх 
зацікавлених; прийняття стандартів за умови консенсусу, тобто за відсутності слушних 
заперечень щодо важливих питань у більшості зацікавлених сторін; відкритість інформації 
про чинні стандарти і програми робіт; однозначність, зрозумілість, несуперечливість та 
обґрунтованість вимог нормативним документів і можливість їхньої перевірки [3].  

Загалом причини пониження якості та безпеки вітчизняної продукції досить відомі, 
це - використання дешевої сировини для їх виробництва, використання застарілого, а не 
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високотехнологічного обладнання, недостатність коштів для контролю якості та безпеки 
продукції на підприємстві, держави тощо. 

Безпека продукції не лише негативно впливає на рівень конкурентоспроможності 
вітчизняних товарів, а і є невід’ємною основою продовольчої безпеки, а продовольча 
безпека є однією з складових економічної безпеки держави. Остання у свою чергу 
визначається спроможністю країни ефективно контролювати вітчизняного виробника і 
ввезення іноземних товарів, маємо на увазі безпечних та якісних на загальновизнаних у світі 
засадах. 

Динаміка продовольчої безпеки як однієї зі складових економічної безпеки України 
представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1. Динаміка продовольчої безпеки України [4] 
 
Для підвищення безпечності вітчизняних товарів, підвищення якості слід у першу 

чергу посилити ефективний державний контроль, який базується на основі сертифікації 
виробника, якості продукції, включаючи усі ланки виробництва. По-друге, запровадити 
сучасну мережу державної підтримки, яка повинна відповідати міжнародним стандартам. 
По-третє, продовжувати динамічно розвивати й надалі систему сертифікації і стандартизації 
продуктів щодо якості, безпеки, хоча в цілому українська система стандартизації поки що не 
відповідає міжнародним нормам. По-четверте, безпечність вітчизняних товарів та їх висока 
якість гарантуватиме забезпечення конкурентоспроможності товарів на світовому ринку, а 
для споживачів ще наявність, різноманітність та їх доступність. 
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ЕКСПРЕС-МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ МЕДУ 
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Мед – це густа солодка маса, яку бджоли отримують з нектару квітів. Це особливий 
феномен природи, який є повноцінним замінником цукру. Натуральний мед за ботанічним 
походженням поділяють на квітковий, падевий та змішаний. Розрізняють моно- та 
поліфлорний мед. Якщо бджоли збирають нектар із квітів одного виду рослин, то вони 
виробляють монофлорний мед (липовий, акацієвий, гречаний). Якщо ж бджоли збирають 
нектар з квітів різних рослин, то він є поліфлорний або збірноквітковий. 

Хімічний склад меду залежить від багатьох чинників - погоди, клімату, періоду 
збирання. До складу меду входить глюкоза, фруктоза, сахароза, вітаміни, мікроелементи та 
інші біологічно активні речовини. Мед містить близько 20 % вологи (нектар 50-70 %). 
Фруктоза становить близько 40 % меду, сахароза від 0,1 % до 5 %. У меді присутні вітаміни 
В1, В2, В6, К, С  біотин, які впливають на процес обміну речовин. Цінність меду полягає ще й 
у тому, що ці вітаміни сполучаються з життєво необхідними речовинами. Мед належить до 
харчових продуктів високої поживної цінності. Цей продукт має значні лікувальні та 
профілактичні властивості. Мед також володіє бактерицидною дією, прискорює заживання 
ран, заспокоює нервову систему. Найбільш корисним вважається мед із сотів, де додатково 
міститься прополіс й інші біологічно активні речовини [1]. 

У разі тривалого зберігання мед темнішає в результаті реакції Майяра. Мед краще 
всього зберігається сухому приміщенні при 5-10°С.  

Натуральний мед повинен відповідати вимогам стандарту (ГОСТ 19782) щодо 
органолептичних і фізико-хімічних показників якості.  

Одержання меду пов`язано зі значними матеріальними витратами. Ціна цього 
продукту у 6-8 разів перевищує ціну на цукор, тому мед є привабливим для фальсифікації. 
Споживачу стає все важче придбати натуральний продукт, тому впровадження експрес-
методів для визначення  якості і безпечності меду є  актуальним. 

Мета роботи - дослідження  якості меду експрес-методами та визначення його 
фальсифікації. 

Об`єктом дослідження є мед з фермерських господарств. 
Так як отримання меду пов`язане з чисельними матеріальними затратами, то існує 

багато способів його фальсифікації. Фальсифікація меду може проводитись за рахунок 
додавання води, різних видів цукру, солодких речовин й інших домішок. 

Для оцінки якості різних зразків меду та визначення фальсифікації були 
запропоновані експрес-методи [2,3,4,5]. 

Органолептичний метод – дозволяє визначити наявність у меді білкових речовин і 
фенольних сполук за допомогою органів чуття. Так, наявність білкових речовин у меді 
оцінювали шляхом визначення його прозорості. Для визначення вмісту фенольних сполук  
скористалися сенсорним аналізом й перевіряли зразки меду на наявність вторинного смаку, 
який проявляється при достатньому вмісті цих сполук. Чим менше проявляється вторинний 
смак, тим більша ймовірність, що мед фальсифіковано. 

Якісна реакція на наявність цукрової патоки. Змішували 5 г меду і 10 г води у 
співвідношенні 1:2. Потім отриманий  розчин (за допомогою мірної піпетки) переносили до 
пробірки і додавали  6 крапель 5 % розчину арґентум нітрату. При позитивній реакції суміш 
мутніє і утворюється білий осад. У натуральному меді осад не утворюється. 
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Якісна реакція на наявність декстринів. Готували розчин меду (1:3) і переносили за 
допомогою мірної піпетки до пробірки. До цього розчину додавали  96 % етиловий спирт.  
При наявності крохмальної патоки розчин після перемішування стає молочно-білого 
кольору або залишається прозорим за її відсутності. 

Якісна реакція на наявність крохмалю та борошна. 5 мл розчину меду в пропорціях 
1:2, нагрівали до кипіння та охолоджували при кімнатній температурі. До отриманого 
розчину додавали 3-5 капель розчину Люголю. Поява синього забарвлення вказує на 
наявність домішок борошна або крохмалю в меді. 

Якісна реакція на наявність паді.  До водного розчину меду у пропорціях 1:2 
додавали 10 мл 96 % етилового спирту. При наявності паді в розчині утворюється молочно-
біла каламуть або осад. Даний метод  не використовується для гречаного меду. 

Рефрактометричний метод використовувався для визначення вмісту сухих речовин у 
меді. Метод заснований на зміні рефракції світлових променів залежно від вмісту і 
співвідношення сухих речовин та води в меді. Чим більше сухих речовин. тим вищий індекс 
рефракції. Мед з вологістю до 20 % має показник рефракції не нижче 1,4840. 

Вимірювання показника заломлення світла проводили рефрактометром УРЛ-1. Вміст 
вологи визначили за таблицею / Мет.виз.фольс./  

 
Таблиця 1 

Результати рефрактометричного дослідження меду 

 

Назва зразка Показники заломлення Вміст вологи, % 

Квітковий мед 1,4938 17,08 

Лісовий мед 1,4936 17,18 

Гречаний мед 1,4948 16,64 

 
Потенціометричний метод використовувався для визначення активної кислотності 

меду. Для цього готували водний розчин меду у пропорціях 1:3. Попередньо рН розчину 
оцінювали за допомогою індикаторного папірця. Вимірювання рН проводили рН-метром 
InoLab pH 7110. Результати одержані за допомогою рН-метра порівнювали з результатами, 
одержаними за допомогою індикаторного папірця. Показання приладу pH-метра більш 
точні, але в порівнянні з попереднім методом результати фактично не відрізнялись. 

Таблиця 1 
Результати дослідження меду  

 
Зразок Прояв-

лення 
вторин-ного 

смаку 

Вміст 
сухих 

речовин, 
 в % 

Наявність 
цукрової 
патоки 

Наяв-ність 
декстри- 

нів 

Наявність 
крохма-лю 

та 
борошна 

Наяв-
ність 
паді 

Кис-
лот-
ність  

 

Квітковий мед  
(Київська обл.) 

Відчуваєтьс
я 

82,92 Не 
 виявлено 

Не  
виявлено 

Не  
 виявлено 

Не 
виявл
ено 

3,7 

Лісовий мед  
( Закарпат-
ська обл.) 

Сильно 
виражений 

82,82 Не 
 виявлено 

Не 
 виявлено 

Не 
 виявлено 

Не 
прово

-
дився 

4 

Гречаний мед 
(Київська 

обл..) 

Відчуваєтьс
я 

83,36 Не 
 виявлено 

Не 
 виявлено 

Не 
 виявлено 

Не 
 

виявл
ено 

4,4 
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Отже, під час дослідження натуральності меду за допомогою експрес-методів 
виявлено, що всі зразки є доброякісними й не фальсифікованими. При аналізі якості меду 
використано як об`єктивні так і суб`єктивні методи. Об`єктивні методи є більш точними, але 
займають більше часу й потребують лабораторних умов для їх виконання. Суб`єктивні 
методи, а саме органолептичні - простіші у виконанні, але є відносними, адже на їхню 
неточність впливає людський фактор. Використання експрес-методів має переваги, так-як 
дозволяє проводити досліди без попередньої заготовки проб, що пришвидшує процес 
дослідження. Дані методи не потребують великої кількості необхідної речовини для 
дослідження, тобто є економними. Вони забезпечують просту і швидку процедуру 
вимірювань і не потребують дорогого обладнання. Недоліками експрес-методів є те, що 
деякі з них є менш точними через вплив людського фактору.  
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Загальновідомим є факт, що дуже часто в процесі лікування та реабілітації людей із 

специфічними захворюваннями (у постопераційному стані, із термічними ураженнями, 
онкологічними захворюваннями, помірним порушенням обміну речовин, при виснаженні 
організму, фізіологічній, нервовій і розумовій перевтомі, тощо) спостерігається формування 
харчової недостатності. Одним із найбільш раціональних із позицій сучасної медичної 
нутріціології підходів до забезпечення харчових потреб людей із порушеннями 
метаболічного обміну через перенесені травми та ураження є застосування продуктів для 
ентерального харчування. 

У наш час вітчизняний ринок продуктів для спеціального дієтичного споживання 
(використання) – ентерального харчування повністю сформований за рахунок іноземних 
виробників. Зважаючи на дану проблематику, фахівцями кафедри товарознавства та 
експертизи харчових продуктів КНТЕУ було розроблено продукти на сухій розчинній основі 
для ентеральне харчування «Реабілакт» і «Реабілакт-Д» [1, 2]. 
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З метою дослідження якості даних продукті було досліджено їх фізико-хімічні 
властивості за показниками масова частка вологи, зольність у сухому вигляді; активна та 
титрована (загальна) кислотність, чистота відновлення, індекс розчинності, перекисне число, 
масова частка розчинних сухих речовин, густина, ефективна в’язкість, гранична напруга 
зсуву у готовому до споживання рідкому вигляді. Дослідження проводилися за методиками 
із використанням загальноприйнятих і спеціалізованих методів [3–13]. Контролем обрано 
продукт на сухій розчинній основі «Peptamen», виробництва компанії Nestle. 

У сухому стані в продуктах для ентерального харчування було визначено масову 
частку вологи, яку було порівняно зі значенням, встановленим для цього показника 
вимогами ТУ У 15.8-32453003-002:2007 «Продукти функціональні сухі спеціального 
призначення ТМ «Вансітон», та зольність (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Масова частка вологи у сумішах для ентерального харчування, % 

Р≥0,95, n=18 

Продукти для ентерального харчування 
Показник 

Норма за ТУ У 
15.8-32453003-

002:2007 
«Реабілакт» «Реабілакт-Д» Контроль 

Масова частка 
вологи, % 

Не більше 8,0 3,08±0,03 3,06±0,02 4,16±0,04 

Зольність, % Не нормується 2,411±0,014 2,759±0,008 2,492±0,016 

 
У результаті проведеного дослідження було встановлено, що масова частка вологи 

досліджених зразків відповідає нормі, встановленій ТУ У 15.8-32453003-002:2007 
«Продукти функціональні сухі спеціального призначення ТМ «Вансітон». Необхідно 
зауважити, що значення цього показника у розроблених сумішах є меншим за відповідне 
значення контрольного зразка (на 1,08 і 1,1 %)., що пояснюється різною масовою часткою 
вологи сировинних компонентів, що були використані при виробництві. 

Досліджене значення зольності, яке характеризує наявність мінеральних сполук і у 
першу чергу обумовлена використаними сировинними компонентами, свідчить, що 
розроблені продукти характеризуються високим їх вмістом. Зокрема, зольність суміші 
«Реабілакт» порівняно з контролем є дещо нижчою (на 3,3 %), а суміші «Реабілакт-Д» – 
вищою (на 10,7 %).  

З метою встановлення відповідності фізико-хімічних показників якості продуктів на 
сухій розчинній основі для ентерального харчування у готовому рідкому вигляді особливим 
метаболічним потребам цільової категорії споживачів та факторам, що обумовлюють 
можливість використання і зручність підготовки до споживання (використання), було 
проведено дослідження, результати яких наведені у табл. 2. 

Таблиця 2. 

Фізико-хімічні показники якості продуктів 

для ентерального харчування 

Р≥0,95, n=15 

Продукти для ентерального харчування 
Показники 

«Реабілакт» «Реабілакт-Д» Контроль 

Активна кислотність, од. рН 6,06± 0,01 6,02± 0,01 6,31± 0,01 

Титрована (загальна) кислотність, °Т 20±1 21±1 22±1 

Чистота відновлення, група І І І 
Індекс розчинності, см3 сирого осаду 0,20±0,05 0,25±0,05 0,20±0,05 

Перекисне число, ммоль/кг ½ О 2,5±0,5 2,5±0,5 2,5±0,5 

Масова частка розчинних сухих 
речовин, % 

15,0±0,5 15,5±0,5 15,2±0,5 

Густина, кг/м3 998,17±0,02 998,25±0,02 998,20±0,02 
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Продукти для ентерального харчування 
Показники 

«Реабілакт» «Реабілакт-Д» Контроль 

Ефективна в’язкість, Па·с 1,087±0,002 1,083±0,002 1,086±0,002 

Гранична напруга зсуву, Н/м 75,04±0,82 79,74±0,87 76,29±0,83 

 
Аналіз одержаних результатів свідчить, що значення загальної та активної 

кислотності продуктів є слабо кислим і близьким до нейтрального, що свідчить про 
здатність підтримки нормального кислотно-лужного балансу організму, позитивний вплив 
на активність білків і нуклеїнових кислот. Встановлені чистота відновлення та індекс 
розчинності свідчать про високу розчинну здатність компонентів, що були використані при 
розробці сухих сумішей. Досліджене значення перекисного числа продуктів для 
ентерального харчування свідчить про низьку кількість ненасичених жирних кислот і високу 
свіжість ліпідного складу. 

Основоположним є твердження, що для забезпечення належних  умов споживання 
(використання) продукти для ентерального харчування мають характеризуватися 
однорідною рідкою консистенцією низької густини та в’язкості. Важливість цього 
обумовлена можливістю зондового введення цих продуктів і необхідністю мінімізації зусиль 
необхідних для їх перорального вживання. Так, проведені дослідження масової частки 
розчинних сухих речовин, густини, ефективної в’язкості та граничної напруги зсуву свідчать 
про раціональний підбір сировинних компонентів і відповідність розроблених продуктів 
передбаченим властивостям. 

Таким чином, проведення фізико-хімічних досліджень якості розроблених продуктів 
для ентерального харчування дозволяють стверджувати про їх відповідність метаболічним 
процесам організму людини із гіперметаболізмом, високу розчинність у рідинних 
середовищах, низьку кількість ненасичених жирних кислот, високу свіжість ліпідного 
складу та належні реологічні властивості. 
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Однією з важливих складових загальної економічної безпеки будь-якої держави є 
безпека продовольчої сировини та харчової продукції.  

Основними нормативними документами в Україні, що гарантують споживачам якість 
та безпечність харчових продуктів, є закони “Про захист прав споживачів”, “Про 
безпечність та якість харчових продуктів”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення”, “Про ветеринарну медицину” та різні державні стандарти. 

Безпечність рибних продуктів відповідно до чинних вітчизняних нормативних 
документів контролюють за показниками вмісту токсичних елементів, гістаміном, 
пестицидами, радіонуклідами. Необхідно зазначити, що відповідно до вимог ЄС,  додатково 
контролюють в рибних продуктах діоксини та поліхлоровані біфеніли, а також бензо(а)пірен 
та біотоксини для молюсків. До того ж, норми вмісту сполук за показниками безпечності, 
що встановлені в Україні та країнах ЄС, значно відрізняються. Таким чином, існуючі 
стандарти потребують гармонізації з міжнародними вимогами та директивами ЄС [1]. 

Внутрішній ринок України представлений широким асортиментом продуктів з риби 
та інших водних живих ресурсів як вітчизняного, так і закордонного виробника. Так, імпорт 
риби та морепродуктів за підсумками 11 місяців 2013 в порівнянні з аналогічним періодом 
2012 збільшився на 157 млн. дол. - до 758 млн. дол. Проте, відповідно до проведених 
досліджень, якість імпортованої рибної сировини не завжди відповідає вимогам щодо 
показників безпечності.  
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За результатами розширеного ветеринарного контролю риби та рибопродуктів, що 
постачались з Соціалістичної Республіки В'єтнам та Китайської Народної Республіки, 
зареєстровано 13 випадків невідповідності імпортованої продукції до встановлених 
нормативних вимог. Під час дослідження риби та рибопродуктів найчастіше спостерігались 
невідповідності до вимог чинного в Україні законодавства за такими показниками 
мікробіологічними показниками: 

- наявність бактерій групи кишкової палички; 
- кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів; 
- наявність збудників сальмонельозу та лістеріозу, тощо [2]. 
Якість продуктів із гідробіонтів, насамперед,  визначається станом вихідної  

сировини. Однією із причин виявлених порушень є використання під час заморожування 
риби та морепродуктів, що вже мають ознаки псування. Крім того, небезпечною тенденцією 
сьогодення  для здоров’я людини є застосування фосфатів для збереження привабливого 
зовнішнього вигляду риби. Відсутність чіткої методики виявлення концентрації фосфатів чи 
консервантів  на основі аміаку чи хлору в рибі ускладнює можливість чіткого контролю та 
гарантування безпечності рибних продуктів для споживачів. 

За умови неефективної системи управління в галузі рибного господарства в Україні 
функціонують підпільні рибообробні виробництва, продукція яких є потенційно 
небезпечною для споживачів, оскільки вони не мають відповідних лабораторій для 
перевірки та знаходяться у непристосованих приміщеннях в антисанітарних умовах. 
Особливо небезпечними є рибні консерви та пресерви. Фальсифікація досягається 
підвищеним вмістом води, заміною свіжого м'яса риби несвіжим, порушенням рецептури 
шляхом введенням різної низькосортної сировини. 

В результаті проведеної інспекції органами у справах захисту прав споживачів    11,4 
т риби та риботоварів в столичних супермаркетах, було забраковано та тимчасово 
припинено реалізацію 9,7 т (85,1%) продукції, в т.ч. 1,48 т (15,3%) — через невідповідність 
вимогам нормативних документів; 0,03 т (0,3%) — термін придатності яких минув; 3,86 т 
(39,8%) — через відсутність супровідних документів щодо якості та безпечності 
риботоварів; 4,33 т (44,6%) — через відсутність необхідної доступної, достовірної та 
своєчасної інформації про товар [3].  

Отже, нагальною проблемою є відсутність постійного контролю рибних продуктів на 
всіх стадіях їх переробки, а також наявність застарілих нормативних документів,  які не 
відповідають сучасному рівню технічного регулювання.  
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Високоякісні продукти повсякденного асортименту користуються широким попитом 

на ринку продуктів харчування, особливо, це стосується продуктів з вдосконаленою 
рецептурою. Це повною мірою відноситься до таких незамінних продуктів, як борошняні 
кондитерські вироби, зокрема бісквіти. Цікавими та перспективними для підвищення якості 
бісквітів, з нашої точки зору, є добавки еламін − природне джерело йоду органічної природи 
та підсолоджувач із листя стевії − стевіозид, за допомогою якого можливим є значне 
зниження кількості рецептурного цукру та збереження відчуття традиційної солодкості 
виробів. Застосування додаткових інгредієнтів та зміни рецептурного складу при 
формуванні якості бісквітів, істотно вплине на якісні характеристики готових виробів.  

Якість тіста для бісквітів, в першу чергу, визначається властивостями збитої яєчної 
маси, показниками її піноутворювальної здатністі (ПЗ) та стійкісті піни (ПС). На підставі 
того, що першим етапом утворення системи бісквітного тіста, що являє собою колоїдну піну 
є процес отримання піни з курячого яйця з цукром саме цей етап був обраний для 
визначення основних концентрацій еламіну та стевіозиду. Попередні дослідження 
визначення раціональної концентрації добавок, що вносили (еламіну та стевіозиду), яка 
поряд із збагаченням необхідними речовинами та зниженням кількості легкозасвоюваних 
вуглеводів, забезпечила б необхідну якість бісквіта показали, що найбільш вдалим є 
використання сухого еламіну в кількості 1,3…1,5% від маси яйця. Така концентрація не 
погіршує органолептичні показники бісквітів та одночасно підвищує показники якості піни 
(ПЗ та СП) [1]. Стевіозид запропоновано використовувати в кількості 0,3…0,5% від маси 
яйця, що дозволяє підвищити показник ПЗ вдвічі [2]. Однак, використання сухого еламіну 
може утворити практичну незручність з точки зору дисперсності добавик та часу 
необхідного для їх рівномірного розподілення по всьому об’єму бісквітного тіста. Зважаючи 
на це та на те, що добавки дозволяють скоротити процес формування збитої яєчної маси 
нами були проведені дослідження розмірів частинок добавок та умов необхідних для їх 
рівномірного розподілення. Попередніми дослідженнями встановлений діаметр частинок 
добавок. Зразки містять багато частинок середнього розміру і і дуже мало частинок великого 
та малого розміру, 95% часточок еламіну мають розміри 1500 мкм2, а 67% стевіозиду 1000 
мкм2

. 

Метою даних досліджень було вивчення дослідження рівномірності розподілення 
еламіну та стевіозиду в процесі отримання яєчно-цукрової піни. 

Для досягнення поставленої мети використовували мікроскопічний метод, будували 
диференційні функції розподілу часточок при збиванні яєчної маси з цукром, 
апроксимували данні за допомогою вбудованої в програмний пакет Origin функції β-сплайн.  

На рис. наведена зміна ступня дипесності за питомою площею та часом при збиванні 
яєчно-цукрової маси з еламіном чи стевіозидом за схемою виробництва бісквіта, яку взято за 
основу за умов обертів робочого органу протягом перших 1-2 хвилин 150 об/хв, та 
подальшими 300 об/хв. Такі параметри є найбільш характерними для одержання яєчно-
цукрової піни та традиційно використовуються на підприємствах при виготовленні бісквітів. 

Виходячи з графіків видно, що при збиванні яєчно-цукрової маси з еламіном основне 
розподілення його часточок відбувається перші 7…8 хв. Максимальна ефективність 
перемішування досягається після 12 хвилин. Подальше ж збивання істотно не покращують 
розподілення еламіну.  
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а)                                                                         б) 

Рис. Зміна ступня дипесності за питомою площею та часом  
при збиванні яєчно-цукрової маси з а) еламіном та б) стевіозидом 

 
Що до стевіозиду, то він розподіляється при збиванні яєчно-цукрової маси вже через 2 

хвилини. Розподіл добавок по триманій яєчно-цукровій піні рівномірний, без утворення 
конгломератів частинок. Дані значення часу цілком задовольняють вимогам щодо 
отримання яєчно-цукрової піни при виготовлення бісквіта. Класичною рецептурою 
закладено збивання яєчної маси з цукром протягом 40−45 хвилин до збільшення в об’ємі в 
2,5−3 рази, нами запропоновано скоротити цей час вдвічі завдяки ПЗ еламіну та стевіозиду, 
що дозволяє отримати вищі показники ПЗ за вдвічі коротший час. 

Висновки. 

При аналізі отриманих у ході експерименту кривих дисперсності було визначено, що 
рівномірність розподілення запропонованих концентрацій еламіну в процесі отримання 
яєчно-цукрової піни досягається за 12 хвилин, а стевіозиду за 2-3 хвилини. Виходячи з цього 
значення часу, який запропоновано нами для отримання яєчно-цукрової піни при 
виробництві бісквіту (20…25 хв.) цілком достатньо для рівномірного розподілення добавок 
− еламіну та стевіозиду.  
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Одним із найбільш ефективних, недорогих і поширених методів захисту металів від 
корозії є нанесення на їх поверхню цинкових покриттів. Здатність цинку до надійного 
захисту заліза та його сплавів від корозії в сукупності з його поширеністю і низькою 
вартістю забезпечили широке застосування цинкових покриттів. Сьогодні на захист сталі від 
корозії витрачається близько 40 % світового виробництва цинку [1]. 

Цинкові покриття на залізних деталях забезпечують їх електрохімічний протекторний 
захист. Цинк при контакті з залізом у корозійному середовищі утворює гальванічну пару, в 
якій залізо виступає катодом і не зазнає руйнування навіть при наявності в цинковому 
покритті подряпин або тріщин. При цьому на оголених ділянках заліза протікає реакція 
відновлення, а на цинковому покритті – реакція окиснення, в результаті чого цинкове 
покриття руйнується, а залізна деталь захищається від корозії. Найпоширенішим методом 
нанесення цинкових покриттів є електрохімічний (гальванічний). Він відрізняється від 
інших методів цинкування високим ступенем чистоти покриття, що дозволяє уникнути 
наявності у покритті домішок, які каталізують корозію цинку. До інших переваг методу 
належать висока продуктивність, низькі витрати кольорового металу, можливість точного 
регулювання товщини та якості утвореного металічного осаду [2; 3]. 

Сировиною для гальванічного цинкування слугують електроліти, приготовлені на 
основі простих або комплексних солей цинку. Для отримання блискучих цинкових 
покриттів до електролітів додають органічні сполуки різної природи і походження або 
спеціальні фірмові блискоутворюючі композиції. Завдяки їх застосуванню відпадає 
необхідність в додаткових операціях полірування або глянцювання покриттів. Блискучі 
цинкові осади відзначаються високою твердістю та зносостійкістю. Введення в електроліт 
цинкування невеликої кількості блискоутворюючих добавок дозволяє підвищити вихід 
цинку за струмом та розсіювальну здатність електроліту (здатність електроліту давати 
рівномірні за товщиною покриття на деталях складної конфігурації). Ці параметри мають 
велике практичне значення при нанесенні цинкових покриттів, оскільки тривалість строку 
служби виробу визначається товщиною та рівномірністю захисного покриття [4; 5]. 

Блискоутворюючі добавки розширили область застосування цинкових покриттів, і у 
ряді випадків вони успішно заміняють нікелеві покриття у виробництві виробів побутового 
призначення. Блискучі цинкові покриття більш стійкі до корозії, ніж матові, і менше 
піддаються забрудненню при дотику руками [5]. На сьогоднішній день на вітчизняному 
ринку існує багато фірмових запатентованих блискоутворюючих композицій для процесу 
гальванічного цинкування: «Экомет-Ц31», «Лімеда НБЦ», «Ліконда Zn SR», «Цинкамін-02», 
«Колцинк АЦФ-2», «Колсид АП-НТ», «Іней», «Діпо-цинк», «Карат-89», «Цинкостар AZ», 
«ДХТІ-150», «ЛВ-4584», «НБЦ-О», «ГЕК-2», «ЦКН-01» та інші. 

Метою даної роботи було встановлення можливості застосування нових недорогих і 
доступних добавок на основі ваніліну та желатину, замість фірмових блискоутворюючих 
композицій, для отримання якісного цинкового гальванічного покриття. Для практичного 
виконання роботи були поставлені наступні завдання: 1) отримати при однакових 
технологічних процесах зразки цинкового покриття із використанням блискоутворюючих 
добавок на основі ваніліну та желатину і без них; 2) дослідити і порівняти зовнішній вигляд, 
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масу та адгезію одержаних покриттів; 3) зробити висновки щодо впливу ваніліну та 
желатину на зовнішній вигляд, масу та адгезію цинкових гальванічних покриттів. 

В якості виробів для нанесення цинкового гальванічного покриття використано дві 
однакові за станом поверхні монети номіналом 1 гривня. Монети викарбувані з алюмінієвої 
бронзи, розрахована площа покриття монети 11,374 см2. Безпосередньо перед цинкуванням 
поверхня монет очищувалась зубним порошком і знежирювалась етиловим спиртом. 

Для проведення цинкування в лабораторних умовах складено гальванічну установку, 
яка могла відтворити заводські умови цинкування (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Електрична схема гальванічної установки: 1 – джерело постійного струму; 
2 – ключ вмикання/вимикання; 3 – хімічний стакан для електроліту; 4 – резистор 

змінний повзунковий; 5 – монета-катод; 6 – цинк-анод 
 

Для отримання цинкового покриття приготовлено сульфатний електроліт цинкування 

наступного складу: ZnSO4⋅7H2O – 300 г/л, Na2SO4⋅10H2O – 100 г/л, H3BO3 – 30 г/л (буферна 
добавка), розчинник – дистильована вода. Для отримання достатньої для досліджень 
товщини цинкового покриття (1 мкм) і дотримання оптимального режиму електролізу 
проведено розрахунки необхідної сили струму (0,09 А) та часу електролізу (5 хв.). Контроль 
сили струму здійснено цифровим мультиметром DT-830B з метою уникнення зависоких 
густин струму, які могли призвести до відшарування цинкового покриття. 

Електрохімічне осадження цинку відбувалось при температурі електроліту 23±2 °C, 
катодній густині струму 0,8 А/дм2 та напрузі на джерелі струму 6 В. Сульфатний електроліт 
цинкування без блискоутворюючих добавок мав такі робочі характеристики: вихід цинку за 
струмом 95 %, швидкість осадження 0,2 мкм/хв. 

Схема проходження електролізу наведена на рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема проходження процесу електролізу 
Для отримання різних зразків цинкових покриттів електроліт цинкування був 

розділений на три частини. Одна частина електроліту залишилась без блискоутворюючих 
добавок, до другої додано желатин у концентрації 10 г/л, до третьої – 10 г/л ваніліну. Вибір 
концентрації блискоутворюючих добавок зроблений на основі аналізу даних наукових 
досліджень про взаємозалежність характеру цинкових осадів та густини струму при різних 
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концентраціях даних добавок [6]. За однакового режиму електролізу були одержані три різні 
зразки цинкового покриття, з якими проведено дослідження зовнішнього вигляду, 
визначення маси осадженого цинку та випробування міцності зчеплення покриттів. 

При електрохімічному осадженні цинку спостерігались такі електрохімічні процеси: 

K(–): Zn2+ + 2e¯ = Zn0 – катодне відновлення цинку; 

K(–): 2H2O + 2e¯ = H2↑ + 2OH- – побічна реакція; 

A(+): Zn0 – 2e¯ = Zn2+ – анодне розчинення цинку; 

A(+): 2H2O – 4e− = O2↑ + 4Н+ – побічна реакція. 

Сумарне рівняння електролізу солі цинку можна записати наступним чином: 

ZnSO4 + 2H2O → Zn↓ + H2↑ + O2↑ + H2SO4 

Дослідження зовнішнього вигляду отриманих покриттів проводилось згідно з 
методикою, описаною у ГОСТ 9.302-88, і полягало у виявленні дефектів поверхні покриття 
візуальним оглядом зразків неозброєним оком та під мікроскопом при природному і 
штучному освітленні. При оцінюванні зовнішнього вигляду враховано стан поверхні зразків 
перед нанесенням покриття та здійснено порівняння зразків між собою. 

Маса цинку, осадженого на поверхні зразків, була визначена гравіметричним 
методом згідно з ДСТУ ISO 7989-2001. Дослідження міцності зчеплення (адгезії) цинкових 
покриттів з поверхнею зразка проведено методом зміни температур згідно з ГОСТ 9.302-88. 
При проведенні дослідження зразки з цинковим покриттям нагрівали до температури 
190±10°C і витримували протягом 15 хвилин, після чого швидко охолоджували зануренням 
у воду з температурою 20±5°C. Поверхня зразків після випробування досліджувалась під 
мікроскопом на наявність у покритті здуття або відшарування. 

Результати дослідження показали, що желатин та ванілін здатні впливати на 
мікроструктуру цинкових осадів, надаючи поверхні цинкового покриття блискучості. Маса 
цинкового покриття, осадженого із сульфатного електроліту цинкування з добавкою 
желатину, виявилась на 12,5 % більшою, ніж маса цинкового покриття, осадженого із того ж 
електроліту, але з добавкою ваніліну, при ідентичному режимі електролізу. Це свідчить про 
більш позитивний вплив желатину на катодний вихід цинку за струмом при однакових 
витратах даних добавок та електроенергії. 

Показано, що желатин, на відміну від ваніліну, при ідентичному режимі електролізу 
та при ідентичній концентрації у сульфатному електроліті цинкування чудово впорався з 
інгібуванням адсорбції водню вглиб осаду цинку, про що свідчить пройдене ним 
випробування на міцність зчеплення одержаного покриття. 

Таким чином, експериментально підтверджено, що застосування у гальванічному 
виробництві цинкових покриттів невеликих кількостей нетоксичного і доступного желатину, 
як блискоутворюючої добавки, покращує їх якість і тому є перспективним. 
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Папір являє собою матеріал із масою квадратного метра до 250 г, що складається 

переважно з рослинних волокон, зв'язаних між собою силами поверхневого зчеплення, в 
якому можуть бути проклеювальні речовини, мінеральні наповнювачі, хімічні та натуральні 
волокна, пігменти й барвники. 

За призначенням папір поділяють: 
- для друку: друкарський; 
- для писання: зошитовий, поштовий; 
- креслярсько-рисувальний: калька; 
- електроізоляційний: кабельний, конденсаторний; 
- санітарно-побутовий: туалетний, гігієнічний; 
- фільтрувальний: фільтри для нафтопродуктів, лабораторні фільтри; 
- промислово-технічний: патронний, лугостійкий, наждачний; 
- світлочутливий: основа для фотопаперу; 
- перебивний: копіювальний; 
- пакувальний: мішковий. 
Папір для друкування - це папір для друкування видавничої продукції: газет, книг, 

підручників, довідників, географічних карт, журналів, документів та інших видів друкованої 
продукції. До паперу для друкування належить газетний папір, друкарський, офсетний, 
папір глибокого друку, картографічний, документний, обкладинковий, папір для квитків й 
етикеток та інші. 

Сучасний асортимент паперу для друкування включає нові види дизайнерських 
паперів - календарів, проспектів, каталогів, візитних карток, запрошень, ресторанних меню, 
фірмових пакетів, бланків, конвертів тощо.  

До паперу для писання, креслення та малювання належить писальний, для поштових 
документів, креслярський, координатно-масштабний, для малювання, ватман тощо. 

Писальний папір - це проклеєний з нормальною непрозорістю папір для писання 
чорнилом. Виготовляють його трьох номерів: 0, 1, 2, які різняться масою квадратного метра, 
складом волокон, білістю та іншими показниками якості. Папір для писання включає 
писальний білий та кольоровий, писальний споживних форматів, для поштових документів, 
для зошитів, нотний. 

Креслярський папір - це сильнопроклеєний з міцною поверхнею папір машинної 
гладкості для всіх видів креслярських і конструкторських робіт. До групи креслярських 
паперів відносять папір, призначений для виконання креслень олівцем чи тушшю, а також 
масштабно-координатний, кальку, копіювальний папір. 

Папір для малювання - міцний сильнопроклеєний папір із гладкою або шорсткою 
поверхнею для малювання олівцем, тушшю або акварельними фарбами. Виготовляють цей 
папір за поверхнею різної структури: машинної гладкості, оксамитовий, дрібнозернистий, 
тиснений та ін. Залежно від призначення папір виробляють для відповідальних виставкових 
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художніх робіт з тривалим терміном зберігання, для художніх робіт, для малювальних робіт 
широкого профілю, для ескізів. 

Оздоблювальний папір - це папір із забарвленою гладкою чи закріпленою поверхнею 
або поверхнею з імітацією оксамиту, мармуру, шкіри, полотна. Використовують цей папір 
для обклеювання палітурок, білових виробів, картонажної продукції, споживної тари, а 
також художньо-прикладної творчості. 

До пакувального та обгорткового паперу згідно з ДСТУ 2101-92 відносять 
протикорозійний, пакувальний для продуктів на автоматах, пакувальний для чаю, фруктів, 
текстильної продукції, мішковий, парафіновий, для пакування цигарок і сигарет, 
світлонепроникний, жаронепроникний, пергамент, пергамін, під пергамент та інші. 

Пакувальний папір із полімерним покриттям - це папір із покриттям із поліетилену, 
поліпропілену, мікровоску або композицією на основі латексів, синтетичного каучуку для 
пакування харчових продуктів на автоматах, морозива, продукції медичної, фармацевтичної 
та парфумерно-косметичної промисловості. 

Обгортковий папір - папір, виготовлений із різних волокнистих напівфабрикатів, для 
пакування харчових продуктів і промислових виробів. 

Найбільші виробники паперу: 
- Роганська картонна фабрика 
- Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат  
- Житомирський картонний комбінат 
- Цюрупинський паперовий комбінат 
- Волинська фабрика гофротари 
- Миропільська паперова фабрика 
Важливим питанням якості паперу є характеристика його найважливіших 

властивостей. 
Завдяки використанню якісного паперу для копіювання, витрати на сервіс можуть 

бути зменшені на 30%, оскільки необхідність сервісних робіт в більшості випадків виникає 
із-за забруднення устаткування і паперового пилу.  

Щільність паперу, (г/кв.м) - визначає здатність офісної апаратури працювати з 
папером. Найпоширеніше значення щільності для офісних сортів паперу – 80-90 г/м2. При 
відхиленні в меншу сторону, - можливі захвати декількох листів одночасно, а при відхиленні 
у більшу – зростає можливість застрягання паперу в принтері. 

Білизна паперу, (%)  - здатність паперу відображати світло рівномірно у всіх 
напрямках. Чим вище білизна, тим чіткішим і контрастнішим є зображення на папері. 
Відповідність колірній точності зображення оригіналові можливо лише при друкуванні на 
досить білому папері. Для підвищення білизни при виробництві дорогого високоякісного 
паперу в сировинну суміш додають оптичні відбілювачі, а також сині і фіолетові фарбники, 
що усувають жовтуватий відтінок, властивий целюлозним волокнам. Білизна вказується у 
відсотках. В даний час поряд із значенням білизни за стандартом ISO вказується також 
інколи її значення за іншим стандартом - CIE. Але в обох випадках чим вище цей параметр, 
тим біліше і якісно папір. 

Якість різання паперу - дуже важлива характеристика, оскільки паперовий пил, 
задирки ушкоджують внутрішні механізми друкуючого пристрою.  Використання офісного 
паперу лише заводського різання, забезпечує кращу працездатність офісної техніки і 
економію засобів на її обслуговування. 

Електропровідність паперу - властивість електризуватись при перенесенні 
зображення на папір. Тому, якщо папір не відповідає нормам   електростатичних 
характеристик, процес перенесення тонеру на нього відбувається невірно або не повністю. 
Висока електропровідність - причина неякісного перенесення і стирання зображення. З 
іншого боку, підвищене значення електричного опору може привести до склеювання листів 
під дією статичної електрики. 
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Гладкість паперу - мікрорельєф паперу, що визначає його роздільну здатність: чим 
гладкіше аркуш, тим вище якість зображення. Проте гладкість не лише забезпечує 
оптимальну взаємодію паперу і фарби, але і покращує оптичні властивості поверхні. Папір 
без обробки має матову поверхню. Для додання високої щільності і гладкості його 
каландрують - пропускають через систему ущільнюючих валів. 

Жорсткість паперу: на жорсткому папері тонер може закріпитися неправильно, надалі 
зображення стирається або осипається. 

Непрозорість паперу, (%) - важливий параметр двостороннього друку, адже при 
такому друці важливо, щоб папір був непрозорим. 

Закручування паперу: високоякісний папір не повинен мати залишкового прогину 
після процесу друку. На закручування впливають високий вміст вологи, дія високих 
температур і тиску. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене, основні проблеми щодо асортименту та якості 
паперу можна об’єднати наступним чином:  

- при відхиленні  щільності паперу можливе його пошкодження; 
- паперовий пил та задирки ушкоджують внутрішні механізми друкуючого 

пристрою; 
- мікрорельєф паперу визначає його роздільну здатність; 
- при перенесенні зображення на папір він здатний електризуватись. 
Для вирішення поставлених проблем необхідно звернути увагу на: 
- значення щільності для офісних сортів паперу повинно становити - 80-90 г/м2; 
- рекомендується використовувати офісний папір лише заводського різання; 
- для надання високої щільності і гладкості папір слід додатково каландрувати - 

пропускати через систему ущільнюючих валів; 
- папір повинен відповідати нормам електростатичних характеристик. 
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Кожен із нас прагне користуватись зручним і якісним товаром, тому виробники ручок 

прагнуть досягти саме найвищого результату.  
Розглядаючи різні види ручок, представлених на ринку шкільно-письмових та 

канцелярських товарів, споживач сьогодні може обирати для себе необхідну за різними 
критеріями: зовнішнім виглядом, кольоровою гамою та дизайном, торговою маркою, 
використаними матеріалами, технологічними особливостями виробництва, призначенням. 

Основними факторами, що впливають на якість готової продукції, є сировина 
(матеріали) та технологія виробництва. Наступна інформація буде розглянута для ручок 
саме в розрізі цих факторів. 

Кулькова ручка в більшості випадків виготовляється з пластику. Він зарекомендував 
себе як недорогий і хороший матеріал, більше призначений для виготовлення товарів 
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широкого вжитку. Проте саме завдяки тому, що пластик легко набуває потрібної форми, 
його також широко використовують у виробництві престижної канцелярії. Серед 
найпоширеніших методів покриття корпусу ручок - лакування, хромування, полірування, 
матування, гравірування, різьба. Недоліками кулькових ручок можуть стати великий діаметр 
кульки та недоброякісний метал, з якого її виготовляють (при користуванні такими ручками 
дітьми, доводиться докладати значних зусиль, що зрештою негативно впливає на темп і 
якість письма).  

Гелеві ручки виготовлюються на водостійкій основі, ними зручно писати. Гелева 
ручка технічно теж є кульковою, оскільки подача фарби здійснюється через кульку. Свою 
назву придбала за склад чорнил, які мають гелеподібну консистенцію, більш  рідку в 
порівнянні із звичайною пастою, що й дає даній ручці ряд переваг: м'яко, легко і швидко 
пише, а колір чорнила більш насичений. Гелевою ручкою можна писати не лише на папері, а 
й на дереві, склі, кераміці, тканині, пластику і навіть створювати розпис на нігтях. Іншими 
перевагами гелевих ручок є: зображення стійке до ультрафіолетових променів (колір буде 
довго залишатися яскравим); текст, написаний гелевою ручкою не попливе від краплі води; 
ними можна писати по пухкій поверхні. 

Капілярна ручка є поліпшеною альтернативою інструментам для писання та 
малювання тушшю, зручні для створення контурного малюнка. В основу капілярної ручки 
входить синтетичний стрижень, який кріпитися в металевій або пластмасовій трубці. За 
рахунок такої конструкції забезпечується надійний контакт з основною частиною корпусу, в 
якій знаходяться спеціальні чорнила. Ці ручки володіють серйозним недоліком - вони 
одноразові.    

Ручки для маленьких дітей є досить розповсюдженими на ринку України, тому їх 
виробництво прямує вгору. Ручки для дітей виготовляють з пластмаси, не шкідливої для 
здоров’я. Часто вони оздоблені малюнками, які є пізнавальними для дітей.  Ручки для 
лівші мають вигнутий корпус, що дозволяє розташовувати їх високо над поверхнею паперу, 
забезпечуючи м'яку подачу чорнила і гарний огляд під час письма. Трикутна форма і насічки 
в області захвату сприяють правильному положенню пальців. Завдяки цьому рука в процесі 
письма менше втомлюється, кулька не дряпає папір, написаний текст не розмащується. 
Правильне положення ручки допомагає не тільки поліпшити почерк, але і сидіти за столом 
правильно. Такі ручки виготовляються з міцного пластику. Вони є досить зручними у 
використані. Нажаль, не мають змінних стрижнів. 

Ручки-ролери: ролер можна вважати наступним етапом еволюції кулькових ручок. 
Ролери ще називають чорнильними авторучками. Вони мають аналогічний кульковий 
механізм, густе чорнило на водяній основі, схожі на чорнило пір'яних ручок, але є більш 
практичними. Складна система подачі чорнила дозволяє писати з мінімальним натиском. 
Сучасні чорнила для ролерів не вицвітають і не змиваються. Пишучий вузол має рухливу 
кульку, завдяки якій на папері виходять гладкі лінії з мінімальним натиском на ручку. До 
того ж пишуть ці ручки набагато м'якше, ніж кулькові, тому вимагають менше зусиль при 
письмі.        

Отже, ознайомившись з матеріалами, технологічними особливостями виробництва, 
конструкцією різних видів ручок, можна бути впевненими, що серед запропонованих на 
ринку ручок, споживач обере потрібну саме для нього.  
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Ринок швидкозаморожених плодоовочевих продуктів характеризується стабільністю  

попиту та широтою асортименту. Це зумовлено низкою переваг швидкозаморожених плодів 
та овочів порівняно з плодоовочевими продуктами інших способів консервування, зокрема: 
збереженістю нативних органолептичних властивостей, харчової й біологічної цінності, 
безвідходністю та зручністю використання в домашніх умовах і закладах ресторанного 
господарства тощо. Науковцями України та світу впродовж багатьох років проводяться 
дослідження щодо впливу сортових особливостей сировини, тривалості її зберігання до 
перероблення, способів попередньої обробки, режимів та способів заморожування, 
паковання на якість продукції впродовж 9-24 місяців зберігання [1,2,3,5]. 

Одним із вагомих чинників збереженості якості замороженої плодоовочевої продукції 
є її паковання.  

Окрім загальних вимог, які висуваються до пакувальних матеріалів для харчових 
продуктів (хімічна стабільність і нейтральність; стерильність; непроникність для водяних 
парів та летких ароматичних речовин; легкість формування й обробляння на автоматичних 
пакувальних лініях тощо), пакувальні матеріали для швидкозаморожених продуктів повинні 
задовольняти і специфічні вимоги: мати високу морозостійкість та здатність витримувати 
при низьких температурах удари, деформації, статичні навантаження; бути еластичними  з 
високим супротивом проколу при низьких температурах; мати високу вологостійкість, не 
розмокати та не поглинати вологу при дефростації, не змочуватись водою та не примерзати і 
не прилипати до замороженого продукту; захищати заморожений продукт від забруднення, 
впливу світла, теплових випромінювань; упереджувати при низьких температурах 
сублімацію і випаровування вологи, летких та екстрактивних речовин; не пропускати 
кисень; мати добру зварюваність в умовах низьких температур, підвищеної вологості, 
можливої забрудненості місця з’єднання матеріалу; мати високі санітарно-гігієнічні 
характеристики, бути інертними та не вступати у взаємодію з продуктом, внаслідок чого 
може змінюватись смак, запах, колір;  мати високі декоративні характеристики - блиск, 
глянець, прозорість, фактуру і текстуру поверхні [2,4,6,7].  

Вітчизняняні та зарубіжні виробники для упакування заморожених продуктів 
використовують різноманітні матеріали: картон з плівковим покриттям, алюмінієву фольгу, 
алюмінієві форми, термоформований пластик, поліетиленові, поліпропіленові, поліефірні, 
поліамідні полімерні плівки.  Нами встановлено, що в Україні найчастіше зустрічається таке 
паковання замороженої плодоовочевої продукції: поліетиленові пакети з нанесенням 
флексографічного друку; картонні коробки по 0,45; 0,5 і 1 кг; піддони із спіненого 
полістиролу, обтягнуті стретч-плівкою; пластикові прозорі піддони, заварені ламінованими 
плівками. 

Пакувальні матеріали, які використовуються вітчизняними виробниками 
заморожених продуктів наведено в табл. 1.  
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Таблиця 1 
Пакувальні матеріали для паковання заморожених продуктів 

Торгова марка Вид пакувального матеріалу 

“Левада” (Одеса) поліетилен, картон 

“Сударушка” (Одеса) поліетилен 

“Мушкетер” (Дніпропетровськ) поліетилен, картон 

“Геркулес” (Донецьк) поліетилен 

“Дригало” (Біла Церква)  поліетилен, картон, полістирол 

“Айс Запоріжжя” поліетилен 

“Экономька” (Одеса) поліетилен, полістирол 

“Двічі два” (Запоріжжя)  поліетилен, картон, полістирол 

“Цун Дон” (Донецьк) поліетилен, картон, полістирол 

“Морозко” (Санкт-Петербург) картон, полістирол 

“Сім –Сім” (Хмельницький) поліетилен 

“Артіка” (Харків) поліетилен 

“Рудь” (Житомир) поліетилен 

 
Аналіз наукових джерел свідчить про позитивний вплив паковання на збереженість 

якості заморожених плодів та овочів. Проте слід зазначити, що недоліком реалізації 
фасованої замороженої плодоовочевої продукції є складність візуального оцінювання 
зовнішнього вигляду продукції через непрозорість комбінованих пакувальних матеріалів, 
застосування художнього друку на прозорих полімерних плівках, наявність сконденсованої 
вологи у вигляді інею. Ці недоліки нехарактерні для вагової продукції. Проведені нами 
дослідження органолептичних властивостей фасованої та вагової замороженої стручкової 
квасолі свідчать про суттєві відмінності зовнішнього вигляду, кольору, та запаху, які є 
наслідком протікання складних хімічних та біохімічних процесів, що зумовлює необхідність 
подальших досліджень споживних властивостей замороженої стручкової квасолі з метою 
встановлення строку зберігання фасованої та вагової продукції. 
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Трансформація виробничо-збутових ланцюгів в сегменті продовольчих товарів 
щоденного попиту FMCG (Fast Moving Consumer Goods) є довготривалим процесом та 
здійснюється під впливом цілої низки факторів в перебігу економічного розвитку, 
урбанізації та соціальних змін. Цьому процесу в багатьох випадках сприяють політичні 
реформи. Сучасні міжнародні виробничо-збутові ланцюги, очолювані потужними 
виробниками, дистриб'юторами і роздрібними торговцями, швидко розширюють свій вплив, 
зокрема в країнах, що розвиваються, де вони швидше доповнюють, а не замінюють 
традиційні виробничо-збутові мережі. Наразі виробничо-збутові мережі співіснують з 
традиційними виробничо-збутовими ланцюгами - фермерами, торговцями, продуктовими 
ринками, дрібними незалежними магазинами і вуличними торговцями[1]. Водночас, у 
багатьох розвинених країнах відроджуються контртенденція з посиленням ролі традиційних 
фермерських ринків, що задовольняють потреби споживачів у місцевих, сезонних і 
кустарних продуктах. Результатом цих нових процесів є диверсифікація шляхів постачання.  

Вказуючи на особливості формування національних моделей виробничо-збутових 
ланцюгів, варто серед факторів, що зумовлюють відмінності між ними назвати умови 
країни, регіональне розміщення та характеристики виробників і споживачів, а також самих 
товарів (напр., свіжі продукти, молочні продукти або продукти, що пройшли додаткову 
обробку). Багато харчових компаній є по суті інтернаціональними за масштабом своєї 
діяльності. Нині вони здійснюють багатомільярдні глобальні закупівельно - збутові операції, 
хоча більшість з них розпочинали як національні чи регіональні компанії у сфері FMCG. 
Саме їх активна діяльність  в Африці, Азії, Латинській Америці та країнах Карибського 
басейну призводить до того, що здійснюється поступова трансформація існуючих 
продовольчих систем, в тому числі у напрямку покращення харчування та підвищення рівня 
його безпечності.   . 

Зростаюча індустріалізація систем виробництва, переробки та реалізації 
продовольства супроводжується стрімкою консолідацією і зростаючої інтеграцією різних 
сегментів харчової промисловості[2] у багатьох країнах світу. Ця консолідація носить 
транскордонний характер, і багатонаціональні харчові компанії здійснювали серйозні 
інвестиції в країнах, що розвиваються протягом декількох останніх десятиліть. Міжнародні 
експерти засвідчують, що попри те, що міжнародні харчові компанії є великими 
інвесторами, виробниками та роздрібними торговцями в різних групах країн, у тому числі — 
у країнах, що розвиваються, в міжнародній торгівлі частка харчових продуктів, що пройшли 
технологічну обробку та просувається міжнародними брендами, становить лише 10 %, в той 
час як 90 % всієї продукції, що пройшла технологічну обробку харчових продуктів, все ж 
виробляється на внутрішньому ринку. 

Харчову промисловість і сектор роздрібної торгівлі харчовими продуктами відрізняє 
високий ступінь ринкової концентрації як у глобальному масштабі, так і в багатьох країнах. 
Ця ситуація виклика занепокоєння у антимонопольних служб як з огляду  неринкового 
механізму формування цін, так і з огляду потенційної загрози витіснення національних 
постачальників на користь більш дешевого імпорту. Встановлюючи високі стандарти, 
торгові мережі з одного боку, прискорюють розвиток національних підприємств, але з 
іншого,  на практиці мережевики використовують власні вимоги та стандарти, які 
дискримінують місцевих постачальників. За таких обставин, нерідко через мережеву 
транснаціональну торгівлю забезпечується експансія дешевого імпорту із країн, де 
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міжнародні торговельні мережі мають свої інвестиційні та виробничі інтереси. З огляду на 
зазначене все більшої дієвості потребують антимонопольні обмеження, які явно недостатні 
для захисту вітчизняного виробника від транснаціональних торгових мереж. Так, завдяки 
найпотужнішій міжнародній мережі світу - Wal-Mart на торгові полиці США потрапляє 
дешева продукція з Південно-Східної Азії, яка складає 10% всього китайського експорту в 
США. Цей приклад засвідчує  виняткову здатність торговельних мереж впливати не лише на 
сферу обігу, але й визначати масштаби та структурні зміни в реальному секторі економіки.  

В традиційних продовольчих системах більшості країн, що розвиваються споживачі у 
сільських і міських районах зазвичай набувають більшу частину харчових продуктів у 
дрібних незалежних роздрібних торговців. М'ясо, риба, фрукти, овочі і злаки на вагу 
зазвичай продаються на продуктових ринках, в придорожніх лавках і на ринках під 
відкритим небом, тоді як продукти, що пройшли технологічну обробку, - макаронні вироби, 
рис, фасовані продукти і консерви, а також м'ясо і молочні продукти продаються в дрібних 
крамницях або в кіосках. Свіжі продукти зазвичай надходять з ферм, що знаходяться 
відносно близько від таких ринків, і місцев і сезонн виробництв. Фасовані та пройшли 
обробку товари можуть вироблятися в країні або ввозитися з-за кордону.   

Традиційні ринкові системи можуть включати великі регіональні ринки, що 
працюють як розподільні вузли, а також дрібніші, місцеві, щотижневі ринки з більш 
обмеженим асортиментом продукції. У міру трансформації продовольчої системи 
продовольчі ринки (включаючи ринки рибної, м'ясної та іншої свіжої продукції) можуть 
продовжувати превалювати, однак дрібні кіоски, швидше за все, змінять більш великі 
торговельні мережі з широким асортиментом товарів. 

Поява мереж  зумовлює до нових технологій, більш тісної інтеграції виробничо - 
збутових ланцюгів. У окремих країнах, що розвиваються, де супермаркети виникли  і 
завоювали міцні позиції, наразі контролюють тільки 50-60% роздрібної торгівлі харчовими 
продуктами. У більшості країн, що розвиваються країн, включаючи Китай і Індію, частка 
роздрібної торгівлі харчовими продуктами через міжнародні торговельні мережі становить 
менше 50 %. 

Поступова трансформація виробничо-збутових систем продовольчих товарів під 
впливом активної експансії міжнародних торговельних мереж крім вочевидь позитивних 
переваг несе цілу низку ризиків.  По-перше, наразі відсутня достатня кількість переконливих 
фактів, що свідчать про безумовний внесок  сучасних виробничо-збутових ланцюгів в 
ліквідацію проблеми дефіциту поживних мікроелементів, що активно пропагується 
глобальними операторами у сфері торгівлі. По-друге, потребує додаткового вивчення ефект 
заміщення попиту з традиційн товар на ті, що постачаються через організовані виробничо-
збутові міжнародні системи,  з огляду наслідків покращення якості та  продукції 
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Якість - сукупність характеристик об'єкту (товару, послуги), що стосуються його 

здатності задовольняти встановлені та передбачувані потреби.  
Сучасний ринок орієнтований не просто на задоволення потреб споживачів, а на 

задоволення платоспроможного попиту, що випливає з його потреб. Нажаль, сьогодні, у 
боротьбі виробників та підприємств торгівлі за платоспроможний попит, не рідкістю стали 
історії придбання споживачами товарів невисокої якості, продуктів із сумнівною свіжістю, 
невідомим складом, нечітким або незрозумілим маркуванням тощо. Якщо розглядати дане 
питання ще більш глобальніше – трапляються аналогічні ситуації й на рівні держав 
(пригадаємо ситуації заборони ввезення української молочної та кондитерської продукції у 
Росію). 

Проблема якості стосується не лише продуктів харчування, а й інших товарів. Так, із 
проблемою неякісного палива Україна зіштовхнулася ще в середині 90-х років, а веде 
боротьбу й до сьогодні. Після падіння обсягів виробництва у нафтопереробній галузі, 
першочерговим завданням держави було кількісне наповнення ринку нафтопродуктом, а про 
його якість зазвичай ніхто і не думав. Як результат, -  поява міні-нафтопереробних заводів, 
яких у країні зараз нараховується близько 120, тому 10% ринку світлих нафтопродуктів 
забезпечується паливом їх виробництва. Найчастіше, ці підприємства не володіють повним 
виробничим циклом, в результаті чого після первинної перегонки нафти на виході 
одержують продукт, октанове число якого на якийсь час (необхідний для реалізації) 
збільшується за допомогою різних домішок. У результаті - на ринок попадає неякісне 
паливо.  

Ще одне важливе питання якості – якість ліків у країні. Хто гарантує якість ліків? Які 
умови для забезпечення якості та безпеки? Чи надійним є державний контроль?  

Розглядаючи цю проблему можна відмітити, що нажаль, пересічна людина не завжди 
візуально може відрізнити якісний продукт від неякісного: часто бракує елементарних знань 
щодо зовнішнього вигляду та необхідних характеристик для окремих товарів. Крім того, при 
здійсненні покупки має місце й психологічний чинник -  фактор часу (коли людина 
поспішає, вона не завжди уважно вивчає продукт). Як наслідок - зростає кількість звернень 
невдоволених споживачів до органів захисту прав споживачів, хоча цей чинник можна 
розглядати вже як позитивний момент на шляху вирішення проблеми якості.  

Якою ж повинна стати державна політика у сфері управління якістю? Якими повинні 
стати дії виробників, торговельних підприємств, спеціалізованих навчальних закладів, 
власне споживачів? 

Державна політика у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг) 
повинна спрямовуватись на підтримку зусиль вітчизняних підприємств та організацій у 
задоволенні потреб споживачів шляхом поліпшення якості та конкурентоспроможності 
продукції, розвитку і впровадження методів управління якістю. Нажаль, ситуація 
ускладнюється інтервенціями іноземних товарів, зниженням платоспроможності населення: 
це пояснюється недоліками економічної політики, зокрема надмірною лібералізацією ринку, 
необмеженим доступом імпорту товарів, відсутністю важелів у сфері управління якістю. До 
того ж, акти законодавства, що регулюють відносини у цій сфері, не узгоджені між собою і 
не спрямовані на забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, а діюча система 
державного регулювання не стимулює виробників до поліпшення її якості. Окрім цього, не 
створено належної інфраструктури щодо сприяння поліпшенню якості, підтримки  
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інновацій, недостатнє інформаційне забезпечення, незначна увага приділяється навчанню у 
сфері управління якістю та збереження здоров’я людей, охорони довкілля. 

Для вирішення існуючої проблеми слід сприяти науковим дослідженням у сфері 
управління якістю, застосуванню сучасних методів підвищення її рівня та діловій 
досконалості, які базуються на загальновизнаних принципах всеохоплюючого управління 
якістю (Total Quality Management). Варто також  популяризувати досвід підприємств, які 
досягли високого рівня ділової досконалості з питань якості. 

Одним з напрямків поліпшення ситуації щодо якості товарів (послуг) з боку держави, 
можна вважати наявність системи діючих стандартів щодо управління якістю, розроблених 
на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000 - особливої групи стандартів, впровадженої 
ще у 1987 році. Специфіка ISO-9000-9004 полягає у тому, що дані стандарти регламентують 
систему керування й організації виробництва, забезпечуючи високу і стабільну якість 
продукції. Стандарти даної серії 9000 включають:  

- ІСО 9000 "Загальне керування якістю і стандарти із забезпечення якості. Провідні 
вказівки з вибору і застосування".  

- ІСО 9001 "Системи якості. Модель для забезпечення якості при проектуванні та/чи 
розробці, монтажі й обслуговуванні".  

- ІСО 9002 "Системи якості. Модель для забезпечення якості при виробництві і 
монтажі".  

- ІСО 9003 "Система якості. Модель для забезпечення якості при остаточному 
контролі й випробуваннях".  

- ІСО 9004 "Загальне керування якістю та елементи системи якості. Провідні 
вказівки".  

Окрім того, варто взяти за приклад досвід підприємств Європи та світу щодо 
впровадження  сучасних методів поліпшення якості згідно вимог міжнародних стандартів, за 
яким сертифіковано близько 400 тис. систем  управління якістю, а кожного року ця цифра 
збільшується ще на 50 тис. (в Україні сертифіковано всього близько 600 систем).  

Ще однією проблемо у боротьбі за якість є те, що у багатьох вітчизняних 
підприємствах  системи управління якістю не переглядалися впродовж останніх 10-15 років 
і не відповідають сучасним  вимогам (основною причиною їх низького рівня є відсутність 
системного підходу до управління та  навчання у цій сфері). До навчальних програм у 
закладах, де готують спеціалістів з питань управління якістю, як правило, не  включено 
вивчення  сучасних методів та підходів до управління якістю, розглядаються переважно 
історично сформовані. Наслідком цього є незадовільна обізнаність керівників і спеціалістів 
вітчизняних підприємств порівняно з європейським та світовим досвідом у сфері управління 
якістю та ділової досконалості. 

Для відродження економіки України необхідно поліпшити якість і 
конкурентоспроможність продукції, створити умови для повного розкриття потенціалу 
підприємств, досягнення ділової досконалості, надавати всіляку підтримку та сприяти 
розвитку сфери управління якістю. Забезпечення поліпшення якості повинне стати 
завданням загальнодержавної ваги,  а основним шляхом його розв'язання - державна 
підтримка сучасних методів управління якістю та ділової досконалості, розроблення і 
впровадження систем управління якістю та довкілля відповідно до стандартів ISO серії 9000 
та 14000, принципів всеохоплюючого управління якістю, визнаних у Європі та в світі. Слід 
створити Концепцію, основною метою якої повинні стати визначення стратегічних 
напрямків, пріоритетів; політичних, соціально-економічних і техніко-технологічних засад 
реалізації державної політики у сфері управління якістю; формування принципів загальної 
культури якості. Ця Концепція повинна лягти в основу діяльності органів виконавчої влади, 
науково-дослідних установ і виробничих структур у сфері управління якістю та розвитку 
фундаментальних і прикладних досліджень. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ МЕЛЕНОЇ КАВИ 

Нагорянська Олена  

Студентка 3-го курсу спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність», 
Святошенко Олена Олександрівна, 

Викладач вищої категорії товарознавчих дисциплін, 
ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці  
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»,  

м. Рубіжне, Україна 
 Кава - чудовий по своїх смакових і стимулюючих якостях напій. Для того, щоб 
отримати дійсну насолоду від кави, необхідно знати, що ви п'єте, з чого складається той або 
інший букет, і який вигляд повинна мати чашка для вашого улюбленого напою...  
 Аналіз ринку кави та кавових продуктів в Україні показав, що насиченість ринку 
даним товаром досить велика. На ньому представлені марки як вітчизняних так і 
закордонних виробників. Основна частка імпорту меленої кави на територію України 
належить Німеччині. За перше півріччя 2013 р. імпорт продукту з цієї країни склав 17% 
загального обсягу ввезеної натуральної кави. Значну питому вагу в обсязі імпорту належить 
також Росії, Польщі та Італії. Частка імпорту продукції з Фінляндії, Болгарії та Португалії 
склала від 5% до 10%. На решту країн-імпортерів припадає менш ніж 5% обсягу імпорту 
меленої кави на територію України. Серед них виділити Швейцарію, Індію, Австрію, 
Бразилію та Португалію. 
 Кава - улюблений багатьма напій, який виготовляється зі смаженого насіння плодів 
вічнозеленого кавового дерева, багатого на кофеїн та ароматичні речовини. Завдяки кофеїну 
кава сприятливо діє на організм людини, підвищуючи його загальний тонус. У період  
раннього середньовіччя каву вживали як лікарський засіб, а сьогодні кавовий напій є другою 
за об'ємами споживання речовиною на Землі після води, незважаючи на упереджені погляди 
стосовно шкідливого впливу кофеїну на організм людини.   
 Дефекти смаженої та меленої кави найчастіше обумовлені низькою якістю сирої кави, 
порушенням технології виробництва або режимів обсмажування. Також спостерігається 
фальсифікація кави недоброякісними виробниками. 
 Метою нашої роботи є оцінка якості кави органолептичним методом, аналіз 
маркування зразків меленої кави і штрихових кодів методом розрахунку контрольного числа 
та порівняння досліджуваних зразків бальним методом. 
У якості об’єктів дослідження були обрані наступні зразки меленої кави: 
    № 1 Мелена кава "Jacobs Monarh" ПАТ "Крафт Фудз Болгарія", м. Костінброд, вул. 
Ломско, маса нетто 75г. 
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    № 2 Мелена кава "Paulig Ckassic" ТОВ "Пауліг Рус", Росія, Тверська обл., 
Калинінський р-н, с. Бурашевське, ПЗ Боровльово-2, маса нетто 75г.  
    № 3 Мелена кава "Жокей по-східному" ТОВ "Орими Трейд", Росія, Санкт-Петербург, 
вул. Тобольська 3, маса нетто 250г.    
    № 4 Мелена кава "Чорна Карта"  ТОВ "Штраус", Росія, Володимирська обл., 
Олександрівський р-н,  м. Струніно, вул. Толстого 2а, маса нетто 100г. 
    № 5 Мелена кава "Fort" ТОВ "Штраус Кафе Поланд", Польща, м. Свадзім,  вул. 
Познанська 50, маса нетто 100г. 
 Результати органолептичної оцінки досліджуваних зразків меленої кави надані в 
таблиці 1. 

 Таблиця 1.  
Результати органолептичної оцінки зразків меленої кави 

Досліджувані 
зразки 

 

Зовнішній 
вигляд, колір 

Аромат  

(в сухій каві) 

Аромат 

(в екстракті) 

Смак Сорт 

Зразок № 1 

Мелена кава  

"Jacobs 
Monarh" 

Порошок 
дрібного 

помелу темно-
коричневий, 
однорідний  

Насичений, 
виражений, 
трохи гіркий 

аромат 

Насичений, 
виражений, 

приємний аромат 

Приємний, 
трохи гіркий 

Вищий 

Зразок № 2 

Мелена кава 
"Paulig Ckassic"

Порошок 
темно-

коричневий, 
однорідний 

Насичений, 
виражений, 
приємний 

аромат добре 
обсмажених 

зерен 

Насичений, 
приємний аромат 

Приємний 
смак, добре 

відчутно смак 
обсмаженого 

зерна  

Вищий 

Зразок № 3 

Мелена кава 
"Жокей по-
східному" 

Порошок 
дрібного 

помелу чорно - 
коричневий, 
однорідний 

Насичений, 
виражений, 
трохи гіркий, 

кислуватий  

аромат 

Виражений, 
приємний аромат 

Приємний, 
насичений  

смак 

Вищий 

Зразок № 4 

Мелена кава 
"Чорна Карта" 

Порошок 
дрібного 
помелу 

коричневий, 
однорідний 

Насичений, 
виражений, 
приємний 
аромат 

Насичений, трохи 
гіркий, ярко 

виражений аромат 

Приємний, 
трохи гіркий 

Вищий 

Зразок № 5 

Мелена кава 
"Fort" 

Порошок 
дрібного 

помелу, темно-
коричневий, 
однорідний 

Насичений, 
приємний 
аромат 

Виражений, 
приємний аромат 

Приємний, 
насичений  

смак 

Вищий 

  
При проведенні аналізу маркування досліджуваних зразків, було встановлено, що 

маркування зразків №  2 та № 3 відповідає вимогам стандарту за всіма показниками. Зразок 
№ 4 не має даних про енергетичну цінність кави.  Зразок № 1 у показнику «Відмітка 
нормативного документу» не має жодної інформації. Зразок № 5 взагалі не мав інформацію 
про енергетичну цінність, дату виробництва та нормативний документ. 
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 За показником контрольного числа штрихового коду всі п’ять досліджуваних зразків 
є нефальсифікованими. 
 Порівняльна характеристика досліджуваних зразків меленої кави за бальним методом 
наведена в таблиці 2. 

  Таблиця 2  

Порівняльна характеристика досліджуваних зразків меленої кави (балів) 

Показники Зразок 1 Зразок 2 

 

Зразок 3 

 

Зразок 4 Зразок 5 

Маркування 5 10 10 8 2 

Штрихове 
кодування 

10 10 10 10 10 

Органолептична 

оцінка 

5 10 8 5 10 

Загальна сума 20 30 28 23 22 

 
 За результатами комплексної бальної оцінки максимальну кількість балів (30) набрав 
зразок № 2 - мелена кава "Paulig Ckassic", Росія. На другому місці зразок № 3 - мелена кава 
"Жокей по-східному", Росія, якому знизили на 2 бали органолептичну оцінку за кислуватий 
аромат. Зразок № 4 - мелена кава "Чорна Карта", Росія, отримав 23 бали і мав вади 
органолептичної оцінки та маркування. Зразок № 5 - мелена кава "Fort", Польща, отримав 22 
бали в зв’язку з відсутністю 5-ти показників маркування. І найменшу суму балів отримав 
зразок № 1 - мелена кава "Jacobs Monarh", Болгарія, який мав достатні вади і з 
органолептичної оцінки, і з маркування. 
 Із результатів проведених досліджень робимо висновок, що найякіснішим 
досліджуваним зразком є мелена кава "Paulig Ckassic", Росія. 
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На сьогоднішній день натуральні шкіри широко використовуються як матеріали у 

виробництві взуття, одягу, галантерейних і рукавичних виробів для задоволення 
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різноманітних потреб людини. Таке широке  застосування обумовлено специфічними 
фізико-механічними та фізико-хімічними властивостями шкір. Наявність високорозвиненої 
сорбційної поверхні та пор різних розмірів, що є характерною особливістю колагенової 
структури, як основи натуральних шкір, обумовлює їх високі гігієнічні, деформаційні, 
міцносні та інші характеристики.  

Значна частина шкіряних матеріалів використовуються у виробництві товарів, які при 
експлуатації безпосередньо (І категорія) або через проміжний шар (ІІ категорія) 
контактують з поверхнею тіла людини, наприклад, взуття, рукавички, головні убори, ремінці 
для годинників тощо. В зв’язку з цим шкіряні матеріали повинні бути безпечними для 
здоров’я людини і не створювати небезпеку функціонуванню організму, особливо при 
ходьбі, активному русі або в широкому температурному інтервалі. Враховуючи, що 
вітчизняне шкіряне виробництво спрямоване, переважно, на випуск шкір для верху взуття 
(майже 90 % загального обсягу), формування показників безпечності таких натуральних шкір є 
актуальним питанням сучасної шкіряної галузі. 

Безпечність виробів визначається не тільки етапом експлуатації, але й етапами 
виробництва та утилізації [1]. Під час виробництва натуральних шкір формуються такі види 
безпечності як хімічна, біологічна, фізична тощо  

Враховуючи особливості технологічного процесу переробки шкіряної сировини та 
виробництва шкір для верху взуття, досягнення основних фізико-механічних властивостей 
відбувається шляхом впливу на перетворення капілярно-пористої структури колагену 
різнофункціональними хімічними матеріалами, в тому числі шкідливих для людини і 
навколишнього середовища. Серед таких є сполуки хрому, поверхнево-активні речовини, солі, 
барвники, леткі органічні розчинники тощо [2]. Значна частина сполук хімічно зв’язується з 
колагеном дерми, залишається в структурі шкіри і при безпосередньому контакті з тілом 
людини під впливом поту, тепла, парів вологи може негативно впливати на організм людини та 
створювати небезпеку його здоров’ю. Незв’язані хімічні сполуки залишаються у 
відпрацьованих робочих рідинах і формують комплекс різноманітних забруднюючих речовин у 
стічних водах шкіряних підприємств.  

Найбільший рівень екологічної небезпеки створюють сполуки хрому, які 
використовують для дублення шкір [3]. Аналіз статистичних даних свідчить, що шкіряна 
промисловість щорічно використовує 65 тис. тон сполук хрому. За даними BLMRA (British 
Leather Manufacturers' Research Association) з цієї кількості тільки 20 тис. тон переходить у 
готові шкіри, інша частина – це відходи, серед яких 25 тис. тон зливається з відпрацьованими 
рідинами. Потрапляючи після очищення у природні води, сполуки хрому викликають 
незворотні зміни в організмах тварин та рослин, через яких впливають на біосферу і людину. В 
екологічному стандарті ЕКО-ТЕХ-100 допустимий вміст сполук хрому (ІІI) в текстильних 
виробах, що контактують зі шкірою людини, не повинно перевищувати 2,0 мг/кг (для дитячих 
товарів – 1,0 мг/кг), а в хромовій шкірі, за традиційною технологією, вміст сполук хрому 
складає 7,3 мг/кг. Токсична дія сполук хрому може проявляють у різноманітних алергічних 
реакціях, погіршенні обміну речовин, серцево-судинних функцій, змін складу печінки, нирок 
тощо.  

Зазначене свідчить, що найбільший негативний вплив на навколишнє середовище та 
людину як під час виробництва, так і під час експлуатації обумовлений саме хімічною 
небезпекою.  

Однак, на відміну від текстильних виробів, на сьогоднішній день не існує нормативної і 
технічної документації, яка б регулювала вимоги до безпечності натуральних шкір різного 
цільового призначення. 

Отже формування сучасних підходів щодо забезпечення безпечності натуральних 
шкір є актуальною задачею. 

Рішення проблеми формування безпечності натуральних шкір на етапі виробництва 
може бути забезпечене декількома шляхами: 
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–  застосування під час виробництва шкір екологічно безпечних матеріалів [4]; 
–  повне або часткове виключення шкідливих матеріалів [5]; 
–  впровадження ресурсозбережних та екологічно орієнтованих технологій [6]. 
Такі підходи дозволяють сформувати та запровадити принципи виробництва шкір 

підвищеного рівня  безпечності зі збереженою якістю.  
Перспективним напрямом формування безпечності шкіряних матеріалів є введення 

нових композиційних матеріалів для шкіряного виробництва на основі високодисперсного 
мінералу – монтморилоніту [7]. Його необмежена кількість в Україні, дешевизна та простота у 
використанні може розширити сировинну базу матеріалів для виробництва шкір з широким 
спектром технологічних властивостей. Здатність дисперсій монтморилоніту до модифікації дає 
змогу отримати екологічно чисті сполуки для фіксації структури дерми та регулювати 
формування властивостей шкір для верху взуття. 
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Ще тисячі років тому люди використовували для пакування товарів такі природні 

полімерні матеріали, як деревина, шкіри тварин, камінь. Протягом останнього сторіччя 
основним матеріалом для пакування стали синтетичні полімери [1]. 

Світове виробництво упаковки, що останнім часом складало 1350 млн. т на рік, 
продовжує стрімко розвиватися і за прогнозами світових професіоналів у найближчі роки 
об’єм використання пакувальних матеріалів складатиме: картон та папір 42 – 50 %, полімери 
30 – 40 %, метали 10 – 15 %, скло 5 – 10 %. До 2040 року світовий об’єм виготовлення 
упаковки буде збільшуватись із щорічним приростанням по металу на 1,2 %, картону і 
паперу на 1,3 %, склу на 1,8 %, полімерам на 4 %, тому зрозумілим є занепокоєння людства, 
що з усім цим робити після використання цих продуктів.  

Поліетиленові кульки, лавсанові пляшки, полімерні коробки мільйонами викинуті в 
навколишнє середовище, загрожують справжньою катастрофою – вони засмічують, ріки й 
озера, узбіччя доріг, околиці міст і сіл, околиці житлових районів. Для багатьох міст 
України, таких як Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса і Львів, які є великими 
мегаполісами, це стало значною екологічною проблемою.  

У загальному об’ємі полімерних відходів основна питома вага припадає на 
поліетилентерефталат (ПЕТФ) – 25 %, на поліетилен низького тиску (ПЕНТ) та поліетилен 
високого тиску (ПЕВТ) – по 15 %, поліпропілен (ПП) – 13 %, полістирол (ПС) – 6 %, 
полівінілхлорид (ПВХ) – 5 % та інші полімерні матеріали – 21%. Однак, наразі лише 10 % 
відходів полімерних матеріалів від загального їх обсягу повторно переробляються, а ті 
полімерні відходи, що залишаються у багатьох країнах компостуються на спеціальних 
полігонах. Але оскільки вони не розкладаються протягом тривалого часу (у середньому до 
80 років) стрімко збільшується кількість земельних ділянок для їх складування. 
Необхідність утилізації відходів є однією із найбільш гострих проблем великих мегаполісів 
та міст Європи,  

Екологічна проблема, а саме збереження навколишнього середовища нашої планети, 
особливо різко виросла за останнє п’ятдесятиріччя. Перш за все це забруднення води, 
повітря та грунту. Згідно статистики, наприклад,  у світі кожну годину помирає 1000 людей 
отруєних забрудненою водою. Помітно скорочують людське життя брудні атмосфера та 
грунт. Все це, головним чином, пов’язано з діяльністю людства і тільки воно може себе 
захистити. 

Серед 120 країн світу Україна займає 105 місце по ступеню забруднення 
навколишнього середовища. Суттєвою екологічною проблемою України є  шар сміттєвих, 
звалищ що покриває понад 6,5 тис гектарів її території.  Майже половина цього шару 
складається з пакувальних полімерних  матеріалів, таких як поліетиленові кульки, пляшки з 
ПЕТФ, поліпропіленові коробки та інше. На відміну від залишків паперової та картонової 
тари, полімерне сміття сотню і більше років буде отруювати природу.  

На території ЄС діє Директива „Про пакування та відходи від пакування” якою ще 20 
років тому були встановлені вимоги  до безпеки упаковки. При їх порушенні  товар не буде 
допущений на єдиний ринок Європейського Союзу. Крім того, встановлені обов’язкові 
квоти по вторинній переробці та утилізації відходів, що періодично підлягають ревізії і 
стають жорсткіші та задають нові цільові показники для переробної галузі. Згідно з 
Директивою не менш 60 %   пакувальних відходів мають бути відсортовані та утилізовані, 
не менш 55% - вторинно перероблені, у тому числі не менш 20% полімерів.  У 2008 році 
було прийнято ще одну Директиву «Про відходи», що внесла суттєві зміни у регулювання 
правовідносин в галузі обходження з відходами. Україна та інші країни СНД  поки не 
приєдналися до жодної з міжнародних угод у цій галузі.   
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Питання екології зовнішнього середовища особливо актуальне, коли це стосується 
поліетиленової продукції – найбільш високотоннажної серед усіх синтетичних полімерів. 
При всіх відомих позитивних властивостях вона має один маленький недолік – практично не 
розкладається у природному середовищі. Таким чином, поліетиленові вироби утворюють  
стійке забруднення, так як 4 триліони пакетів на рік використовується у світі. Вони 
вбивають 1 млн птахів; 100 тисяч морських ссавців та незчисленні косяки риб. Приблизно 6 
млн. 300 тыс. тонн сміття, більшу частину якого складає пластик, щорічно скидається у 
Світовий океан. З цього приводу у ряді країн використання поліетиленових пакетів 
обмежено або заборонено. 

Над вирішенням цієї проблеми працюють хіміки та екологи усього світу. У наш час 
кількість полімерних відходів, що реально утилізуються, тобто ідуть на вторинну переробку 
або спалюються, складає менше 10 %. Раціональним рішенням проблеми засмітнення 
навколишнього середовища є використання полімерів, які біорозкладаються – 
„біопластиків”, аналіз яких і є метою нашого дослідження. 

Як перевіряється здатність полімеру до біорозкладу? Такі полімери сертифікуються 
на відповідність міжнародним стандартам, наприклад, EN 13432 (європейській), Green PLA 
(японській), ASTM D 6400 (американській). У процесі сертифікації біопластики проходять 
багатоетапне тестування на біодеградацію. Наприклад, згідно стандарту EN 13432 
біологічний розклад пластика (біодеградація) тестується у стандартних компостних умовах 
протягом 180 днів. За  результатами тестування не менш ніж 90% биопластика мусять  
перетворитися у вуглекислий газ, воду та гумус. 

У 1991 році англійська компанія ЕРІ розробила технологію оксо-біорозкладу 
поліетилену під впливом сонячного світла, повітря і води у присутності оксо-біодобавки - 
каталізатора окиснення. Спочатку, завдяки введеного каталізатора, відбувається окиснення 
полімеру з розривом макромолекул на невеликі фрагменти які біорозкладаються під дією 
природних мікроорганізмів на СО2, воду та біомасу. Час біорозкладу може тривати від 
одного до декількох років і регулюється кількістю та природою оксо-біодобавки. Оксо-
біодобавками є солі важких металів (кобальту, марганцю, заліза, цинку, міді, церію, нікелю) 
які  після біодеградації полімеру залишаються у грунті та воді. Кількість каталізатора 
складає 1 – 5%  від маси вартості полімеру. Оксо-біорозкладаючі добавки EPI TDPA  
відповідають вимогам, встановлених стандартом біорозкладу ASTM D6400. Зараз у продажу 
знаходиться широкий асортимент пакувальних виробів з біодобавками, так звані 
„біопакети”. Їх виробляють, як в Україні, так і в більшості інших країн Європи. Собівартість 
полімерів з біодобавками лише на 3 – 4 % вища від цих же полімерів без добавок. За своїми 
властивостями біопакети відрізняються від звичайних лише здатністю до біорозкладу. 
Нажаль, оксо-біодеградуючі полімери розкладаються тільки до 90%. Слід також відмітити, 
що вартість біо-пакету вище на 8 - 10% звичайного поліетиленового. 

Найбільш перспективним напрямком у створенні екологічно безпечних полімерів є їх 
синтез методами біотехнології. У першу чергу це полімери гідроксикислот [2].  Серед 
великої кількості запропонованих пластиків, що біорозкладаються, полімери молочної 
кислоти   (поли-α-гідроксипропіонати), полілактати (ПЛ)  - стають, мабуть найбільш 
перспективними замінниками традиційних пластмас, оскільки, крім дуже позитивних 
фізико-механічних властивостей, вони піддаються загально прийнятим методам 
виготовлення з них товарних матеріалів. Крім того вони достатньо універсальні, що 
дозволяє отримувати  з них  пластики, які мають різні потрібні технічні характеристики. 
Однак ПЛ аж ніяк не є  єдиним поліестером здатним до біорозкладу: полигідроксибутирати 
та полігідроксивалерати теж знайшли застосування. Мономером для виробництва ПЛ слугує 
молочна кислота (α-гідроксипропанова) [3]. З молочної кислоти одержують лактид, який 
полімеризують з утворенням високомолекулярного полілактиду (ПЛА).                    

Полілактиди використовуються для виробництва екологічно чистої біорозкладної 
тари, одноразового посуду, засобів особистої гігієни. Біорозкладні пакети з ПЛА 
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використовуються у таких великих торгових сітках як Wal-Mart Stores— американській 
компанії, що керує найбільшою у світі роздрібною сіткою. Компанія займає 1 місце у  
рейтингу   500  найбільших світових компаній критерієм якого слугує виручка компанії. 

Завдяки своїй біосумісності, ПЛА широко застосовується у медицині, для 
виробництва хірургічних ниток та штифтів, а також у системах доставки ліків. 

При виробництві  ПЛА в атмосферу викидається на 50 % менше вуглекислого газу, 
ніж при виробництві полімерів на основі нафти, а використання копальних ресурсів меньше 
на 35 %. Таким чином, виробництво ПЛА є екологічно чистим. 

Самий крупний виробник L-ПЛА - американська компанія Nature Works (140 000 
тонн/рік). Також ПЛА виробляється компаніями Toyota (Японія), Hitachi (Японія), DuPont 
(США), Galactic (Бельгія), Hisun Biomaterials (Китай), а головний виробник L,D-ПЛА — 
компанія PURAC (Нідерланди). 

Основна частина виробництва ПЛА припадає на країни, у  яких введені податкові 
пільги на виробництво  та використання незабруднюючої  атмосферу продукції. 

Англійська фірма «ICI створила нові полімерні  матеріали з допомогою бактерій на  
природних субстратах: цукрі, етанолі та суміші газів ( СО2 + Н2 ) Таким методом був 
одержаний мікробний полі-β-гідроксибутират, який за своїми пластичними властивостями 
близький до найбільш поширених полімерів - поліетилену  та поліпропілену [4] 

Полі-β-гідроксибутират та вироби з нього легко піддаються розкладу під впливом 
мікроорганізмів, а також ферментів плазми тваринних тканин. Цей полімер використовують 
не лише у якості пакувального матеріалу, він також застосовується у хірургії та 
фармакології [5]. З допомогою бактеріального синтезу одержують також кополімери β-
гідроксибутанової та β-гидроксивалеріанової кислот під назвою BiopolTM. Ці кополімери 
повністю розкладаютья микроорганізмами протягом декількох тижнів. 

Бактеріальний синтез полімерів проводиться з сировини, що з часом відновлюється. 
У зв’язку з тим, що традиційні джерела сировини для синтезу полімерів обмежені, за 
оцінками спеціалістів такий напрямок  їх виробництва є найбільш перспективним.  
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Камбала-калкан – одна із найбільш цінних промислових видів риб Чорного моря. 
Загальна чисельність її невелика внаслідок обмеженого ареалу і великої тривалості життя. 
Ці чинники, разом з пізнім настанням статевої зрілості і низьким виживанням в ранньому 
онтогенезі, визначають надзвичайну залежність запасів камбали-калкан від промислу.  

Відповідно на даний час природна популяція камбали-калкан перебуває в 
депресивному стані: скоротилася кількість риб великих розмірів, знизилися середні розміри 
і маса тіла цього виду риб, скоротилася кількість вікових груп, зменшився середній вік. 
Середня довжина риб знизилася до 40,5 см, середня маса - до 2,6 кг. Популяція 
характеризується значним переважанням самців, частка самок зменшилася починаючи з 
2003 року до 7,8% , що негативно позначилося на відтворювальній здатності стада [1]. 

Основними причинами, що негативно впливають на стан популяцій камбали-калкан є 
траловий лов кормової бази цього виду риби та браконьєрський її вилов місцевими та 
турецькими рибалками. 

Збільшення промислової популяції камбали-калкан можливе за рахунок штучного 
промислового виробництва зарибку в умовах контрольованого водного середовища 
спеціалізованих  камбальних заводів і рівномірне зариблення ним узбережжя [2;3]. 

В Україні на початковому етапі штучного розведення камбали – калкан відловлюють 
статевозрілих самців і самок. Ця операція здійснюється донним тралом з риболовецьких 
суден на глибинах до 70 метрів. Осіменіння ікри калкану виробляють сухим або напівсухим 
методом. Запліднену ікру інкубують у спеціальних апаратах Вейса місткістю до 10 літрів 
при температурі 13-14 ° С.  

Використовують також спосіб штучного розведення чорноморської камбали-калкана, 
який включає інкубацію ікри, пересадку личинок, що вилупилися в морську воду, що 
містить антибіотики і попередньо вирощені мікроводорості і коловертки, годування личинок 
здійснюється на 10-11 добу життя щодня аупліами артемії саліна, видалення бактеріальної 
плівки на поверхні води на 5-8 добу після викльову личинок і щоденне внесення пеніциліну 
і стрептоміцину. 

Відповідно до експериментальних досліджень, що проводились на НДБ «Заповітне» 
ПдНІРО, зрілу ікру отримували як від риб, що дозрівають інтактно, так і після гормональних 
ін'єкцій, використовуючи ацетонованих гіпофіз свого виду і сурфагону. Як показали 
дослідження, гормональні ін'єкції виробників азовської камбали не тільки дозволяють 
збільшити їх робочу плодючість і продовжити період нересту в штучних умовах , але і 
збільшити обсяг і кількість порцій ікри одержуваної від кожної самки. 

Проведені експерименти дозволили визначити оптимальні та летальні значення 
деяких параметрів середовища (температури, солоності, вмісту у воді кисню, аміаку), що 
впливають на розвиток, зростання і швидкість основних етапів розвитку камбали-калкан в 
ранньому oнтогенезі, що дозволило в 2013 році вченим-іхтіологам Науково-дослідної бази 
ПдНІРО випустити в море 1 638 примірників мальків чорноморської камбали-калкана.  

Відповідно до розробленого інвестиційним проектом «Донузлавмарикультура» 
передбачається розвиток інфраструктури регіону, що насамперед передбачає організацію 
пасовищного вирощування чорноморської камбали калкана в обсязі 400-500 т / рік [4]. 
           Впровадження в дослідну практику розроблених нових методів вивчення 
закономірностей розвитку камбали - калкана на ранніх стадіях онтогенезу сприятиме якості 
комплексної оцінки стану природного популяції калкана,щоб забезпечити населення 
України якісною та біологічно цінною рибною продукцією [3]. 
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Проблема харчування є однією із найважливіших соціальних проблем. Життя 

людини, на пряму залежить від того що вона споживає. Відповідно до теорії збалансованого 
харчування в раціоні людини мають бути як білки, жири й вуглеводи у необхідному 
кількості, так і незамінні амінокислоти, вітаміни, мінерали у певних необхідних для людини 
пропорціях. У організації правильного харчування першорядна роль відводиться молочним 
продуктам. Існує безліч видів кисломолочних продуктів. Одним з найбільш відомих нам 
являється сир. Його користь і корисні властивості цікавили людину вже з самих древніх 
часів. В наші дні можна побачити велику різноманітність виробників і видів цього продукту. 

Сир є потужним джерелом важливих у харчовому відношенні поживних речовин, які 
утворюються в результаті спеціальних перетворень компонентів молока. Сири отримують 
згортанням молока і наступною тривалою обробкою отриманого згустку, у якої видаляється 
волога. Поєднання у ньому амінокислот, високий вміст кальцію і широкої гамми 
мікроелементів, приємний смаковий «букет» робить його лідером серед асортименту 
молочних продуктів. 

Підвищення якості сирів являється актуальною проблемою сироваріння. Визначення 
вмісту органічних кислот є одним з показників. За яким судять про час дозрівання сиру, що 
пов’язано з гліколізом та метаболізом мікрофлори протягом дозрівання. Встановлено, що в 
результаті ліполізу утворюються лише жирні кислоти з атомами вуглецю. Леткі жирні 
кислоти утворюються внаслідок зброджування лактози, а ізомасляна, ізовалерянова і деякі 
інші в результаті розчеплення амінокислот. У різних зразках одного й того ж виду сиру 
спостерігаються значні коливання вмісту цих кислот. Важливу роль відводять вільним 
летким кислотам. Які приносять покращені властивості готовій продукції. Джерелами їх 
накопичення є молоко, зброджування лактози, деяких вільних амінокислот, окислення 
кетонів та ін. Надлишок вільних жирних кислот, особливо масляної, веде до виникнення вад 
сиру. Оскільки гідроліз жиру залежить від розвитку мікрофлори, то можна припустити, що 
мінеральні речовини відіграють у цих процесах важливу роль. Проте такі дослідження 
майже відсутні. 
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Виходячи з вище викладеного, мета нашої роботи дослідити якість сирів з меламіном 
і С-вітамінною добавкою, та порівняти показники якості з контрольним зразком, що 
виготовлявся за традиційною технологією. 

Дослідження вмісту летких жирних кислот показало, що в процесі дозрівання 
відбулося помітне зростання вмісту як окремих летких жирних кислот, так і їх загальної 
кількості. Слід зазначити, що величина зростання була різною залежно від додавання 
дієтичних добавок. 

Щодо окремих жирних кислот, то на 1-шу добу під впливом усіх дієтичних добавок у 
сирі зростав вміст оцтової і масляної кислоти. При додаванні С- вітамінної добавки кількість 
цих кислот підвищилась на 15,8% і 29,5%. У сирі з меламіном і комплексною добавкою 
вміст цих кислот зріс на 34,1% і 66,6% та 39,0 і 52,3% відповідно. 

На 10-ту добу дозрівання у сирі з С-вітамінною добавкою зменшився вміст 
мурашинової і оцтової кислот на 3,3 і 8,9% відповідно, тоді як вміст масляної зріс на 11,0%. 
У сирі з меламіном і комплексною добавкою з’явилась пропіонова кислота, а кількість 
мурашиної і оцтової кислот у цих сирах зріс на 75,0%, 58,8% і 66,6%, 19,8%. Вміст масляної 
кислоти у сирі з меламіном зріс на 14,3%, тоді як у сирі з комплексною добавкою зменшився 
на 16,0% у порівнянні з контрольним зразком. На 20-ту добу дозрівання у сирі з С- 
вітамінною добавкою порівняно з контрольним зразком сиру зменшився вміст мурашиної 
кислоти на 4,2%, а вміст оцтової, пропіонової і масляної зріс на 8,3%, 104,0% , 11,3% 
відповідно. Вміст цих кислот у сирі з меламіном зріс на 20,7%, 200,0% і 9,7%, а мурашиної 
на 34,6%. Комплексна добавка зумовила зростання мурашиної кислот на 46,2%, оцтової на 
17,4%, пропіонової на 190,0%, масляної на 9,0%. 

За результатами досліджень можна зробити висновок, що в сирах з додаванням 
дієтичних добавок протягом періоду дозрівання накопичувалося значно більше летких 
жирних кислот, ніж у контрольному сирі. В зрілому сирі сума цих кислот достовірно 
перевищувала контроль на 13,2%. Це відбувалося передусім за рахунок оцтової кислоти, яка 
була домінуючою в складі летких жирних кислот. 

Одержані результати свідчать, що під впливом дієтичних добавок, а саме 
мінеральних речовин, які входять до складу меламіну, інтенсифікуються процеси оцтової– і 
маслянокислого бродіння молочної кислоти, гідролізу молочного жиру, що сприяло 
покращенню органолептичних показників та якості дослідних сирів. 
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Зошит (від грец. «четверта частина листа») - носій інформації, предмет для записів, 

що складається зі скріплених аркушів білого паперу.  
Листи, з яких складається зошит, можуть бути білими (без лінувань), а також в 

клітинку, в лінійку або в косу лінійку. У зошиті (як правило учнівському) можуть бути 
розкресленими поля.  

Найбільш часто використовують зошити учні шкіл і студенти ВУЗів. Зошити також 
часто використовуються в науковій практиці, але при цьому називаються лабораторними 
журналами. Якусь подобу зошитів являє й медична амбулаторна карта. 

У поліграфії зошитами називаються видрукувані паперові листи певного формату, 
сфальцовані за певною схемою, з яких після комплектується книжковий блок. 
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На Русі в ХІ сторіччі частіше всього для навчання використовували 
дощечки вкриті воском "цеху". Досить популярним був берест 
(верхній шар березової кори). Значно дорожчим варіантом був 
пергамент складений вчетверо, розрізаний та "зошитий", як казали у 
ті часи, у блок із чотирьох аркушів. З тих пір і походить українська 
назва "зошит", отримана від способу кріплення блоку. 

 

Починаючи з VII століття до н.е., змінивши багато різних носіїв 
(свинцеві листи, кістяні пластинки і т. д.), європейці (греки, 
римляни) записували інформацію (текст, малюнки) на дерев'яних 
дощечках, вкритих шаром воску, гострою паличкою (стилусом). 
Записане легко стиралось зворотним тупим кінцем стилуса. 

Скріплювалися такі дощечки по чотири штуки («тетра» у перекладі з грецької - 
чотири , звідси й слово «зошит»). На одному з «зразків» античних «шкільних зошитів» 
твердою рукою вчителя було написано: «Будь старанний, хлопчик, щоб тебе не видерли». І 
учень старанно переписав цю мудру думку чотири рази. 

Перший паперовий зошит винайшов, імовірно, Томас У. Холлі з Холіока штату 
Массачусетс. У 1888 році, він запропонував інноваційну ідею, яка полягала у тому, щоб 
збирати відсортовані відходи паперового виробництва і виготовляти з них брошури з 
обкладинкою та чистими пролінованими листами, продаючи їх за доступною ціною. 
Приблизно у 1900 році місцевий суддя зажадав на кожній сторінці зошита залишати поле з 
відступом 3.17 см від краю. Так з'явився перший сучасний зошит. 

 

Згадаємо, які були зошити за радянських часів: вони мали просту, 
переважно однотипну, обкладинку з плашкою для підпису. На деяких 
зошитах зустрічалися малюнки, нанесені в колір плашки, з тематикою 
присвяченою, у більшості випадків, річницям свят, а також предметам, 
для яких вони призначались. На зворотній стороні, зазвичай, були так 
звані підказки: таблиця множення, алфавіт, різноманітні формули, а 
також досить часто можна було зустріти клятву піонерів, короткі описи 
та заклики 

 Починаючи з 90-х років, з'явилась можливість та необхідність змінювати погляди 
щодо виробництва та просування власних зошитів на ринку. На той момент велику роль 
почала відігравати вартість зошита, оскільки ціна на нього тепер формувалась в умовах 
ринкової економіки. А з ростом конкуренції виробників потрібно було виходити за межі 
старих уявлень про маркетинг.  

За конструкцією зошит дуже схожий з брошурою: у нього є обкладинка, під якою 
знаходяться скріплені разом з обкладинкою листи. Листи скріплюються різноманітними 
способами. Наприклад, вони можуть бути скріплені металевими скобами (типова 
конструкція зошитів з невеликою кількістю аркушів), нитками або клеєм. Бувають зошити з 
перфорованими полями. Такі зошити можуть скріплюватися спиралеподібним дротом або 
спеціальним скріпним пристроєм, що дозволяє легко змінювати листи. 

Зошити можуть мати різну кількість сторінок, однак, найбільш часто виготовляють 
16-сторінкові і 32-сторінкові зошити з перпендикулярним методом фальцювання. Іноді 
останні отримують вкладаючи один в одного два 16-сторінкові зошити. Це обумовлено 
прагненням уникнути зморшок в корінці зошита при проведенні 4-го фальця. Іншим 
способом є перфорація передостаннього (3-го) фальця. 

Найпоширеніші зошити, - учнівські, - найчастіше мають 12, 18, 24,36, 46, 48, 60, 80, 
96 аркушів. Розмір листів учнівських зошитів для середньої школи - половина формату Folio 
(6,5 × 8 дюймів) із ліновкою «в клітку», «в лінійку» і «в косу лінійку». Зошит з великою 
кількістю сторінок називають «загальною зошитом». 
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Зошит невеликого розміру називають записником (блокнотом). Блокнот (від англ. 
Block-notes: block - «з'єднання», «група», notes - «записки», «нотатки») - невеликий зошит 
або записна книжка з відривними листами. Типові розміри блокнотів - A5, A6, A7.  

Блокнот для записів має обкладинку, блок і підкладку (задник). Зазвичай для 
обкладинки використовується щільний папір (250-300 г/м ²) з гладкою або фактурною 
поверхнею, але може використовуватися й дизайнерський папір з ручним декоруванням. 
Для подарункового або корпоративного варіанту блокнота можлива розробка спеціального 
дизайну та використання обкладинки, виготовленої із застосуванням конгревного тиснення 
або фольгування. Усередині - зазвичай тонкий папір щільністю 80 г/м ². 

Блокноти різняться між собою видом скріплення аркушів. Вони можуть бути 
скріплені з обкладинкою і підкладкою на пружині або металевій спіралі, за допомогою 
скріпок, клейовим безшовним скріпленням (КБС). 

Сьогодні на полицях магазинів можна побачити безліч різноманітних зошитів від 
різних торгових марок (табл.): дешевих, дорогих, простих, вишуканих, тонких, товстих, на 
скобі, на спіралі, з безліччю варіантів дизайнів на будь-який смак та вподобання. Усе це 
завдяки наполегливій праці багатьох людей: дизайнерів, маркетологів, друкарів, механіків, 
людей які вкладають не тільки час та гроші у власний бізнес, а й свою душу у створення 
кожного зошита. 

Не зважаючи на широту асортименту на ринку України, постає проблема щодо 
контролю якості друкованої продукції шкільного асортименту (зошитів шкільних та зошитів 
загальних учнівських, щоденників шкільних, а також зошитів (альбомів) для малювання 
шкільних (учнівських), альбомів (папок) для креслення, зошитів для нот, наборів 
кольорового паперу та картону, папок для зошитів, папок для праці тощо), що 
використовується у навчально-виховному процесі, адже на ринку й досі існує продукція, яка 
не має свідоцтва про визнання, відповідності педагогічним вимогам, належного 
документального підтвердження відповідності санітарно-епідеміологічним нормам та 
педагогічним вимогам, що є неприпустимим. 

Необхідним для вирішення проблеми є використання у навчально-виховному процесі 
винятково якісних та безпечних для здоров’я дітей засобів навчання, про що повинні 
турбуватись ми з Вами – споживачі, виробники та торговельні представники, Міністерство 
освіти і науки України та регіональні відділи освіти. 
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Олійний ринок України є одним з перспективних секторів аграрного виробництва. 

Олійна продукція користується зростаючим попитом на світовому ринку, що зумовлено 
двома основними факторами: 

- все більшою переорієнтацією у структурі харчування людей на олії і жири 
рослинного походження через їхні фізіологічні переваги і більш доступні ціни порівняно з 
тваринними жирами; 

- динамічним зростанням у всьому світі виробництва біодизельного пального на 
основі рослинних олій на фоні прогресуючого зростання цін на мінеральні енергоресурси та 
зменшення природних запасів [5]. 

Ринок "Олії кукурудзяної та її фракції, без зміни її хімічного складу" є 
консолідованим. Виробничі потужності фактично зосереджені на 10 підприємствах [1]. 

 Виробництво продукції асортиментного ряду "Олія кукурудзяна нерафінована та її 
фракції, без зміни її хімічного складу" в Україні в 2012 р. складало на суму понад 
4 млн. 500 тис. грн., що характеризується падіння на 47 відсотків порівняно з попереднім 
роком. Погіршення кон`юктури ринку пов'язано з дією загальноекономічних чинників, а ста-
більність кількості партисипантів ринку свідчить про його інвестиційну привабливість [4]. 

Виробництво продукції асортиментного ряду "Олія кукурудзяна рафінована та її 
фракції, без зміни її хімічного складу" в Україні в 2012 р. складало на суму менш ніж 
тисячу гривень. Ринок  "Олія кукурудзяна рафінована та її фракції, без зміни її хімічного 
складу" є стабільним, проте в майбутньому очікується перерозподіл часток партисипантів 
ринку та зміна їхньої кількості [3]. 

Сектор "Олія кукурудзяна та її фракції, без зміни її хімічного складу" в цілому є 
експорторієнтованим. Експорт продукції асортиментного ряду "Олія кукурудзяна 
рафінована та її фракції, без зміни її хімічного складу" з України в 1 кв. 2013 р. складав на 
суму більше ніж 327 тис. USD, що на 13% менше у порівнянні з попереднім кварталом. В 
секторі спостерігається падіння запиту на вітчизняну продукцію як на внутрішньому, так і 
не зовнішньому ринку. Імпорт продукції асортиментного ряду "Олія кукурудзяна 
рафінована та її фракції, без зміни її хімічного складу" в Україну в 1 кв. 2013 р. складав на 
суму дещо більшу ніж 20 тис. USD, що на 77% більше у порівнянні з попереднім кварталом. 
Сектор демонструє зростання споживання на внутрішньому ринку. 

Експорт продукції асортиментного ряду "Олія кукурудзяна рафінована та її фракції, 
без зміни її хімічного складу" з України в 1 кв. 2013 р. складав на суму більшу ніж 2 млн. 
USD, що на 28% більше у порівнянні з попереднім кварталом. В секторі спостерігається 
зростання потужностей головних виробників та консолідація ринку. 

За 2011-2013 роки експорт продукції «Інші жири та олія рослинна та їх фракції, 
рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу» значно зменшився, проте 
популяризація інших видів олій зросла. У 2011 році був найкращий показник за останні 5 
років – 13162 т. У 2012 р. експорт почав зменшуватися і ця тенденція прослідковується 
донині, що пов’язано зі зменшенням врожаю рослинної сировини. У 2013 р. експорт 
продукції становив 8974 т. 

Таким чином, оскільки показники експорту продукції знижуються, то відповідно і 
кількість отриманого прибутку паралельно зменшується. Найкращий показник експорту був 
у 2011 році і становив – 19084 тис. USD,  а у 2013р. - 13940 тис. USD. 

Імпорт продукції «Олія кукурудзяна нерафінована та її фракції, без зміни її хімічного 
складу» змінюється залежно від кількості врожаю рослинної сировини і попиту на 
нетрадиційні види олії. З 2009 до 2010 рр. відбулося значне зростання показників імпорту  – 
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1336 т. рослинної олії, а всі наступні роки показники імпорту зменшувалися і за останній 
2013 рік становили лише 911 т.  

Оскільки показники імпорту продукції «Олія кукурудзяна нерафінована та її фракції, 
без зміни її хімічного складу» знижуються, то і прибуток зменшується, найкращий результат 
був у 2011 році і становив – 4237 тис. USD, у 2013 р. - 4008 тис. USD [2]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ринок товарів "Олія кукурудзяна та її 
фракції, без зміни її хімічного складу"  є нестабільним і залежить від річної врожайності і, як 
наслідок, ціни на сировину. 
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Серед низки соціально-економічних завдань, які мають бути вирішені, чільне місце 

посідають заходи, спрямовані на сприяння розвитку в Україні здорового покоління, 

здійснення держаного захисту прав дітей на безпеку та належну якість товарів. Діти є 

однією із самих представницьких демографічних груп населення. Стан фізичного та 

психологічного благополуччя дитини зумовлюється низкою чинників, серед яких значне 

місце посідає якість і безпека товарів дитячого асортименту [1]. 

Одним з важливих факторів, що впливають на якість взуття, є рівень стандартизації 
взуття та взуттєвого виробництва з охопленням всіх ланок процесу випуску виробів – від 

моделювання та конструювання до нормування показників якості готових виробів. У рамках 

програми робіт з міждержавної стандартизації країнами СНД здійснюється гармонізація 

стандартів на вироби легкої промисловості відповідно з міжнародними та європейськими 

вимогами. 



 91 

На сьогодні в Україні діє ряд стандартів, що регламентують вимоги до якості взуття 

(в тому числі й дитячого), зокрема на: 

o деталі заготівки верху (ДСТУ 3923-99);  
o деталі низу (ДСТУ 4261:2003);  
o визначення сортності взуття (ГОСТ 28371-89);  
o маркування, пакування, транспортування та зберігання взуття (ДСТУ 4142:2002); 
o дефекти, терміни їх визначення (ДСТУ 2158-93);  
o окремі стандарти на випробування взуття. 
Вимоги до якості дитячого взуття регулює ДСТУ ГОСТ 26165:2009 «Взуття дитяче. 

Загальні технічні умови». Стандарт містить вимоги до матеріалів та дає загальні технічні 
характеристики взуття, регламентує випробування взуття за рядом показників.  

ГОСТ 4.12-81 «Система показателей качества продукции. Обувь. Номенклатура 

показателей», який на сьогодні скасовано в Україні, виділяв широкий перелік обов’язкових 

показників якості взуття, залежно від виду, призначення, використовуваних матеріалів. 

Анулювання стандарту та відповідна заміна стандартів призвело до того, що на сьогодні 
виробниками не враховуються деякі показники якості, що мають значення та проявляються 

в процесі носіння взуття (зокрема, гігієнічні властивості особливо важливі для дитячого 

взуття). 

З 1 жовтня 2013 року дитяче взуття не відноситься до переліку продукції, що підлягає 

обов’язкові сертифікації в Україні. Які наслідки такого рішення – спірне питання. З одного 

боку, складність та значна вартість процедури сертифікації дещо негативно впливала на 

позиції продукції вітчизняного виробництва на українському ринку (враховуючи значний 

потік дешевого, зазвичай неякісного дитячого взуття з Китаю). З іншого боку, 

обов’язковість сертифікації контролювала недобросовісність виробників дитячого взуття (в 

т.ч. й вітчизняних). На сьогодні проблема потужного імпорту дитячого взуття сумнівної 
якості на вітчизняний ринок – актуальна та потребує активних дій щодо її вирішення 

(обмеження неякісного, часто «чорного» імпорту, контроль якості імпортних товарів). 

Всупереч обов’язковій сертифікації, наявності ряду стандартів, що регулюють якість 

дитячого взуття, перевірки товарів дитячого асортименту підтверджують, що на споживчий 

ринок надходять товари з грубими виробничими дефектами, з матеріалів, що можуть 

негативно впливати на стан здоров’я дітей. Зокрема, під час перевірки 

Держспоживінспекцією в 2013 році було зафіксовано, що при реалізації дитячого взуття не 

виконуються вимоги норм чинного законодавства, що стосуються матеріалів для 

виготовлення устілки, яка обов'язково повинна бути шкіряною, а не синтетичною [2]. 

Багато з вітчизняних виробників взуття вболівають за репутацію та контролюють 

якість продукції, але не усі. З метою попередження та орієнтації споживача, Лігою 

українських виробників взуття «Укршкірвзуттяпром» готується програма, відповідно до якої 
на взутті й упаковці взуття буде напис: «Виробник з високою репутацією». Такий знак 

надаватиметься відібраним Лігою фірмам [3].  

Крім того, ухвалено Технічний регламент [4], згідно з яким взуття продаватиметься з 
піктограмою на підошві (з зазначенням матеріалів тощо). Згідно з планом із застосування 

Технічного регламенту (далі - ТР) на 2014 рік заплановано внесення у разі потреби змін до 

ТР за результатами його добровільного застосування підприємствами в 2011-2013 роках. 

Терміни з введення обов'язкового застосування ТР для всіх виробників та постачальників – 

не визначені. 
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Таким чином, діюча в Україні нормативна база, що регулює вимоги до якості та 

безпеки дитячого взуття, має недоліки та потребує вдосконалення та гармонізації відповідно 

з міжнародними та європейськими вимогами. 
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 Хліб та хлібобулочні вироби займають в середньому 15% в щоденному раціоні 

українця. На сьогоднішній день управління безпечністю та якістю є пріоритетним 
напрямком розвитку у технологічному процесі усієї продукції, особливо якщо це стосується 
хлібопекарської промисловості. Дослідження якості хлібобулочних виробів не є 
випадковим, тому що через широкий асортимент хлібопекарської продукції виникає 
необхідність аналізувати ринок, щоб вибирати найкращі продукти за найліпшою ціною 
серед запропонованих вітчизняними виробниками. 

Існує п’ять груп факторів, що впливають на якість хліба та хлібобулочних виробів, а 
саме: виробничі, організаційно-управлінські, маркетингові, нормативно-технічні та 
торговельні (рис. 1.).  

Слід зазначити, що суб’єкт господарської діяльності може управляти лише трьома 
групами факторів – виробничими, організаційно-управлінськими та маркетинговими. В разі 
наявності власної торговельної мережі, до сфери його впливу можна віднести й четверту 
групу факторів – торговельну [1].  

Якість хлібобулочних виробів включає в себе комплекс показників харчової цінності, 
споживних властивостей та безпечності продукції. 

Виробництво хліба за сучасними технологіями відбувається у декілька етапів. Процес 
починається з підготовки сировини і полягає в просіюванні борошна, магнітному очищенні, 
відділенні клейковини та інших операціях. Заміс тіста - це найважливіша технологічна 
операція, від якої в значній мірі залежить кінцева якість хліба. Наступний крок - це поділ 
тіста, який, залежно від вигляду хліба, може складатись з таких операцій, як поділ тіста на 
шматки, округлення, попереднє розстоювання, формування заготовок тіста. Завершальна 
стадія виробництва хліба - випікання. На цій стадії технології заготовки потрапляють в 
спеціальні печі, призначені для приготування хлібобулочних виробів [2]. 

Пекарі завжди прагнули урізноманітнювати сорти хліба  додаючи в тісто різні харчові 
продукти, наприклад, мед, сіль, кисломолочний сир, яйця, жир, солод, картоплю. І ці добавки в 
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певній мірі виправдовують себе, надаючи тісту визначені властивості, а готовому хлібу новий 
смак та аромат. 

 
 

Рис. 1.  Фактори забезпечення якості хліба та хлібобулочних виробів 
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Ламінуванням називається процес покриття друкованого аркуша 

пластиком. Документ герметично упаюється в двосторонній пакет із спеціальної плівки для 
ламінування під впливом тепла, передаваного від нагрівального елемента ламінатора. 
Пристрій, що дозволяє швидко і якісно покривати продукцію захисним шаром плівки 
(ламінувати) називається ламінатором. 

Кілька десятків років тому ламінування документів було доступно лише 
великим поліграфічним підприємствам. Захисний матеріал включав в себе сольвентний клей 
та розчинники. Такий спосіб ламінації називався "сольвентний". Потрібно було кілька діб, 
перш ніж відбувалося хімічне скріплення матеріалів. Це сильно підвищувало вартість 
ламінації, а також терміни ламінування. Ситуація змінилася тільки в середині останньої 
чверті 20 століття після винаходу та впровадження у виробництво "бессольвентного" клею, 
який не містить розчинників. Перевагою бессольвентного способу ламінування стала 
відсутність необхідності встановлювати спеціальні системи сушіння і, отже, з'являлася 
значна економія часу в порівнянні з сольвентним способом. Сучасні ж технології 
дозволяють швидко і якісно провести ламінацію у найкоротші терміни будь-
якої поліграфічної продукції (рекламні проспекти, сертифікати, прайс-листи, грамоти, 
інструкції, пам'ятки, страхові поліси, нотаріальні документи, 
креслення, методичний матеріал, карти, меню, титульні листи, посвідчення особи, 
представницькі картки, перепустки, проїзні документи, лейбли, календарі, картки для 
багажу і т.д.). 

Ламінування ушляхетнює продукцію, оберігає від бруду, вологи, механічних 
пошкоджень, захищає від підробки, а також підсилює кольори та яскравість заламінованих 
документів. 

В якості витратних матеріалів для ламінування застосовується спеціальна плівка 
(товщина від 32 мкм до 250 мкм), від якості якої залежить якість процесу ламінування.  

Для ламінування використовується плівка із високопрозорою клейовою системою, 
що активізується тиском (два листа плівки для ламінації спаяні між собою з однієї сторони 
клейовим шаром всередину утворюють так званий пакет ламінування). Залежно від виду 
ламінування та призначення документу, плівки для ламінування поділяють на: 

- глянцеві - відмінно передають колір зображення, його насиченість і 
яскравість. Світлові відблиски, що виникають на глянцевій поверхні, заважають сприймати 
дрібні деталі, наприклад, інформаційний текст. 

- матові - виключають відблиски, дають можливість без зусиль робити написи на 
поверхні. Ці написи легко стираються звичайним ластіком. Покриття матовою плівкою 
виглядає більш респектабельно (використовується, як правило, для ламінування візиток і 
дорогої рекламної продукції). 

- текстуровані - використовують для декорування поверхні із зображенням типу 
«Пісок», «Полотно», «Льон», «Бризки шампанського», «Тканина». 

Сучасні плівки для ламінування виготовляються на основі трьох видів полімерів: 
- поліестеру (поліетилентерефталат - РЕТ); 
- поліпропілену (РР, BOPP); 
- полівінілхлориду (ПВХ або PVC). 
Будь-яка плівка на основі поліестеру є багатошаровою: 
- шар поліестеру (PET) - слугує основою, додає плівці жорсткість і пружність; 
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- шар поліетилену (РЕ) - слугує сполучною ланкою і своєрідною «подушкою» при 
ламінуванні; 

- шар полімерного «клею» (EVA - етіленвінілацетат) із низькоплавним (95-120° С) 
полімером – надає властивостей адгезії. 

Сьогодні плівки на основі ПВХ здатні ламінувати лакофарбове покриття автомобілів 
(вперше було випробувано в 2005 році російськими стилістами з Re-styling). 
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Рівень і якість життя людей та їх працездатність, по даним вчених, на 60-70 % 

залежить від якості, структури й безпеки харчових продуктів. 
У більшості населення виявлено проблему повноцінного харчування, обумовлену 

недостатнім споживанням біологічно цінних речовин і нераціональним їх співвідношенням. 
На даному етапі динамічного розвитку суспільства рівень споживання основних 

продуктів значно поступається рекомендованим раціональним нормам. 
В зв'язку з цим, перспективними напрямками розвитку харчової технології є розробка 

нових форм харчових продуктів модифікованого хімічного складу, які можуть бути 
збагачені натуральними і важливими для життєдіяльності людини нутрієнтами, із 
використанням білків рослинного і тваринного походження. Таким чином, аналоги імітують 
готові до вживання традиційні харчові продукти.  

На сьогодні науковцями запропоновано такі групи аналогів харчових продуктів: 
аналоги ікри риб, аналоги молочних виробів, аналоги м'ясних виробів, круп та макаронів. 

 Аналоги молочних продуктів отримують на основі сумішей молочної сировини з 
рослинними і тваринними компонентами, білками, мінеральними речовинами, 
амінокислотними препаратами, ліпідами, вітамінами.  Існують технології аналогів молочних 
продуктів, що не припускають використання молочної сировини.  

Група аналогів молочних продуктів включає аналоги молока, сирів, кисломолочних 
виробів, молочних паст, кремів, збитих виробів, вершків, відбілювачів для кави, 
заморожених десертів, молочних консервів, концентратів, сумішей для дитячого харчування 
і т. д. 

Аналоги м'ясних продуктів - це такі харчові продукти, які являються аналогічними 
м'ясному продукту за органолептичними показниками, виготовлені за м'ясною технологією з 
використанням нем'ясних інгредієнтів тваринного, рослинного, та мінерального 
походження, з масовою часткою м'ясних інгредієнтів у рецептурі не більше 5%.  

Скорочення популяції цінних видів промислових риб та існуючий дефіцит рибної 
продукції визначають доцільність виробництва аналогів ікри риб.  
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Аналоги ікри риб можна розділити на два основних види - білкові та небілкові. До 
білкової належить лише та ікра, яка отримана з білкової сировини – желатину, молока, яєць, 
соєвих добавок тощо. Небілкові аналоги ікри вважаються більш сучасними розробками і 
мають значно вищі органолептичні показники якості, зазвичай виготовляються на основі 
гелеутворювачів із бурих морських водоростей (ламінарії). Безперечними перевагами даного 
продукту є прогнозований хімічний склад та мінімальна кількість ксенобіотиків. 

Однак, проведені нами дослідження вказують на проблеми щодо безпечності і якості 
аналогів ікри риб, що реалізуються на ринку України. Було виявлено невідповідність вмісту 
вологи в продуктах, що зумовлює мікробіологічну нестабільність продукту, а також вміст 
небезпечних для здоров'я харчових добавок; порушення правил маркування та 
недостовірність наданої інформації, що вводить в оману споживача. Отже, біологічна 
цінність, якість та безпечність даного товару були визначені як незадовільні.  

Постає гостре питання щодо доцільності виробництва та споживання аналогів 
харчових продуктів за умови недосконалої законодавчо-нормативної бази. 

Отже, технології ХХІ ст. мають право на розвиток у сфері харчової промисловості, але 
основною умовою має бути доцільність їх використання: 

• для розширення асортименту товарів; 

•  для спеціального та оздоровчого харчування; 

• в якості поповнення дефіциту харчових продуктів. 
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Вершкове масло – це харчовий продукт, який виробляють із молочних вершків. Воно 

являє собою жирову емульсію, безперервною(дисперсійною) фазою якої є жир, а в ньому 
рівномірно розподілена волога і сухий знежирений молочний залишок (СЗМЗ). Молочний 
жир по хімічному складу найскладніший з жирів тваринного і рослинного походження. Він 
складається близько зі 140 жирних кислот різної будови, деякі з кислот мають дуже високу 
біологічну активність. Але для процесів фазових перетворень найважливішим є наявність 
насичених жирних кислот (олеїнової, лінолевої, ліноленової, пальмітинової та ін.). 

Дослідження вершкового масла досить актуальна тема на сьогоднішній день. Вчені 
досліджують теплофізичні властивості даного продукту, вплив інших речовин на структуру 
вершкового масла, його властивості та термін зберігання, поліпшення виробництва 
вершкового масла тощо. 

Теплофізичні властивості вершкового масла є основним чинником формування його 
як продукту харчування, адже зміна температурних режимів під час його виробництва та 
зберігання мають вплив на загальні споживчі властивості даного продукту, тому доцільно 
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дослідити зразки вершкового масла від українського виробника, та масла яке є еталоном, 
тобто виготовлене в домашніх умовах на основі справжніх молочних продуктів. 

Для двох представлених зразків, масла домашнього, та масла «Золотий Резерв» 
Екстра 82,5% жирності, проведене комплексне дослідження, впливу температурних режимів 
на їхні властивості. Зокрема досліджено коефіцієнт теплопровідності вершкового масла під 
час охолодження, та визначено коефіцієнти термостійкості під час нагрівання, та його зміни 
під час зберігання протягом місяця. 

Результати дослідження коефіцієнту теплопровідності показали, що у першого 
зразка, масла домашнього, значення коефіцієнту теплопровідності відповідає табличним 
значенням для даного продукту харчування. Також з дослідження було видно, що до складу 
даного масла входить, добавка, як показало дослідження даною добавкою виступав порошок 
моркви. Його вплив на теплофізичні процеси є досить важливим і вагомим, адже він 
пришвидшуює їх, зокрема робить консистенцію більш пластичною, однак у другого зразка 
вершкового масла «Золотий Резерв» 82,5% жирності фазовий перехід відбувся раніше, хоча 
отримані результати показали, що значення коефіцієнту теплопровідності для даного зразка 
відповідає маслу солодко вершковому 73%, також в даному зразку був присутній надлишок 
вільного молочного жиру, який пришвидшив кристалізацію даного продукту. 

Отже, можна зробити висновок, що властивості масла вершкового, яке реалізується 
на ринку України не відповідають еталону, а також зокрема зазначена жирність на упаковці 
не є вищою ніж у самого масла. 

Досліджуючи коефіцієнт термостійкості даних зразків, було визначено зміну 
діаметру зразків під час нагрівання на термостаті за сталої температури. Показник 
термостійкості Т, що близький до одиниці, характеризує високу термостійкість, а якщо він 
сильно відхиляється від одиниці – знижену. З отриманих значень можна стверджувати, що 
показник термостійкості після обробки вершкового масла в обох зразках залишається 
практично незмінним. Однак, з досліду видно, що масло домашнє більш термостійке, аніж 
масло від виробника. Це пояснюється тим, що воно складається з високо жирних вершків, 
які в збитому стані здатні зберігати свою форму і бути стійкішими до температури. Отже, 
можна зробити висновок, що обидва зразки є продуктами тваринного походження. 

Також було визначено залежність коефіцієнту термостійкості від строку зберігання за 
температури 5°С. Дане дослідження показало, що коефіцієнт термостійкості у домашньому 
вершковому маслі вищий, ніж у масла від українського виробника у кожен зазначений 
строк, можна спостерігати тенденцію, що найвищий показник (пік) у обох зразків припадає 
на 22 день зберігання, найнижчий показник припадає на 13 день зберігання, особливо це 
видно у масла домашнього, але неможливо не зазначити, що показник коефіцієнту 
термостійкості обох зразків є високим і не зважаючи на строки зберігання він не набагато 
змінився, це свідчить про те, що дані зразки виготовлені з натуральних продуктів 
тваринного походження. 

Отже, теплофізичні властивості вершкового масла напряму залежать від компонентів 
які входять до його складу та технології виробництва даного продукту. З обох проведених 
досліджень видно, що домашнє масло є еталонним і його властивості значно кращі аніж у 
масла яке ми купуємо під маркою виробників, це безпосередньо вказує на те, що технологія 
виробництва має недоліки, і виробники приховують дійсну рецептуру, а також вводять в 
оману споживача, вказуючи на упаковці не дійсну інформацію. Проведене дослідження 
показало що масло «Золотий Резерв» 82,5% жирності, є солодковершковим маслом 73% 
жирності, що і спричинило різницю в отриманих показниках порівняно з домашнім маслом. 
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ВПЛИВ СОЄВИХ КОМПОНЕНТІВ НА КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПІД 

ЧАС ОХОЛОДЖЕННЯ В БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ОВОЧЕВИХ ЗАПІКАНКАХ 

 

Гановський Василь Леонідович 

Студент 2 курсу факультету товарознавства і торговельного підприємництва 
Шаповал Світлана Леонідівна 

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерно-технічних дисциплін 
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна 
 
Дане дослідження було спрямоване на визначення впливу різних компонентів в 

рецептурі на загальні теплофізичні властивості запіканок. Було обрано 3 зразки загальної 
рецептури, з різними добавками. Коефіцієнт температуропровідності для кожного зразка 
визначався зі зміною середньої температури самого зразка, він був розрахований починаючи 
від початкової температури і доходячи до 0 С. Тобто ми спостерігали нестаціонарне 
охолодження всіх зразків. 

Для кожного зразка була представлена своя рецептура, відповідно до якої були 
визначені так звані піки охолодження, головним завданням було визначити, порядок 
охолодження кожного з компонентів і відповідно визначити коефіцієнт 
температуропровідності кожного з них. А також дослідити, як ці компоненти впливають на 
температуропровідність кожного зразка. 

Першим зразком був контольний зразок він представлений наступною рецептурою: 
картопля- 83г, капуста білокачанна 48 г, морква 34 г, цибуля ріпчаста 15 г, манна крупа 15 г, 
сметана 15 г, олія 8 г, сухарі 8 г. 

Для зразка контролю можна зробити висновок, що кожний компонент приблизно 
відповідає табличним значенням, а це означає що дослідження було виконано правильно і 
відповідно кожний компонент багатокомпонентної запіканки овочевої впливає на 
теплофізичні показники всієї запіканки. Фазовий перехід другого роду відбувається коли всі 
компоненти зразка застигають, тоді відбувається застигання вільної води зразка і 
відбувається перехід, після якого запіканка змінює свої властивості. 

Також для кожного з компонентів контролю була визначена питома теплоємність 
теплоємність. Теплоємність тіла характеризує інтенсивність зміни температури тіла при 
його нагріванні або охолодженні. 

Для першого зразку була обрана така ж сама рецептура як і у контрольного зразка, 
однак була додана соєва добавка у вигляді гороху та досліджено його вплив на загальні 
теплофізичні властивості запіканки. 

З отриманих результатів можна зробити висновок, що соєвий горох має вплив на 
загальні властивості запіканки, а саме сповільнює їх, зокрема горох має здатність 
утримувати вологу, що і спричиняє сповільнення процесу охолодження, також горох має 
високу теплоємність, з рахунок якої він утримує тепло. Також він робить структуру 
запіканки досить рихлою на відміну від контрольного зразка, і в ній з’являються повітряні 
проміжки відповідно теплофізичні процеси сповільнюються і запіканка охолоджується 
повільніше. 

Для другого зразка представлена рецептура була змінена лише добавкою соєвого 
сиру Тофу. Було досліджено його вплив на зміну коефіцієнту теплопровідності для кожного 
зразку. 

Перед приготуванням запіканки в сирі Тофу спостерігався надлишок вологи. 
Отримані результати показали, що на загальні теплофізичні процеси вплив має саме це 
надлишок вологи, адже після запікання структурно – механічні властивості сиру Тофу не 
змінилися, і по ньому не було видно, що він проходив термічну обробку. В даному зразку 
фазовий перехід другого роду відбувся повільніше ніж у зразка першого та контрольного 
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зразка, це пояснюється тим що волога яка присутня була в сирі Тофу значно вплинула на 
коефіцієнт теплопровідності. 
Отже, можна зробити висновок, що вплив на теплофізичні властивості багатокомпонентних 
запіканок соєвих добавок, досить різний, він безпосередньо залежить він волого утримуючої 
здатності даних компонентів, а також від їх питомої теплоємності. Відповідно до 
проведеного дослідження можна зробити висновок, що вплив соєвого сиру Тофу значніший, 
аніж вплив сового гороху. 
 

 
ВПЛИВ ДОМІШОК НА ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАВЛЕНОГО СИРУ 

 

Івченко Дар’я Сергіївна 
Студентка 1 курсу факультету товарознавства і торговельного підприємництва 

Форостяна Нінель Петрівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інженерно-технічних дисциплін 
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна  

 
Плавлений сир - поживний молочний продукт, цінність якого обумовлена високою 

концентрацією білка й жиру, наявністю незамінних амінокислот, їх доброю 
збалансованістю, а також вітамінів, солей кальцію і фосфору, вкрай необхідних для 
нормальної життєдіяльності організму людини.  

Плавлені сири виготовляють з різних видів сичужних сирів, сировини для плавлення, 
коров'ячого масла та інших молочних продуктів із застосуванням різних наповнювачів і 
спецій. Плавлення сирної маси відбувається шляхом теплової обробки при температурі 75-
95°С із використанням солей. Плавлені сири бувають різної жирності - напівжирні 20-30%, 
жирні 40-55%.  

Для збільшення асортименту та приготування інших видів сирів додають смакові 
наповнювачі: копчене м’ясо, морепродукти, рибопродукти, білкові наповнювачі, гриби, 
цукор, какао-порошок, кава натуральна й інші. 

Дослідження плавленого сиру є актуальними на сьогоднішній день. Теплофізичні 
властивості, а також інші фізичні властивості плавленого сиру, вплив інших речовин на  
його структуру, харчову цінність, якість та термін зберігання, поліпшення виробництва 
плавленого сиру тощо, активно досліджуються вченими різних країн. 

Тому, метою даної роботи є вивчення фізико-хімічних властивостей та методів 
дослідження властивостей плавлених сирів торгових марок, які є найбільш поширеними на 
вітчизняному ринку, та порівняння їх з стандартними показниками. 

Об’єктом дослідження є плавлений сир. Зважаючи на високу популярність цього 
продукту, для проведення досліду було обрано 3 зразки плавленого сиру, а саме: зразок №1 - 
ТМ «Весела Корівка» (вершковий), зразок №1 - ТМ «Весела Корівка» (з шинкою), та зразок 
№3 - сирний продукт «Дружба». Масова частка жиру в представлених продуктах була 
однаковою, та складала 55%. 

Дослідження зразків проводилось за допомогою використання холодильної камери та 
універсального вимірювального приладу. 

Досліджуючи дані зразки, був визначений коефіцієнт температуропровідності 
кожного зразка який розраховувався за наступним алгоритмом. 

Коефіцієнт температуропровідності для кожного зразка визначався зі зміною 
середньої температури самого зразка, він був розрахований починаючи від початкової 
температури і доходячи до 0 С. Тобто ми спостерігали нестаціонарне охолодження всіх 
зразків. 

При виконанні даної роботи було проведено практичне та теоретичне вивчення 
фізико-хімічних властивостей плавлених сирів торгових марок, які є найбільш поширеними 



 100 

на вітчизняному ринку, а саме: зразок №1 - ТМ «Весела Корівка» (вершковий), зразок №1 - 
ТМ «Весела Корівка» (з шинкою), та зразок №3 - сирний продукт «Дружба». Масова частка 
жиру в представлених продуктах була однаковою, та складала 55%.  

Після проведених досліджень, можна зробити висновок, що коефіцієнти 
теплопровідності і температурні показники різних видів плавленого сиру приблизно 
однакові, хоча деякі відмінності має сирний продукт, це спричинено наявністю в ньому 
сироватки, тоді як, у двох інших зразках такий вид домішки не наявний. 

Щодо домішок, можна зробити висновок, що вони (в даному дослідженні шинка) на 
теплофізичні процеси плавлених сирків майже не впливають.  

Як показало дослідження, зразок сирний продукт має зовсім інші теплофізичні 
властивості ніж плавлені сири, також має в своєму складі домішки, зокрема сироватку, що 
не є характерним для даного продукту. Тому, через підвищену кількість вологи, 
теплофізичні процеси в сирному продукті відбуваються повільніше, порівняно з двома 
іншими зразками, які не містять у своєму складі сироватки. Щодо цих двох зразків 
плавлених сирів, можна сказати, що вплив різних домішок, у вигляді додаткових смаків в 
плавлених сирах мають мінімальний вплив на теплофізичні процеси, відповідно до зразка 
без домішок, тобто «Весела Корівка» (вершковий). 
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Рис є одним із найпоширеніших представників родини злакових в світовій культурі 

землеробства. Крупа цього злаку – основний продукт харчування більш ніж 3 млрд. 
мешканців нашої планети.  

За оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) світове 
виробництво рису склало 494 млн. тонн.  

Основними виробниками рису у світі є Китай, Індія, Індонезія, Бангладеш, В'єтнам і 
Таїланд, на частку яких припадає більше 75% зборів даної культури.  



 101 

Найбільший експортер рису в світі - Індія , на другому місці - Таїланд , далі йдуть 
В'єтнам, США, Пакистан. Чстка ТОП - 5 найбільших експортерів рису становить майже 79 
% від загальних обсягів експорту (Рис.1). 

 

 
 

Рис. 1  Світові експортери рису 

 
Перелік імпортерів рису набагато ширший, ніж його постачальників на зовнішні 

ринки. У 2012 році налічувалося 76 країн , обсяги ввезення рису в які перевищували 100 тис. 
тонн. 

Найбільший імпортер рису - Китай. Сюди в 2012 році, за даними СОТ , було ввезено 
2345 тис. тонн даного товару (Рис.2). 
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Рис. 2 Світові імпортери рису 

 
Україна на даний час не може задовольнити існуючу потребу в продукції рисівництва 

за рахунок власного виробництва, тому в країну імпортується значна частка рису з-за 
кордону (Рис.3). 
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Рис. 3 Обсяги імпорту та експорту рису в тис. тон. з 1.01.2010 по 1.10.2013 рр. (за 

даними Митної служби України) 

Тому актуальним буде дослідження якості та відповідності маркування рису 
іноземного виробництва, розфасованого на території України, що продається у вітчизняній 
роздрібній мережі.  

Дослідження якості рису проводились в лабораторії кафедри товарознавства та 
експертизи харчових продуктів Київського національного торговельно-економічного 
університету. 

Етапи дослідження: 
1. Експертиза відповідності маркування рису різних виробників. 
2. Органолептична оцінка якості. 
3. Фізико-хімічне дослідження якості рису шліфованого довгозернистого: вологість; 

доброякісне ядро; смітна домішка; вміст пожовтілих зерен, зерен з червоною смугою, 
крейдяних зерен; вміст подрібнених зерен. 

Об’єкти дослідження – рис шліфований довгозернистий. ТМ: “Добра міра”, “Щедрі 
брати”, “Август” та “Хуторок” (Табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Порівняльна оцінка якості рису 

Значення, отримані в ході дослідження якості  Показники 
якості  

Значення 
відповідно до 

вимог 
стандарту 

(ГОСТ 6292-
93)  

ТМ 
“Август” 

ТМ “Добра 
міра” 

Особливий  

ТМ “Добра 
міра” 

Улюблений  

ТМ 
“Щедрі 
брати”  

ТМ 
“Хуторок” 

Колір  Білий з 
різними 
відтінками  

Білий  Білий, ярко 
виражена 
скловидність  

Білий з 
жовтим 
відтінком, 
скловидний  

Сніжно 
білий  

Білий  

Вологість, % 
не більше  

15,5  13  6,4  12,2  12,6  12,4  

Рис 
дроблений, 
%, не більше  

Вищий сорт – 
4,0  
Перший сорт 
– 9,0  

0,5  0,7  0,88  1,16  0,76  

Пожовтілі 
ядра рису,%, 
не більше  

Вищий сорт –  
0,5  
Перший сорт 
– 2,0  

0,36  0,62  0,24  Відсутні  Відсутні  

Крейдяні 
ядра рису, %, 
не більше  

Вищий сорт –  
1,0  
Перший сорт 
– 2,0  

0,92  Відсутні  0,7  1,66  1,54  

Ядра з 
червоними 
смугами, %, 
не більше  

Вищий сорт –  
1,0  
Перший сорт 
– 3,0  

0,2  0,72  0,5  1,76  2,66  
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Продовж. Табл.1  

Смітна домішка, %, не більше  Вищий сорт –  0,2  
Перший сорт – 0,3  
Другий і третій сорт – 0,4 

0,18  0,32  0,08  Відсутня 0,22  

Доброякісне ядро, %, не менше Вищий сорт –  99,7  
Перший сорт – 99,4  

99,82 99,68 99,92 100  99,78 

 
ВИСНОВКИ 

1) Відомості щодо якості певних ТМ рису не відповідають їх маркуванню, а саме: 
- Рис ТМ “Добра міра” Особливий, в маркуванні якого вказано Перший сорт за 

вмістом смітної домішки відповідає Другому сорту.  
- Рис ТМ “Щедрі брати”  в маркуванні якого вказаний вищий сорт за вмістом 

крейдяних ядер і ядер з червоними смугами відповідає першому сорту.  
2) Якість і сортність інших зразків відповідає даним, зазначеним у маркуванні і вимогам 

НТД: 
- Рис ТМ “Хуторок” за показниками якості відповідає зазначеному на маркуванні 

Першому сорту. 
3) Визначена у ході дослідження якість певних зразків  відповідає вищому сорту, ніж 

зазначено в маркуванні: 
- Рис ТМ “Добра міра” Улюблений та ТМ “Август” за дослідженими показниками 

якості відповідають Вищому сорту (в маркуванні вказано Перший сорт). 
4) Не всі зразки містять повні відомості щодо маркування (визначені ДСТУ 4518-2008): 

- на рисі ТМ “Добра міра” не вказана країна-походження 
- рис ТМ “Хуторок” : відомості щодо дати виготовлення і країни-походження 

знаходяться в важкодоступному місці. Їх складно прочитати без розриву 
упаковки.  

5) Якість всіх перевірених зразків рису знаходиться в межах норми згідно з ГОСТ 6292-
93. 
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Кожна мати знає: здорова дитина – щасливе майбутнє. А для цього малюк має 

правильно харчуватися. Вітчизняні виробники і хотіли б нагодувати дітей, але криза та 
влада не дають... 

Не зважаючи на добре розвинену вітчизняну харчову промисловість, виробництво 
дитячого харчування у нас практично відсутнє. Всього 15% продуктів для малюків на 
українському ринку вітчизняного виробництва, інші 85% - імпортного. Українські 
виробники заявляють, що поставлені у нерівні умови – імпортна продукція не перевіряється 
настільки ретельно, як вітчизняна, і на імпорт немає обмежень торгових націнок, тоді як 
робота і доходи вітчизняних підприємств жорстко регулюються державою. При цьому, за 
словами учасників ринку, не весь імпорт до України потрапляє легальними шляхами, 
навпаки, всього 4-5 компаній, що постачають продукцію преміум-класа, ввозять її легально, 
інші – по «сіреньких тунелях». Якщо уряд негайно не прийме необхідні заходи для 
стимулювання вітчизняного виробництва, українські малюки ризикують перейти на 
китайські харчі, які, як багато хто, напевно, пам`ятає, іноді бувають із смаком меланіну. 

Виробники і експерти у один голос говорять про недосконалість Закону «Про дитяче 
харчування». Зокрема, закон забороняє використання у дитячому харчуванні пшеничного 
борошна і крохмалю. З крохмалем все зрозуміло – найчастіше це ГМО-продукт. Крім того, 
це спосіб долити більше води, наприклад, у фруктове пюре, і загустити крохмалем, тобто 
просто обдурити споживача. А ось обмеження на пшеницю не зрозумілі. Адже печиво у всі 
часи давали малюкам, спочатку розмочуючи у молоці, а потім і так погризти. І виросли ще 
які здоров`яки! Через ці та інші неточності і недоробки закону виробники заявляють про 
необхідність його перегляду, зокрема, складу інгредієнтів. Але це необхідно робити не з 
наскоку, а продумано, щоб «випадково» не потрапили «Е-шкі» та інша хімічна краса, якою 
так люблять зловживати виробники. 

Також викликають подив у виробників вимоги до маркування продукції. На їхню 
думку, не потрібно вигадувати якесь ексклюзивне українське колесо, а треба просто 
скористатися міжнародними вимогами, в яких вказується не тільки склад продукції, як в 
Україні, а і кількість того або іншого інгредієнта. Тобто, якщо фруктовий сік складається на 
50% з води, це потрібно чесно вказувати, а не згадувати воду між іншим. 

У лікарів свої зауваження до маркування. Дієтолог В.Місник вважає, що Україні 
необхідно переймати позитивний досвід інших країн в частині заборони на реалізацію в 
учбових установах нездорової, аж ніяк не дитячої їжі. Адже підлітки – теж діти, і їм також 
необхідне здорове харчування. Крім того, на її думку, потрібно ввести маркування «дитяче 
харчування», щоб захистити споживача від псевдо-дитячих продуктів. «Виробництво 
спеціалізованих дитячих продуктів відповідає підвищеним вимогам безпеки продуктів 
харчування для дітей раннього віку. Для того, щоб споживач міг самостійно визначити 
надійні і безпечні продукти, їх необхідно маркувати», - відзначила В.Місник. А поки такого 
маркування немає, експерти радять уважно «читати» етикетку: на спеціалізованих 
продуктах дитячого харчування виробник зобов`язаний вказувати вік дітей, для яких 
призначений продукт. 

Очевидно, що вирішити всі проблеми галузі одним махом і без державної допомоги 
не вдасться. І держава таки звернула увагу на те, чим харчується її майбутнє. Так, 
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Міністерство аграрної політики заявило, що має намір ініціювати внесення змін до Закону 
«Про дитяче харчування». У відомстві вважають, що необхідно законодавчо зрівняти в 
правах вітчизняних виробників та імпортерів. Це торкається регулювання рентабельності і 
торгової надбавки, які розповсюджуються виключно на українських виробників. Торгівля 
вважає за краще продавати імпортну продукцію, оскільки на неї надбавка не обмежена. 

Але всі ці заходи без комплексного бачення і перспектив. Тому Міністерство 
агрополітики також ініціює розробку державної цільової програми розвитку дитячого 
харчування в Україні до 2020 року. На думку фахівців відомства, вона повинна включати 
розрахунки потреб і обсягів виробництва дитячого харчування для українського ринку, 
забезпечувати пільгові умови роботи для українських підприємств, що виробляють цю 
продукцію, а також передбачати механізми залучення інвестицій у галузь і адаптацію 
українського законодавства до європейських стандартів. 

Звучить обнадійливо, але це тільки ініціативи. В Україні були розроблені десятки 
цільових програм, наприклад, тільки в 2004–2007 роках 307. При цьому більшість з них так і 
не була реалізована. На сьогодні ідей настільки багато, що в кінці року уряд наклав 
мораторій на розробку нових програм до завершення економічної кризи. Інше питання, що 
Кабмін не виконує свої ж рішення, продовжуючи фонтанувати ініціативами. 

Тому на сьогодні немає гарантій, що українські малюки їстимуть здорову їжу, 
призначену тільки для них. 

Якщо держава, з одного боку, не підтримає національних виробників дитячого 
харчування, а, з іншого боку, не забезпечить належний контроль якості, причому продуктів, 
що імпортуються, також, про те, що їдять українські діти, можна буде тільки здогадуватися.   
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Останнім часом масштаби фальсифікації продуктів харчування сягнули неймовірних 
розмірів. Підробляють все, що користується попитом. Відповідно до вимог українського 
стандарту (ДСТУ 4399:2005) продукт може називатися маслом, якщо в його склад входить 
вода і молочний жир в кількості не менше 61,5%.  

Поширеним прикладом грубої форми підробки є продаж маргарину в упаковках з-під 
вершкового масла. Додавання в тваринне масло «енної» кількості рослинного жиру. Начебто 
і дешевше і нешкідливих (менше холестерину). Однак не всі рослинні замінники 
нешкідливі. Наприклад, пальмове чи знамените арахісове масло збільшують навантаження 
на печінку.  Також, досить поширеним прикладом є використання найбільш відомих сортів і 
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марок зарубіжних і українських виробників. Як тільки з'явилася купівельна тенденція 
віддавати перевагу якісним конкурентоспроможним сортам вітчизняних масел 
«Вологодське», «Екстра», «Селянське» та ін, негайно з'явилися «мікси» з тими ж назвами. 
Таке «масло» зазвичай має білуватий колір. Як правило, недобросовісні виробники беруть 
кілька жирових сумішей дуже низької якості (в кращому випадку рослинних і коров'ячих) 
перемішують їх і розфасовують. Низька ціна інгредієнтів, з яких роблять підробки, дуже 
приваблює недобросовісних виробників, а тому, на прилавки може надійти неякісна 
продукція.  

Характерний смак і запах топленого продукту - це заслуга ароматизаторів (Е-600 - Е-
699) та консервантів (Е-200 - Е-299). Більшість використовуваних ароматизаторів та 
консервантів заборонені в ряді країн і не рекомендовані для дитячого харчування.  

Ідентифікувати підроблений продукт можливо за консистенцією, підроблений 
продукт зазвичай має більш рихлу консистенцію, ніж нормальне вершкове масло. Колір 
білястий, часто неоднорідний за масою. Має місце присмак  рослинного масла.  Іноді на 
упаковці відсутня повна інформація про склад масла, зазвичай не зазначений сорт масла і 
термін придатності. Також, можливо відрізнити підробку за якістю друку на  фользі, в яку 
фасують масло, зазвичай багато гірше, ніж на упаковках відомих молочних комбінатів.  

Органолептичні показники з впевненістю можуть показати, що перед вами не 
вершкове масло, а суміш рослинних жирів. Це єдиний спосіб внелабораторних умовах 
визначення потенційної підробки при продажу нерозфасованого масла.  

Фальшивка найчастіше видається за оригінал за допомогою підробленої 
документації. Організація підпільних цехів з виробництва та фасування підробленого масла 
є досить поширеною. Мають місце випадки масової скупки якісної продукції у сільських 
виробників у віддалених районах, за підробленими векселями з подальшими махінаціями з 
фальсифікації закупленого масла. Іноді сировину і пакувальні матеріали отримують від 
неіснуючих компаній, без виробничого контролю якості та сплати податків.   

Досить поширеним є захоплення ринку вершкового масла спредами в Україні, спред 
просувають на ринок під назвою легкого або м'якого вершкового масла. Як вже зазначалося, 
покупець легко «ковтає» фальсифікат не відрізняючи його від вершкового масла.  

Масового викиду фальсифікату на ринок, як правило, передує настирлива і дорога 
реклама в ЗМІ.  

В Україні на ринку вершкового масла є значні порушення з боку виробників, 
недотримання вимог нормативно технічної документації. В даний час значна частина ринку 
вершкового масла окупована спредами - продуктами, в яких тваринний жир замінений 
рослинним або повністю, або частково. Слід зазначити, що як самостійний продукт спреди 
мають свою досить широку нішу на ринку маслопродуктов. Ця ніша визначається, перш за 
все, їх відносно низькою вартістю і привабливістю споживчих властивостей. Інформація про 
продукти, що  видають себе за вершкове масло не забезпечує покупцеві можливість 
правильного вибору. Зовнішній вигляд упаковки, її внутрішній зміст і відомості про склад 
(або їх відсутність), поряд з агресивною рекламою в ЗМІ вводять споживача в оману. Ось, до 
прикладу, деякі назви маргаринів, які різними способами намагаються видати за масло 
вершкове: «MASLO new onicorn» (Москва-Амстердам), «Gold maslo» (Швеція). Поширені 
випадки відкриття підпільних цехів з виробництва та фасування підробленого масла 
особами, які не мають  громадянства України. На таких підприємствах панує антисанітарія. 
Ухилення від податків не єдине правопорушення у подібному «бізнесі». Головне - продукція 
недобросовісних виробників  несе в собі пряму загрозу здоров'ю населення.  

       В даний час в Україні під натиском зростаючих обсягів реалізацій 
фальсифікованої та підробленої продукції прискорився процес неконтрольованого згортання 
ринку натурального вершкового масла, а тому прийняття ефективних заходів протидії цьому 
явищу на усіх рівнях є необхідністю.  
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Відведенню безпосередньої загрози продовольчої безпеки країни у зв'язку з 
неконтрольованим зростанням обсягів реалізації фальсифікатів і грубих підробок на ринку 
натурального вершкового масла для забезпечення нормального функціонування  ринку в 
Україні можуть сприяти такі першочергові заходи: підвищувати економічну 
відповідальність за різні види фальсифікацій з вершковим маслом;підвищити ефективність 
покарань за порушення законів про захист прав споживача та недобросовісну рекламу.  
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АНАЛІЗ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ 

ДОКУМЕНТАМ 

 

Ульвак Олена 
Студентка 4 курсу відділення товарознавства і торговельного підприємництва, 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування 
України «Ірпінський економічний коледж»,  

Київська обл., м. Ірпінь, Україна  
 

Актуальність. На всі продукти харчування розроблені відповідні стандарти (ГОСТ, 
ДСТУ, ТУ).  

Найважливішими для споживача продуктів є дотримання виробником технічних 
вимог та вимог безпеки. Коли виробник певного продукту харчування дотримується 
нормативів, то споживач може бути спокійним за своє здоров’я і не буде ошуканим. На 
жаль, останнім часом невідповідність продуктів харчування стандартам сягнула 
неймовірних масштабів.  

Мета. Дослідження харчових продуктів, щодо відповідності показників якості і 
безпечності нормативним документам, чинним в Україні. Дослідження проводили на 
харчових продуктах, найуживаніших населенням України. 

Результати власних досліджень. Масову частку вологи визначили  на приладі 
«Кварц – 21 М 33 - 1». При цьому виявили значні відхилення від стандарту в бік її 
збільшення, %:  какао-порошок (+19,3); молоко сухе, швидкорозчинне (+6,64); молоко 
незбиране  згущене з цукром (+11,8). 

Густину молока визначали ареометричним методом. Згідно ДСТУ 2661-94 «Молоко 
коров’яче питне. Загальні технічні умови», густина пастеризованого молока жирністю від 
1,0% до 3,5% має бути не менше ніж 1,027 г/см3 (1,027 – 1,030). Якщо густина такого молока 
менша, це свідчить про додану в молоко воду. У досліджених нами зразках густина 
виявилась нижчою (від 0,002 до 0,017). Провівши аналізи на кислотність молока було 
встановлено, що вона значно перевищує нормативи ДСТУ 2661-94 « Молоко коров’яче 
питне. Загальні технічні умови». (210 Тернера): зразок 1(+ 6), зразок 2 (+ 2), зразок 3 (+ 6), 
зразок 4 (+ 2). 

Крім продуктів харчування, ми досліджуємо і якість небажаних для споживання 
виробів і ось, що ми виявили. 
 В сигаретах «Chesterfield» тютюнове наповнення неоднорідне за кольором і складом, 
що наводить на сумнів чи взагалі там є тютюн, а в сигаретах «Glamour» масова частка пилу 
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в 3 рази більша ніж допускається ГОСТом 3935-2000 «Сигареты. Общие технические 
условия». 
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1. Какао-порошок. Технічні умови: ДСТУ 4391:2005.  
2. Консерви м’ясні. М'ясо тушковане. Технічні умови: ДСТУ 4450:2005.  
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ФАЛЬСИФІКАЦІЯ МАЙОНЕЗУ НА РИНКУ УКРАЇНИ 

Іщенко Любов 

Кандидат сільськогосподарських наук, викладач, 
ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» 

Ременюк Наталія 

Студентка 4 курсу відділення товарознавства і торговельного підприємництва, 
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Ірпінський економічний коледж», м. Ірпінь, Київська обл., Україна 
 

            В Україні близько чверті всього, що поставляється на ринок майонезу – це 
продукція, яка виробляється на дрібних (часто підпільних) підприємствах, на яких 
ймовірність випуску фальсифікованої продукції значно вища, ніж на великих підприємствах. 
Разом з тим, не встановлюючи жорстких вимог щодо масової частки вологи і кислотності, 
діючий ДСТУ 4487:2005 «Майонези. Загальні технічні умови» фактично узаконює 
фальсифікацію продукції, оскільки технічний опис процесу виробництва, а отже, і 
рецептура, є „комерційною таємницею”, якої споживачі не знають. 

Основні види фальсифікації майонезу, що зустрічаються: 
Асортиментна фальсифікація майонезу може статися з допомогою підміни одного 

виду майонезу іншим. Наприклад, відбувається підміна майонезу «Провансаль» 
(високожирного з додаванням натурального яєчного порошку) на майонез низькожирний з 
різними емульгаторами і вуглеводними стабілізаторами. 

Фальсифікація якості майонезу може мати місце як у процесі виробництва (кількісна 
зміна рецептурного набору, порушення технології виробництва, використання 
непередбачених добавок), так і у процесі реалізації (порушення режимів та термінів 
зберігання). 

Використання нових синтетичних емульгаторів та стабілізаторів дає змогу 
недобросовісним виробникам значно підвищувати кількість води у готовому продукті, 
зберігаючи в ньому консистенцію високожирного майонезу. Для цього можуть 
використовувати підвищену кількість згущувачів та структуроутворюючих речовин: 
желатину, крохмалю. Крім того, використання таких добавок значно знижує і біологічну 
цінність продукту, оскільки синтетичними емульгаторами замінюють яєчний порошок та 
сухе молоко. А саме ці компоненти майонезу зумовлюють його біологічну цінність та 
джерелом незамінних амінокислот, лецитину тощо. 
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Інформаційна фальсифікація майонезу пов’язана з неточною або перекрученою 
інформацією, що надається на упаковці продукту. 

Недобросовісні виробники намагаються якомога менше інформувати споживачів про 
різноманітні штучні добавки. У кращому випадку на упаковці дається перелік добавок 
(емульгатори, стабілізатори, консерванти) без даних про їхню кількість. А інколи взагалі про 
ці добавки споживачів не інформують. Деякі з цих добавок (консерванти, антиоксиданти) 
дозволяють суттєво збільшити терміни зберігання продукції і цей факт виробники видають 
за позитив. Термін зберігання майонезу може бути важливим чинником, який є побічним 
доказом фальсифікації продукції. На жаль, у діючому стандарті на майонез ДСТУ 4487:2005 
«Майонези. Загальні технічні умови» зникли дані про терміни зберігання майонезу, але 
залишились оптимальні умови зберігання (температура 0-8 0С, відносна вологість 75%). При 
цих умовах низькожирні майонези без добавок – речовин, що подовжують терміни 
зберігання, можуть зберігатися не більше 2 тижнів, а високожирні – до двох місяців. Отже, 
коли на упаковці майонезу, що містить 35-40 % жиру, зазначається, що термін його 
зберігання більше ніж півроку, то можна бути впевненим, що цей майонез має у своєму 
складі досить велику кількість різноманітних штучних добавок (консервантів, 
антиоксидантів, стабілізаторів), і в даному випадку споживач сам вирішує – ризикувати 
своїм здоров’ям чи ні. 

           Отже, ми можемо зробити висновок, що споживач повинен знати, що великі 
підприємства, обладнанні сучасними технологічними лініями, виробляють високоякісний 
майонез, як правило – це ВАТ та ЗАТ. Якщо на етикетці зазначено, що виробником 
продукту є ТОВ або МП, то це повинно насторожувати споживача, і йому необхідно уважно 
оглянути такий продукт, ознайомитися з його маркуванням, перш ніж купувати. 
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Якість напівфабрикатів та готових продуктів з картоплі залежить від багатьох 

факторів, а саме: якості сировини для її виготовлення, строків збирання, умов зберігання 
картоплі, технологічних втрат та ін.  

Картоплю в Україні використовується, в основному, в кулінарії, і лише 1%  для 
промислової переробки на продукти харчування, в той час як в США – до 60% від валового 
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збору, в Германії – до 30, Великобританії – до 40% з широким (біля 100 назв) асортиментом 
вироблених картоплепродуктів. 

Сучасний стан ринку картоплепродутів в Україні свідчить, що асортимент 
вітчизняного виробництва зводиться лише до виготовлення чіпсів натуральних зі свіжої 
картоплі та формованих чіпсів  (штучних) з сухого картопляного пюре. В Україні є  приватні 
підприємства різної потужності по виробництву чіпсів. Найбільш потужний з них: «Крафт 
Фудз Україна» (Київська обл., с. Старі Петрівці).   Водночас можна купити чіпси 18 
іноземних фірм, найбільш відомі з яких «Lays» і «Pringls». Як сировину для виробництва 
хрусткої картоплі українські переробні підприємства використовують сорти картоплі 
іноземної селекції: Карлена, Леді Розета, Сатурна та ін. Найбільшими виробниками хрусткої 
картоплі є США та Нідерланди, де її споживання на душу населення становить відповідно 
5,4 і 1,8 кг на рік, в Україні – 0,25 кг. 

 За останні десять років реалізація картоплі фрі зросла на 70%, а рівень експорту 
замороженої картоплі фрі досяг 5,5 млн. т. Основними експортерами в даний час є Бельгія та 
Нідерланди в Європі, США і Канада в Північній Америці.  Кращими сортами для 
виробництва картоплі фрі є сорти Іноватор та Агрія.  

Із висококалорійної сировини (840 калорій в 1 кг бульб) отримують і висококалорійні 
картоплепродукти: чіпси та гарнірну картоплю фрі. Чіпси –  скибочки товщиною 1,0-1,3 мм 
обсмажені в рослинній олії протягом 1,5-3,0 хвилин, найбільш  розповсюджений продукт з 
картоплі з приємним смаком та високою харчовою цінністю. Для виробництва чіпсів 
використовують бульби округлої форми діаметром 40-60 мм з поверхневим заляганням 
вічок, у яких кількість відходів при механічному очищенні не повинно перевищувати 15%. В 
хрусткій картоплі міститься 35-40% жирів, 47-50% вуглеводів, 4% білкових речовин, 3мг/% 
вітаміну С. Калорійність 100 г хрусткої картоплі – 500-580 ккал. Цей продукт виготовляють 
у вигляді соломки або тонких скибочок світло-золотистого кольору. 

 Гарнірна картопля фрі – це нарізана на стовпчики картопля (перетином 8х8 мм, 
довжиною від 60 до 100 мм) бланшована та обсмажена до 50-75% готовності до вживання, 
швидкозаморожена при температурі – 30-40°С. Виготовлений продукт зберігається 
тривалий час при температурі -18°С. Для приготування швидкозамороженої картоплі фрі 
використовуються бульби видовжено-овальної форми розміром від 50 мм за найменшим 
діаметром  і більше. Картопля фрі містить до 5,8% жиру, 17% вуглеводів, 2% білка, 14 мг/% 
вітаміну С. Калорійність 100 г картоплі фрі - 150 ккал. 

Сировину для виготовлення картоплепродуктів можна отримати від будь-якого 
вітчизняного сорту, але кількість цієї сировини буде різною, а сортування товарного врожаю 
на фракції призведе до подорожчання вартості сировини і отримання, в певних випадках, 
невеликої кількості потрібних за розміром бульб. Важливим фактором в технологічній 
оцінці сортів картоплі є визначення втрат сировини при виробництві картоплепродуктів. 
Ефективність сорту, призначеного для виготовлення продуктів з картоплі,  полягає в тому, 
щоб з 1 т сировини отримати по можливості більше готового продукту, в нашому випадку 
хрусткої картоплі (чіпсів) і швидкозамороженої картоплі фрі (напівфабрикат).  

Відходи при очищенні та інспектуванні скибочок значно різнились між сортами, як 
під час закладання картоплі на зберігання, так і в кінці зберігання. Найбільш великі 
технологічні втрати були після обжарювання готового продукту, які в середньому склали 
63,5% з коливанням за сортами 59,5-67,3%. Значно збільшувались відходи (на 9,1%) при 
очищенні та інспектуванні бульб після їх тривалого зберігання, у деяких сортів майже в два 
рази.  Порівняно зі скибочками вихід сирих стовпчиків при виготовленні картоплі фрі з 1 т 
сировини був на таку ж кількість нижче, а відсоток ужарки – на 6,9% менше. Після 
тривалого зберігання всі вітчизняні сорти перевищували стандарт по виходу чіпсів з одиниці 
сировини. 

Для виготовлення  картоплі фрі по виходу готового продукту в наших дослідженнях 
був сорт Агрія, як на початку, так і в кінці зберігання бульб. Із вітчизняних сортів після 
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тривалого зберігання найбільш економічно доцільно виготовляти картоплю фрі з 
ранньостиглих і середньоранніх сортів таких як  Серпанок, Світанок київський; 
середньостиглих - Віринея, Лілея; середньопізніх – Червона рута.  

Важливим показником в технології виготовлення чіпсів є поглинання картоплею 
рослинної олії від чого значною мірою залежить собівартість готового продукту, а також 
корисність його споживання. Чіпси – висококалорійний продукт, а значне споживання жиру 
веде до ожиріння людини. Тому питання стоїть в тому, щоб отримати смачний продукт з 
меншими затратами та без надлишків жиру. 

Коливання вмісту жиру в чіпсах, виготовлених з бульб при закладанні на зберігання 
за роками склало 1,23-2,45% на 1% сухих речовин, а після зберігання – 1,38-3,17% 
відповідно. Простежується чітка залежність: чим менше сухих речовин, тим більше 
поглинається картоплею рослинної олії, тим більше в чіпсах жиру. 

Отже,  хімічний склад бульб залежить  не тільки від сорту, але і від умов 
вирощування. Бульби відповідних сортів формують залежно від умов вегетаційного періоду 
певну кількість  сухих речовин, крохмалю і редукованих цукрів. Вміст сухих речовин для 
сортів, придатних до переробки, повинен бути в межах 22-25%, вміст редукованих цукрів -  
0,1-0,4%. Від хімічного складу залежить вихід картоплепродуктів при переробці бульб, а 
також поглинання жиру при  їх виробництві. 
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Рибні пресерви – солоні, пряні або мариновані продукти, що закупорені в герметичну 
тару, зазвичай невеликої ємкості, без стерилізації. Рибні пресерви являють собою закусочні 
продукти, асортимент яких постійно розширюється [1]. 

Виробництво рибних пресервів є одним із найбільш перспективних напрямків 
використання рибної сировини. Для виробництва рибних пресервів на сьогоднішній день в 
основному використовують такі види риб, як кілька, салака, хамса, оселедець та тюлька. 

Залежно від виду риб, рецептури засольної суміші і способу розбирання розрізняють 
такі групи пресервів: спеціального, пряного і маринованого засолу. 

На сьогодні, враховуючи структуру вітчизняного ринку рибних товарів, пресерви 
спеціального засолу виготовляють переважно з жирного оселедця, сайри, мойви, скумбрії. 
Пресерви пряного і маринованого засолу в основному виготовляють із дрібних 
соледозріваючих видів риб: тюльки, кільки, салаки, хамси та ін. 

На формування споживних властивостей пресервів перш за все впливають вид і 
якість риби. Найбільш розповсюдженою сировиною для виробництва різних видів рибних 
пресервів залишається оселедець, що пояснюється багатовіковими вітчизняними традиціями 
споживання. 

Проте, практично весь оселедець, що використовується для виробництва рибних 
пресервів, є імпортованим до України переважно в замороженому вигляді[2]. Відповідно, 
постає проблема якості та доступності сировини для виробництва рибних пресервів.  
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Необхідно зазначити, що протягом років незалежності України об’єми вилову риби та 
добування інших водних живих ресурсів незмінно зменшувались. За даними Державної 
служби статистики України в період з 1990 року по 2012 рік об’єми рибного промислу ско-
ротилися з 1 млн. т риби до 195,5 тис. т [3]. В той же час, незважаючи на щорічне зменшення 
об’ємів вилову риби в цілому, на сьогоднішній день запаси хамси та тюльки в Азовському 
морі не використовуються в повній мірі. 

Щороку Російсько-Українська Комісія (РУК) з питань риболовства в Азовському 
морі визначає промислові запаси та встановлює квоти на вилов основних промислових риб 
Азовського моря. За результатами 25 сесії РУК було визначено, що найбільші промислові 
запаси в Азовському морі мають тюлька (200 тис. т) та хамса (280 тис. т), тому саме тюлька і 
хамса будуть основою сировинної бази риболовства в Азовському морі на найближчі роки. 
На вилов даних вибів риб у 2014 році встановлені квоти в розмірі 50 тис. т та 80 тис. т 
відповідно, але впродовж попередніх років вилов був значно меншим ніж встановлені 
квоти [4]. Однією із причин є відсутність ефективних вітчизняних технологій переробки 
дрібних оселедцевих риб. 

Необхідно зазначити, що в Україні та країнах СНГ тюлька та хамса вважаються 
одними із найбільш дешевих видів риб, а за кордоном, навпаки – делікатесом, що зумовлено 
високою біологічною цінністю риби. Корисні властивості цих дрібних риб для організму 
людини зумовлені перш за все високим вмістом кальція. Цей елемент необхідний для 
формування кісткової тканини, здорового волосся та нігтів, крім того кальцій регулює 
процеси згортування крові. 

Для засвоєння кальцію необхідний фосфор, який міститься збалансовано в тюльці та 
хамсі. Крім того, корисні мінеральні елементи в основному зосереджені не в мясі риби, а в 
хвості, кістках, хребті і шкірі. Тому тюльку слід вживати в цілому вигляді, без розбирання 
[5]. Окрім мінеральних сполук, ліпіди тюльки та хамси містять значну кількість омега-3-
жирних кислот, що мають виражені антиоксидантні властивості.  

Крім того, корисні властивості хамси і тюльки обумовлені вмістом в їх складі 
високоцінного білку, вітаміну РР та ряду мікроелементів: цинку, хрому, фтору, хлору, 
нікелю, молібдену. 

Таким чином, дрібні оселедцеві риби азово-чорноморського басейну є 
перспективною сировиною для виробництва вітчизняних високоякісних рибних пресервів. 
Зокрема такі види, як тюлька і хамса, промислові запаси яких не використовуються 
ефективно рибопереробною промисловістю країни впродовж останніх років, що зумовлено 
відсутністю науково обгрунтованих технологій формування високого рівня споживних 
властивостей харчових продуктів на основі дрібних оселедцевих риб. 
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При переміщенні товарів через митний кордон України виникають певні проблеми 
пов’язані з відсутністю чітко визначених критеріїв ідентифікації та показників якості, які в 
свою чергу впливають на їх митну вартість. До таких товарів на сьогоднішній день належать 
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і шампуні по догляду за волоссям. Тому визначення критеріїв ідентифікації шампунів є 
актуальними. 

Шампунь – це один з головних і найпоширеніших засобів по догляду за волоссям. 

Кожен шампунь містить в собі розчинник (вода, екстракти рослинної сировини, спирт, 

гліцерин тощо), солі вищих жирних кислот і розчинені або змішані в них біологічно активні 
речовини. До складу сучасних шампунів часто входять природні олії, вітаміни або інші 
компоненти, які сприяють зміцненню волосся, надають йому блиск, об’єм та аромат. 

Ідентифікація товарів – це важлива процедура по встановленню належності певного 

товару до тієї чи іншої однорідної товарної групи за характерними індивідуальними 

ознаками, які наведені в нормативній документації, або зразку-еталону. Ці ознаки 

характеризують сукупність споживних властивостей товарів та надають інформацію про 

товар, слугують для опису товару на маркуванні та у товарно-супровідних документах. 

Але не завжди в нормативних і технічних документах, на маркуванні наводяться всі 
вимоги, які можуть відповідати критеріям ідентифікації. 

Ідентифікація шампунів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності полягає у 

визначенні кодів УКТ ЗЕД у відповідності з характеристиками товару. Такою 

ідентифікацією займаються спеціалісти митниці(орган доходів і зборів), у випадку 

необхідності – інспектори митних лабораторій, які проводять відповідні дослідження. 

Розрізняють такі види ідентифікації  шампунів — асортиментну (видову), якісну, 
кількісну і партіонну .  

Особливе значення в процесі експертизи має асортиментна (видова) ідентифікація, 
тобто встановлення відповідності найменування його асортиментній характеристиці.  

Якісна (кваліметрична) ідентифікація, тобто встановлення відповідності вимог якості, 
передбачених нормативною документацією, дозволяє виявити наявність допустимих і 
недопустимих дефектів.  

Кількісна ідентифікація встановлює відповідність розчинників вимогам нормативних 
документів відповідно об’єму, заповненню упаковки у відповідності до діючого стандарту 
ГОСТу. Якщо продукція займає менше 70% об’єму упаковки, вона відноситься до 
фальсифікованої. 

Партіонна ідентифікація — один з найскладніших видів ідентифікації, під час якої 
встановлюється належність частини товару до конкретної товарної партії. 

Ідентифікація шампунів складається з трьох етапів. На першому етапі проводиться 

попередня ідентифікація, метою якої є вивчення та аналіз документів, маркування, а також 

початковий загальний огляд: упаковки, індивідуальної тари, вмісту або самого товару. На 

першому етапі виділяються відповіді та невідповідні характеристики, використовуються при 

визначенні характеристик органолептичні та експрес-методи визначення показників для 

дослідження фізико-хімічними та іншими методами. На другому етапі проводиться 

заключна ідентифікація: проводиться аналіз отриманих результатів досліджень. На третьому 

етапі складається висновок про відповідність (невідповідність) продукції. 
Фальсифікація шампунів може бути виявлена й доведена в результаті проведення 

ідентифікації. Відповідно до поставленої задачі вибирають критерії й засоби ідентифікації. 
До засобів ідентифікації товарів відносяться: 

• нормативні документи, які регламентують показники якості; 
• товаросупровідні документи; 
• маркування товарів. 
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Критерії ідентифікації шампунів – це характеристики товару, які дозволяють 

ототожнювати представлений товар з найменуванням, що вказане на маркуванні та/чи в 

товаросупровідних документах.  

Вимогами до показників критеріїв ідентифікації є:  

• типовість для конкретного виду чи однорідної групи  продукції; 
• об’єктивність та порівнюваність; 
• можливість перевірки; 
• труднощі фальсифікації. 
В табл. 1 наведена характеристика критеріїв, засобів та методів, які пропонуються для 

ідентифікації шампуней. 

Таблиця 1 

Критерії, засоби та методи ідентифікації шампунів 

Показник Засіб Метод 

Фірма-виробник Маркування, ТСД, товарний 

знак 

Аналітичний 

Повнота 

маркування 

ГОСТ 27429 або ГОСТ 28303 Аналітичний 

Зовнішній вигляд Товар Органолептичний 

Колір  ГОСТ 52345-2005 Вимірювальний 

Масова частка 

хлоридів 

ГОСТ 52345-2005 Вимірювальний 

Масова доля суми 

важків металів 

ГОСТ 52345-2005 Вимірювальний 

Ціна Прайс-листи, середні 
роздрібні ціни 

Аналітичний, реєстраційний 

Товарний знак, 

код ТН ЗЕД 

Маркування, код УКТ ЗЕД, 

сертифікати відповідності 
Аналітичний 

 

У нормативних документах шампунів передбачені такі фізико-хімічні показники: як 

колір (властивий кольору даного виробу), запах (властивий запаху даного виробу), 

зовнішній вигляд (однорідна рідина або однорідна рідка або густа гелі або кремоподібна 

маса без сторонніх домішок), водорідний показник pH (5.0 – 8.5), піноутворююча здатність 

(пінне число не менш 100 мм, стійкість піни 0.8) тощо [1]. 

У деяких випадках фізико-хімічні показники не відповідають вимогам перевірки , тому 

застосовують комплекс взаємодоповнюючих критеріїв ідентифікації. 
Найбільш складним і важливим для визначення шампунів є набір показників 

ідентифікації (автентичності). При ідентифікації для виявлення справжності доцільно 
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використовувати комплекс методів – від аналітичних (аналіз документів), експертних 

(візуальні й апробіруванням) до експрес-методів і фізико-хімічних.  

Ідентифікація проводиться за класичною схемою, яка включає роздільне й порівняльне 

дослідження. Використовуючи роздільні методи  дослідження, встановлюються властивості 
шампуней, а при порівняльному – проводять порівняння показників ідентифікованого і 
порівнюваного об’єкта, з’ясовуючи, які показники співпадають, а які відрізняються. При 

цьому спочатку порівнюють інтегральні (групові) властивості, а потім – одиничні 
(індивідуальні) показники розчинників. Така послідовність порівнювального дослідження 

дозволяє виявити суттєву різницю вже на початкових стадіях дослідження. 

Оцінка результатів порівняльного дослідження показує заключну і найбільш 

відповідальну стадію. Спочатку оцінюють встановлені різниці, з’ясовуючи їх походження, 

визначають причину їх виникнення (зберігання, транспортування, використання). Тому для 

правильної оцінки виявлених різниць необхідно вивчити умови експлуатації, умови 

зберігання, транспортування . 

Кількість необхідних показників автентичності повинна бути оптимальною, тобто 

випробування не повинні проводитися за всіма показниками якості, щоб не ускладнювати 

ідентифікацію шампунів. Але вибір показників автентичності і методів їх визначення 

повинен застосовуватись на достатньо обґрунтованому висновку при ідентичності 
шампунів, що аналізуються.  

Таким чином, ідентифікаційна експертиза відіграє важливе значення при визначенні 
правильності коду за УКТ ЗЕД та якості товарів, що реалізуються на ринку України. 
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Однією з найбільш екологічно небезпечних галузей легкої промисловості є 

текстильна, яка широко використовує різноманітні види натуральної сировини, велику 

кількість води та енергії, а також хімічні речовини, що створює значне антропогенне 

навантаження на довкілля.  

Так, основні екологічні проблеми, викликані діяльністю заводів з виробництва тканин 

– токсичні речовини, що потрапляють в атмосферу і стічні води. Вентиляційні викиди 

можуть містити пари розчинників, формальдегід, вуглеводні, сірководень і з’єднання 

металів. Використання хімічних речовин під час виробництва тканин може бути 
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небезпечним і для людини. Залишки формальдегіду та деяких сполук важких металів 

можуть викликати роздратування шкіри. 

Тому найважливішим показником якості текстильної продукції у сучасних 

конкурентних умовах є її безпека для здоров’я людини та навколишнього середовища. Як 

наслідок – все більше споживачів вимагають від виробників встановлення відповідності 
текстильної продукції нормам екологічної безпеки. 

Екологічна безпечність текстильних виробів визначається не тільки відсутністю в них 

шкідливих речовин, які виділяються в атмосферу чи впливають на шкіру при контакті, а й 

наявністю таких речовин, які визначають медико-біологічний і гігієнічний захист, створення 

для організму корисних, комфортних умов існування. 

Як у зарубіжному, так і в сучасному вітчизняному текстильному виробництві гостро 

стоїть питання подальшої екологізації не тільки технології виробництва (особливо 

обробного), але й розробки оптимального асортименту текстильних матеріалів (зокрема, 

костюмно-пальтового призначення).  

Зокрема, екологічна безпека тканин може бути зведена до мінімуму на різних етапах 

їх виробництва – при підготовці до фарбування та вибивання, в процесі фарбування й 

друкування багатьма марками токсичних прямих, активних, кубових та інших барвників, 

при застосуванні різних способів кінцевої та спеціальної обробок, а також у процесі їх 

експлуатації (особливо при пранні та хімічному очищенні). На всіх етапах обробного 

виробництва тканин, як правило, має місце суттєве забруднення відходами текстильного 

виробництва не тільки води та ґрунтів, але й повітря.  

Більше того, за результатами досліджень багатьох вчених, внаслідок 

малозминального та малоусадкового оброблення тканин меламіно-формальдегідними та 

сечовино-формальдегідними препаратами (особливо карбамолом ЦЕС, карбамолом М, 

карбазоном О) не тільки втрачається до 70% початкової міцності таких тканин, але й суттєво 

знижується рівень екологічної безпечності виготовлених із них виробів [1,2].  

З метою забезпечення якості та безпеки текстильної продукції. створено Міжнародну 

асоціацію в галузі екології текстилю ЕКО-ТЕХ (International Oeko-Tex Association), яка 

займається дослідженнями та розробкою науково-обґрунтованих вимог безпеки текстильних 

матеріалів та виробів з них. За стандартами «Екотекс-100» передбачається визначення в 

тканині залишкових концентрацій важких металів, летких органічних сполук, залишкової 
частини пестицидів, похідних соляної кислоти та продуктів деструкції барвників і інших 

речовин, що мають токсичні та/або канцерогенні властивості.  
Як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід [3], знизити екологічне навантаження 

на довкілля при виробництві одягових тканин можна за рахунок:  

– розширення асортименту високоякісних активних, дисперсних та інших 

барвників, зняття з виробництва тих марок прямих, кислотних, кубових та інших барвників, 

які не забезпечують високої стійкості забарвлень до дії світлопогоди, мокрих оброблень, 

тертя та інших чинників; 

– впровадження прогресивніших технологій фарбування, друкування та 

кінцевого оброблення текстильних матеріалів із метою їх екологізації за рахунок мінімізації 
і оптимізації часу, витрат сировини, енергії, води, хімікатів; 
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– часткової заміни синтетичних барвників екологічно чистими рослинними 

барвниками аналогічних кольорів.  

Враховуючи світовий досвід і вимоги міжнародних екологічних стандартів, при 

формуванні досліджуваного асортименту екологічно безпечних  одягових текстильних 

матеріалів повинні враховуватись два основні чинники – органічне поєднання еколого 

безпечних видів їх сировини (волокон, барвників, апретів і текстильно-допоміжних речовин) 

з використанням екологічно безпечних технологій їх оброблення (вибілювання, фарбування, 

малозминального та малоусадкового оброблення та інших). 
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В останні роки спостерігається зростання уваги до проблеми безпечності харчових 

продуктів, що зумовлено низкою чинників. Різке погіршення екологічної ситуації практично 

в усіх регіонах світу, пов’язане з антропогенною діяльністю людини, вплинуло на якісний 

склад їжі. З харчовими продуктами в організм людини надходить значна частина хімічних і 
біологічних речовин. Вони потрапляють і накопичуються у продуктах харчування як за 

біологічним, так і за харчовим ланцюгом. Харчовий ланцюг охоплює всі етапи 

сільськогосподарського і промислового виробництва продовольчої сировини і продукції, а 

також їх зберігання, пакування і маркування. У зв’язку з цим гарантування безпеки і якості 
харчових продуктів є одним з основних завдань сучасного суспільства, від розв’язання якого 

залежить здоров’я населення і збереження його генофонду. 

Безпечність є основною вимогою до харчових продуктів, тобто сукупність їх 

властивостей, які гарантують безпеку (відсутність ризику, що перевищує рівень, офіційно 

визнаний прийнятним для споживача) [1]. Від дотримання критеріїв безпеки за вмістом 

важких металів залежить безпечність продуктів харчування, в тому числі кондитерських 

виробів. 

Борошняні кондитерські вироби, в тому числі печиво і тістечка відносяться до групи 

висококалорійної продукції, надмірне споживання якої порушує збалансованість раціону 

харчування, як за вмістом макро- і мікронутрієнтів, так і з урахуванням енергетичної 
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цінності. Це пояснюється високим вмістом жирів, вуглеводів, а в ряді випадків повною 

відсутністю таких важливих речовин як вітаміни, мінеральні елементи, харчові волокна [2]. 

Актуальним і перспективним напрямком підвищення їх біологічної цінності є використання 

та комбінування сировини рослинного і тваринного походження [3]. Використання цих 

добавок не виключає забруднення готових виробів важкими металами.  

Об’єктами досліджень на вміст важких металів були печиво цукрове Наша марка, 

здобне Пісочне і тістечка Кошички пісочні з фруктово-желейною начинкою, виготовлені за 

традиційною рецептурою, та розроблені нові вироби. 

Для виготовлення печива цукрового Наша марка використовують борошно пшеничне 

першого сорту, цукрову пудру, інвертний сироп, маргарин, молоко пастеризоване 

незбиране, меланж, ванільну пудру, сіль кухонну, соду харчову та вуглеамонійну сіль; для 

печива здобного Пісочне – борошно пшеничне вищого сорту, цукор білий кристалічний, 

масло вершкове, меланж, сода харчова, а для тістечок Кошички пісочні з фруктово-

желейною начинкою – борошно пшеничне вищого сорту, цукор білий кристалічний, 

маргарин, меланж, соду харчову, вуглеамонійну сіль, ароматизатор, сіль кухонну, начинку 

фруктову, патоку крохмальну, кислоту лимонну, агар і барвник. 

До рецептурного складу розроблених виробів включали збагачувачі рослинного і 
тваринного походження. Так, печиво цукрове Пелюсток виготовляли з включенням борошна 

ячмінного, цукатів з буряка столового, порошку пелюстків троянди дамаської, порошку 

листя меліси лікарської, молока сухого знежиреного, а печиво цукрове З сиром із 
додаванням сиру кисломолочного нежирного, порошку ягід горобини звичайної, порошку 

цвіту липи серцелистої, олії насіння розторопші плямистої та порошку квітів волошки 

синьої. 
Печиво здобне Смачне сонечко, виготовлене з композиційної суміші борошна 

пшеничного першого сорту і пшоняного, меленого насіння льону, сухої молочної сироватки, 

лецитину, порошку дивини звичайної, олії гарбузової, яблучного повидла з шипшиновим 

сиропом, а печиво здобне Льонок – молока сухого знежиреного, лецитину, цілого насіння 

льону, солі кухонної. 
Для виготовлення кошичків пісочних Кизилові використовували олію насіння 

винограду, порошок зірочника середнього, цукор ванільний, кизилове варення, цукати із 
моркви, пектин яблучний, а для тістечок Обліпихові – горохове борошно, пелюстки троянди 

дамаської з цукром, обліпихове варення, цукати із пастернаку та пектин яблучний. 

Оцінку харчової безпечності нових зразків здійснювали за кількістю токсичних 

елементів. Вміст токсичних елементів не повинен перевищувати гранично допустимі 
концентрації, передбачені СанПіН 2.3.2.560-96 та “Медико-біологічними вимогами і 
санітарними нормами якості продовольчої сировини і харчових продуктів” № 5061-89, 

оскільки вони мають високу токсичність і можуть накопичуватись в організмі [4, 5]. 

У табл. 1 і 2 представлені результати дослідження вмісту токсичних елементів у 

нових зразках печива та тістечок пісочних відповідно. 

Свинець та його сполуки – протоплазматичні отрути, які викликають ураження 

центральної та вегетативної нервової системи, патологічні зміни крові та шлунково-

кишкового тракту. Основний механізм токсичної дії кадмію – це блокування 

сульфгідрильних груп ферментів. Крім того, негативний вплив кадмію пов'язаний з його 

фізіологічним антагонізмом до цинку. Ртуть діє на сульфгідрильні групи клітинних білків, 

що призводить до порушення ферментних процесів і функціонального стану життєво 
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важливих органів. Її токсична дія пов'язана зі здатністю утворювати стійкі сполуки з 
тіоловими групами ферментів, ураженням центральної нервової системи, паралічем 

капілярів. 

Таблиця 1 

Вміст токсичних елементів у новому печиві, мг/кг 

р ≤ 0,05 

Назва печива Назва 

токсич-

ного 

елементу 

Гранично 

допустимі 
рівні, мг/кг, 
не більше 

Наша 

марка 
Пелюсток З сиром Пісочне 

Смачне 

сонечко 
Льонок 

Свинець 0,5 0,08 0,04 0,03 0,16 0,16 0,18 

Кадмій 0,1 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02 

Миш’як 0,3 
Не вияв-

лено 

Не вияв-

лено 

Не вияв-

лено 
<0,08 <0,08 <0,08 

Ртуть 0,02 
Не вияв-

лено 

Не вияв-

лено 

Не вияв-

лено 
<0,01 <0,01 <0,01 

Мідь 10,0 2,3 2,3 2,3 5,43 4,24 3,97 

Цинк 30,0 5,5 11,1 7,0 16,12 16,03 14,27 

 

Таблиця 2 

Вміст токсичних елементів у нових тістечках пісочних, мг/кг 

р ≤ 0,05 

Назва тістечок Назва 

токсичного 

елементу 

Гранично 

допустимі рівні, 
мг/кг, не більше 

Кошички пісочні з фруктово-

желейною начинкою 
Кизилові Обліпихові 

Свинець 0,5 <0,03 <0,03 <0,03 

Кадмій 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 

Миш’як 0,3 <0,02 <0,02 <0,02 

Ртуть 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 

Мідь 10,0 3,20 3,07 2,30 

Цинк 30,0 2,60 2,90 2,70 

 

Результати випробувань засвідчили, що кількість таких токсичних елементів у нових 

печиві цукровому та здобному, як свинець, кадмій, мідь і цинк не перевищує гранично 

допустимих концентрацій. Також у них не виявлено залишків миш’яку і ртуті. Порівняно з 
гранично допустимими нормами здобне печиво містило свинцю у 5 разів менше, а кадмію – 

у 10 разів. 

Проведені дослідження підтвердили, що внесені добавки не підвищили кількість 

токсичних елементів у тістчеках пісочних та не знизили безпечність, оскільки досліджені 
показники значно нижчі від допустимих концентрацій. 

Таким чином, результати випробувань підтвердили, що внесені добавки не 

підвищили концентрацію токсичних елементів у нових виробах і не вплинули на 

безпечність, оскільки значення цих показників суттєво нижчі від допустимих концентрацій. 
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Роздрібна торгівля у регіонах сьогодні загалом стає однією з галузей та сфер 

економіки, яка найбільш динамічно розвивається. Останніми роками до фінансово-
економічної кризи у сфері торгівлі України відбувалися відчутні позитивні зміни. 
Практично завершився процес приватизації у сфері товарного обігу. Визначилася стійка 
тенденція до реального зростання обсягу роздрібного товарообороту, що є свідченням 
розширення та активізації внутрішнього споживчого ринку. Темпи зростання роздрібного 
товарообороту істотно перевищують темпи зростання валового внутрішнього продукту. Як 
наслідок, реєструється систематичне зростання обсягу роздрібного товарообороту на одну 
особу, збільшення обсягу споживання товарів та послуг. Існують позитивні зміни в товарній 
структурі товарообороту (продовжується зростання обсягу реалізації непродовольчих 
товарів) [1, с. 174]. 

Основним видом роздрібної торговельної мережі є магазин. Згідно з національним 
стандартом України «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять» (ДСТУ 
4303:2004) [2] магазин – це торговельний об’єкт у роздрібній торгівлі, в якому здійснюється 
продаж товарів кінцевим споживачам і надання їм послуг, займає окрему капітальну 
споруду або розміщується в спеціально призначеному та обладнаному для торгівлі 
приміщенні іншої капітальної споруди та має торговельну площу й комплекс приміщень для 
здійснення торговельно-технологічних операцій. 

Магазини роздрібної торговельної мережі підприємств-юридичних осіб у 
Закарпатській області у 2008-2012 рр. характеризують показники таблиці 1. 
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Таблиця 1  

Магазини роздрібної торговельної мережі підприємств-юридичних осіб у 

Закарпатській області у 2009-2012 рр. [3, с. 46-55; 4, с. 104-148] 

Показники 
2009 
р. 

2010 
р. 

2011 
р. 

2012 
р. 

2012 
р. до 
2008 
р., % 

Кількість магазинів роздрібної 
торгівлі, од. 

1290 1273 1197 1104 78 

у міських поселеннях, од. 685 739 693 655 84 

їх частка, % 53 58 58 59 4 

у сільській місцевості, од. 605 534 504 449 71 

Торгова площа магазинів, тис. м² 171 185 1895 187 109 

у міських поселеннях, тис. м² 127 142 155 154 114 

їх частка, % 74 77 8 82 4 

у сільській місцевості, тис. м² 44 42 40 34 89 

Забезпеченість населення торговою 
площею магазинів, м² на 10000 осіб 

1373 1480 1561 1494 108 

у міських поселеннях 2736 3072 3333 3300 113 

у сільській місцевості 567 537 512 426 88 

Торгова площа на 1 магазин,  м² 133 145 1583 169 139 

у міських поселеннях 185 192 224 235 135 

у сільській місцевості 73 79 79 76 126 

 
Аналізуючи дані таблиці 1, можна зробити висновок, що протягом досліджуваного 

періоду у Запорізькій області зменшилась кількість магазинів з 1236 од. у 2008 р. до 1186 од. 
у 2012 р., що становить 4%. Про це свідчить зменшення кількості магазинів у сільській 
місцевості на 20%. Проте у Закарпатській області спостерігається стійка тенденція до 
зростання кількості магазинів у міських поселеннях. Так, якщо у  2008 р. цей показник 
становив 683 од., то у 2012 р. він зріс до 743 од., тобто на 9%. Разом із тим, можна 
спостерігати збільшення  торгової площі магазинів  на 15% за досліджуваний період. 

Варто зауважити, що за рахунок зростання забезпеченості населення торговою 
площею магазинів у міських поселеннях на 8% та у сільській місцевості на 34%, 
забезпеченість населення торговою площею магазинів на 10000 осіб зросла з 1395 м² у 2008 
р. до 1608 м² у 2012 р., що відповідає 15%. Протягом досліджуваного періоду значно зріс 
показник торгової площі на 1 магазин у сільській місцевості. Так, у 2008 р. торгова площа 
одного магазину у становила 63 м², то у 2012 р. – 106 м ², тобто збільшилася у 1,7 рази. 
Проте, у міських поселеннях Закарпатської області торгова площа на один магазин протягом 
аналізованих п’яти років збільшилася лише на 1% (з 160 м² у 2008 р. до 162 м² у 2012 р.). 
 Досліджуючи тенденції розвитку роздрібної торговельної мережі Закарпатської 
області варто проаналізувати показники, що характеризують мережу магазинів з торгівлі 
продовольчими товарами підприємств-юридичних осіб, які містяться в таблиці 2. 

Таблиця 2  

Мережа магазинів з торгівлі продовольчими товарами підприємств-юридичних осіб у 

Закарпатській області у 2008-2012 рр. [3, с. 58-61; 4, с. 104-148] 

Магазини 2008 р. 2011 р. 2012 р. 
2012 р. 
до 2008 
р., % 

Продовольчі з універсальним асортиментом, од. 708 599 533 75 

їхня торгова площа, тис. м² 81 92 86 106 

з них супермаркети і гіпермаркети, од. 20 28 29 145 
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Магазини 2008 р. 2011 р. 2012 р. 
2012 р. 
до 2008 
р., % 

їхня торгова площа, тис. м² 26 44 44 169 

Спеціалізовані продовольчі магазини, од. 104 86 90 87 

їхня торгова площа, тис. м² 6 4 5 83 

Разом продовольчі магазини, од. 812 685 623 77 

їхня торгова площа, тис. м² 87 96 91 105 

 
Виходячи з даних таблиці 2, можна стверджувати про зменшення загальної кількості 

магазинів, що реалізують продовольчі товари протягом 2008-2012 рр. з 708 од. у 2008 р. до 
603 од. у 2012 р. на 15%. Разом із тим, можна зробити висновок про зростання кількості 
продовольчих супермаркетів та гіпермаркетів на 5% протягом досліджуваного періоду. 
Можна спостерігати зменшення кількості продовольчих магазинів з універсальним 
асортиментом з 666 од. у 2008 р. до 548 од. у 2012 р., що становить 18%., а також  кількості 
спеціалізованих продовольчих магазинів із 42 од. у 2008 р. до 55 од. у 2012 р., що становить 
31%, у два рази збільшилася їх торговельна площа. Це свідчить про зміну структури об’єктів 
роздрібної торговельної мережі Закарпатської області протягом аналізованого періоду. 

Тенденції розвитку роздрібної торговельної мережі у Закарпатській області у 2008-
2012 рр. допомагають виявити показники, що характеризують мережу магазинів з торгівлі 
непродовольчими товарами підприємств-юридичних осіб, які містяться в таблиці 3. 

Аналізуючи показники таблиці 3, можна зробити висновок про значне зменшення 
кількості непродовольчих магазинів з універсальним асортиментом з 50 од. у 2008 р. до 27 
од. у 2012 р., що відповідає 46%. Разом з тим, можна спостерігати тенденцію до зростання 
їхньої торгової площі на 17% – з 6 тис. м² у 2008 р. до 7 тис. м² у 2012 р. Також у 2011 р. у 
Закарпатській області з’явилося сім будинків торгівлі торговою площею 11 тис. м², але вже у 
2012 р.  п’ять з них припинили свою діяльність. Так, на 1 січня 2013 р. торгова площа 2 
діючих будинків торгівлі у досліджуваному регіоні України становила 4 тис. м². На нашу 
думку, основною причиною такої ситуації є значна конкуренція з боку нецивілізованих 
позамагазинних каналів продажу товарів, передусім ринків. 

Таблиця 3 
Мережа магазинів з торгівлі непродовольчими товарами підприємств-юридичних осіб 

у Закарпатській області у 2008-2012 рр. [3, с. 58-61; 4, с. 104-148] 

Магазини 2008 р. 2011 р. 2012 р. 
2012 р. 
до 2008 
р., % 

Непродовольчі з універсальним асортиментом, од. 78 57 29 37 

їхня торгова площа, тис. м² 13 9 9 69 

з них універмаги і будинки торгівлі, од. 2 1 1 50 

їхня торгова площа, тис. м² 3 1 1 33 

Спеціалізовані непродовольчі магазини, од. 518 454 430 83 

їхня торгова площа, тис. м² 73 90 87 119 

Разом непродовольчі магазини, од. 596 512 481 81 

їхня торгова площа, тис. м² 86 99 96 112 

   
Таким чином, можна зробити висновок, що роздрібна торговельна мережа магазинів 

Закарпатської області у 2008-2012 рр. мала певні структурні зрушення. Так, можна 
стверджувати про зменшення кількості об’єктів роздрібної торгівлі, зменшення кількості 
магазинів у міських поселеннях і сільській місцевості, збільшення кількості продовольчих 
супермаркетів та гіпермаркетів, їхньої торгової площі. Однак, забезпеченість населення 
торговою площею магазинів, м² на 10000 осіб у сільській місцевості значно вища за 
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аналогічний показник у міських поселеннях. Спостерігається певна диспропорція розвитку 
роздрібної торговельної мережі у міських поселеннях та сільській місцевості Закарпатської 
області.  

Можна спостерігати поглиблення диспропорцій у територіальній організації 
роздрібної торговельної мережі Закарпатської області. Нагальним завданням держави є 
нівелювання диспропорції у розвитку регіонів, зокрема територіальної організації роздрібної 
торгівлі та підвищення якості торговельного обслуговування споживачів.  
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У сучасних умовах, які є достатньо нестабільні з точки зору економічного розвитку, 
важливим елементом соціально-економічної системи держави є торгівельна діяльність. 
Ведення торговельного бізнесу представляє собою складний процес за рахунок підвищення 
конкуренції, посилення якісних вимог покупців до організації та ефективності 
обслуговування та розмірів надаваних послуг і не слід забувати про результати впливу на 
роботу фірми світової фінансово-економічної кризи. Тобто через зміни в соціальній та 
економічній сфері промальовується тенденція до необхідності пошуку нових та 
впровадженням старих форм організації в діяльність торгівельних підприємств. 

Цілі, завдання та проблеми, які виникають перед власниками та менеджерами в 
процесі здійснення суб’єктами господарської діяльності в сфері торговельного бізнесу 
актуалізують впровадження внутрішньогосподарського контролю в управлінні ними та 
розвиток інструментарію контролю. 

Значний внесок у розвиток наукової думки про внутрішній контроль  зробили такі 
автори, як М.Т. Білуха, В.В. Бурцев, Т.А. Бутинець, В.Ю. Захарченко, Є.В. Калюга, 
М.С.Пушкар, Л.О. Сухарева та інші. 

Внутрішній контроль є однією з основних функцій управління і є системою 
постійного спостереження і перевірки роботи підприємства в цілях оцінки обґрунтованості і 
ефективності ухвалення управлінських рішень, виявлення відхилень і несприятливих 
ситуацій, своєчасного інформування керівництва для прийняття рішень по усуненню, 
зниженню ризиків його діяльності і управління ними [1, c. 392]  

Особливе значення внутрішньогосподарського контролю на торговельному 
підприємстві продиктоване значною кількістю цінностей, що знаходяться в його власності. 
Контроль на підприємстві має здійснюватися окремими суб'єктами підприємства 
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(керівниками різних ланок управління, бухгалтерською, економічною службами, 
технологами, ревізійною комісією, спостережною радою тощо), що дає можливість 
своєчасно виявити недоліки чи порушення при здійсненні операцій, вживати заходів щодо їх 
усунення. Крім того, він допомагає виявити невикористані резерви для підвищення 
ефективності діяльності. 

На нашу думку, при організації внутрішньогосподарського контролю основними його  
формами на торговельних підприємствах України, є: 

- служба внутрішнього аудиту;  
- служба внутрішнього контролю; 
- структурно-функціональна форма контролю; 
- контрольно-ревізійна служба. 
На даний момент сучасний стан ринкових відносин пропонує нам спрямовувати свої 

зусилля не лише на досягнення позитивних кінцевих результатах, але й на методах та 
способах їхнього досягнення. Можливість виділити найважливіші напрями господарської 
діяльності дає змогу зосередити увагу управління на важливих ділянках і підвищити 
ефективність контрольних операцій і робіт. Алгоритм внутрішньогосподарського контролю 
за товарами на підприємствах торгівлі зображено на рис. 1. 

У запропонованому на рис. 1. алгоритмі визначено, що для контролю товарів 
спочатку необхідно обрати об’єкти, засоби та способи проведення їх контролю, тобто 
господарські операції з товарними запасами такі, як надходження, рух, вибуття. 
Наступним етапом  повинно  бути  закріплення  процедур  контролю за  конкретними  
виконавцями 
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Рис. 1. Алгоритм внутрішньогосподарського контролю товарних  запасів підприємства 

етапом повинно бути закріплення процедур контролю за конкретними виконавцями 
(підрозділами), тобто обрання управлінського та облікового персоналу на чолі з гол. 
бухгалтером, спеціальними внутрішніми контролюючими службами. Після вибору 
об’єктів контролю, способів  та засобів  його  здійснення  та  визначення  певних  
виконавців такого контролю повинен бути здійснений попередній, поточний та заключний 
контроль товарних запасів, після чого необхідно виявити наявність або відсутність 
негативних відхилень у товарах та при їх відсутності продовжити проведення вище 
наведених видів контролю, але якщо відхилення все ж знайдені встановити причини, 
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наслідки та винних осіб у негативних відхиленнях запасів, а також нагляд за розробленням 
коригувальних дій щодо ліквідації наслідків і причин негативних відхилень та за 
реалізацією коригувальних дій щодо них. Також необхідно здійснити розробку аналітичних 
звітів за результатами контролю та передача їх попередньо встановленим одержувачам, 
після цього повинно бути визначено чи коригувальні дії дали позитивний результат та 
відповідно до отриманої відповіді або провести повторні заходи щодо ліквідації виявлених 
відхилень якщо ж отримано позитивний результат, то потрібно доповнити бази готових 
рішень щодо управління запасами підприємства та проаналізувати чи відбувається контроль 
за  запасами, якщо так, то  контроль за запасами повинен  продовжуватися якщо ні, то 
потрібно повернутися до початкових дій, що були здійсненні нами для 
забезпечення контролю. 

Отже, на підприємствах торгівлі вдосконалення організації внутрішнього контролю 
стає необхідним, оскільки зараз підвищився ризик прийняття неефективних рішень, що 
можуть негативно вплинути на діяльність підприємства, що використовують велику 
кількість матеріалів. Поліпшення контролю можливе шляхом визначення особливостей його 
здійснення, що сприятиме більш ефективному веденню господарсько-фінансової діяльності 
підприємств торгівлі. 
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Успішне функціонування сучасних компаній обумовлено тим, що всі зусилля вони 
спрямовують на розуміння потреб споживачів та їх задоволення. Продукція підприємств 
кондитерської та хлібопекарської галузі належить до категорії продуктів першої 
необхідності, які користуються попитом і купуються за будь яких умов. Тому підприємства 
до цього часу не вважали доцільним витрачати кошти на маркетингові дослідження. Але 
конкуренція хлібокомбінатів з міні-пекарнями змусили їх займатися дослідженнями 
споживацьких переваг. 

Споживачі стають об’єктом особливого інтересу фірми, оскільки саме від їх вибору 
залежить успіх діяльності підприємства. Щоб бути ближчим до споживача, підприємство 
має досліджувати соціологічні потоки покупців, що являють собою групи потенційних 
клієнтів, структуровані за потребами і характеристиками. Поведінка споживачів на ринку, 
характер покупок обумовлена їх особовими, культурними, соціальними і психологічними 
чинниками, вивчення яких є найважливішим завданням підприємства. 

Дослідження соціологічних потоків потенційних споживачів, використання вже 
існуючих потоків або створення власних – це один з методів пошуку місць масового 
скупчення покупців продукції та основна передумова успішної роботи підприємства. 
Соціологічний потік – це локалізоване місце присутності або переміщення групи людей з 
чітко вираженою однорідністю соціально-демографічних характеристик [1]. 

Найчастіше такі дослідження проводять при відкритті нової точки роздрібної 
торгівлі, для успішної роботи якої необхідно чітко визначити: кому буде продаватися 
продукція, де розмістити торгову точку, чому споживачі будуть купувати саме вашу 
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продукцію і, нарешті, як повідомити потенційному споживачу про наявність продукції 
вашого підприємства. 

Вивчення соціологічних потоків потенційних покупців кондитерської та 
хлібобулочної продукції показало, що забезпечені групи населення надають перевагу 
дорогим та незвичайним сортам хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів, вони не 
піклуються про ціну. 

Споживачі з середнім рівнем доходу, як правило, купують звичайні сорти хліба, але 
іноді можуть собі дозволити купувати і дорогі. Все більшого значення набуває сегмент 
«специфічних» сортів хліба та здоби з різними добавками.  

Отже, споживчі переваги із зростанням добробуту населення поступово змінюються 
убік дорожчих виробів, тому виникає необхідність створювати нові торгові точки в місцях 
високої географічної концентрації реальних і потенційних покупців. 

У масштабах міста вибір конкретного місця для точки продажу має величезне 
значення.  

Розміщувати магазинчик з хлібобулочними і кондитерськими виробами, щоб він 
приносив непоганий прибуток, має сенс поблизу офісів,  зупинок суспільного транспорту, 
учбових закладів, ринків, тобто там, де спостерігається переміщення реальних потоків 
покупців. Зазвичай, споживачі купують хліб і булочки, повертаючись з роботи, навчання.  

На вибір покупки впливає, в першу чергу, наявність свіжої продукції в торговій точці. 
Всі інші чинники – вага, розмір, форма – мають набагато менше значення. При зниженні 
доходів населення споживання хліба зростає, при зростанні, навпаки, зменшується. 
Найбільший мотив, що часто виявляється при виборі марки хлібобулочних виробів – 
«звичність». 

Дослідження показали, що споживачі – «консерватори» на українському ринку 
хлібобулочних виробів складають приблизно 25%. Проте, є і інші групи споживачів, для 
яких основними мотивами поведінки є, наприклад, «надійність» марки хлібобулочних 
виробів, їх «корисність», «натуральність» і навіть «ностальгічність» (схожість на той хліб, 
який був раніше).  

Споживачі часто не знають, хлібобулочні вироби яких марок/виробників вони 
купують. Продукція навіть найбільших і найвідоміших виробників залишається такою, що 
слабко впізнається і не несе в собі жодної додаткової марочної цінності. Таким чином, 
більше 40% споживачів чорного/сірого, білого і зернового хлібів зараз купують не 
торговельну марку, а, власне, товар – чорний або білий хліб. 

Ринок хліба залишається поки що одним з не багатьох «острівців» планово-
розподільної економіки. Хліб понад усе схожий на безособові сіль, сірники, цукор. Як і хліб, 
– це не марочний товар. Порівняння спостережень за процесом купівлі звичайного хліба і 
хліба вищого сорту свідчать про те, що: 

– покупцями хліба вищого сорту не є виключно високозабезпечені люди. Навпаки, 
серед покупців багато людей пенсійного віку. За даними продавців, літні люди, які одного 
разу переключилися на покупку хліба вищого сорту, прагнуть робити це регулярно і в тому 
ж місці; 

– покупки хліба вищого сорту у людей молодого і середнього віку найчастіше носять 
імпульсний характер. Вони рідше стають постійними покупцями, але їх енергія, засоби і 
відповідний сімейний стан дозволяють робити значніші покупки. 

Дослідження соціологічних потоків покупців показали, що визначення соціально-
демографічних характеристик споживачів, місць торгової локалізації покупця, аналіз 
можливості розміщення реклами у торговельних точках, а також використання таких 
запропонованих заходів, як відкриття невеличких фірмових кіосків з хлібобулочними 
виробами «Гаряча випічка», хлібних магазинів елітної продукції, арт-кондитерських, 
використання в цих закладах бонусних карт постійного клієнта та інших маркетингових 
заходів сприятиме збільшенню обсягів продажу продукції, покращенню якості 
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обслуговування, підвищенню попиту на продукцію серед різних цільових аудиторій 
споживачів. 
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Останнім часом трансформаційні процеси ринку посилюють свій значущий вплив на 

стратегічні пріоритети суб’єктів міжнародної роздрібної торгівлі. У цьому відношенні не 
залишається осторонь зміна у поведінці споживачів, що проявляється у зростанні попиту на 
натуральні (органічні) або еко-продукти. Поява зазначеної тенденції сприяє поширенню 
процесів введення в асортимент продукції торговельної мережі натуральних продуктів або 
відкриття нових форматів магазинів з продажу еко-продукції. 

Термінами «еко», «біо» та «органік» об'єднуються екологічно чисті товари, які 
виробляються, вирощуються і переробляються без допомоги штучних хімічних речовин і 
відповідно до екологічних стандартів. Всі органічні, біо- або еко-товари проходять 
обов'язкову сертифікацію і позначаються спеціальним знаком сертифікуючого або 
контролюючого органу. Такий знак гарантує безпеку для здоров'я і навколишнього 
середовища, підтверджує достовірність і прозорість інформації про виробництво товарів. 
Зараз органічне сільське господарство практикується в 160 країнах. За даними 2010 року, 
продажі органічних продуктів харчування і напоїв у всьому світі досягли $ 59 млрд [1]. 

Поняття «екологічне (органічне, біологічне) виробництво» було зафіксовано в 
директиві ЄС «Загальноєвропейська угода з органічного виробництва сільськогосподарської 
продукції» № 2092/91 від 24 червня 1991 року. З 1 червня 2009 року діє нова директива за 
номером 834/2007. Вона визначає: 

а) норми екологічного землеробства. Заборона на використання в господарствах, що 
виробляють екологічно чисту продукцію, генно-модифікованого посівного матеріалу, 
клонування й опромінення, синтетичних і хімічних засобів обробки ґрунту й захисту рослин. 
Використання тільки посівного матеріалу, вирощеного в екологічних господарствах; 

б) норми екологічного тваринництва. Використання виняткових екологічних кормів, 
відмова від синтетичних добавок, стимуляторів росту й генних технологій. Вільний вигул і 
випас тварин у літню пору; 

в) маркування продуктів екологічного сільського господарства. До липня 2010 року 
єдиний для всіх виробників країн-членів ЄС логотип використовувався на добровільній 
основі, одночасно існували приватні (власні) й національні логотипи. Зараз діє новий 
обов’язковий логотип – так званий Біолист. Для одержання дозволу на його використання 
необхідно, щоб 95% інгредієнтів мали органічне походження, а сама продукція була 
розфасована таким чином, щоб змінити її вміст можна було лише розкривши впакування. 
При цьому, як і раніше не забороняється використання приватних і національних логотипів, 
однак вони не повинні займати центральне місце стосовно маркування ЄС. Також нове 
маркування припускає наявність спеціального коду поруч із логотипом, у якім зазначені 
країна-виробник і номер контрольного пункту. Для продукції, імпортованої із країн, що не 
входять у Європейський союз, логотип може бути використаний добровільно – як і для 
маркування нерозфасованого продукту [2].  

Зазначимо, що органічні продукти вже давно знайшли собі покупця і стали 
популярними в США та Західній Європі. Лідером у споживанні органічної їжі є Німеччина, 
яка почала впроваджувати політику здорового харчування ще в 80-х роках. За даними 
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Торгової палати Мілану, італійці витрачають на придбання органічних продуктів в 
середньому 25 євро на рік на людину. Найбільше витрачають на придбання органічних 
продуктів швейцарці (105 євро на рік на людину), датчани (51 євро) та шведи (47євро). 
Загалом за кордоном за рік споживається органічних продуктів на суму близько 40 мільярдів 
доларів. Попит на екологічну їжу щороку зростає на 10-12 % [3]. 

Основними каналами збуту екологічно чистих продуктів залишаються роздрібні 
мережі, включаючи дискаунтери. В Австрії через роздрібні мережі реалізується до 67 % 
біопродуктів. На другому місці за обсягом – спеціалізовані магазини, на третьому – поставка 
від виробників [2]. У Франції функціонує мережа з 60 магазинів «BioCoop» з продажу 
натуральних продуктів. У Бельгії на базі дискаунтерів «Colruyt» було відкрито 5 магазинів 
«Bio-Planet». Динамічне зростання на рівні 7,8% на рік демонструє мережа з 70 магазинів 
«De Natuurwinkel» у Нідерландах, де в результаті цінових війн традиційні супермаркети 
втрачають свою частку на ринку еко-продуктів. У Німеччині ринок натуральних продуктів 
також розвивається швидкими темпами. Найбільшою структурою на ньому є компанія 
«Basic AG», що здійснює управління мережею з 16 магазинів [4, с.31]. У США частка 
продажів продуктів органічного походження також стрімко зростає. За даними Асоціації 
органічної торгівлі (Organic Trade Association) у 2012 р. 81% американських родин купували 
натуральні продукти хоча б час від часу. Передбачається також, що середньорічний темп 
росту в складних відсотках (Compound Annual Growth Rate) ринку органічних продуктів у 
США становитиме близько 14% протягом 2014-2018 рр. [5]. 

Виробники використали вдалий маркетинговий хід, зігравши на екологічних 
настроях, які стали актуальними і в Україні після аварії на Чорнобильській АЕС. В Україні 
екологічна сертифікація сільськогосподарської продукції здійснюється відповідно до 
критеріїв, встановлених такими міжнародними організаціями як Глобальна мережа 
екологічного маркування (GEN) та в деяких випадках - Міжнародна федерація органічного 
сільськогосподарського руху (IFOAM). Відповідність продукту міжнародним вимогам 
якості можна визначити, знайшовши на упаковці відповідне маркування  - зображення 
зеленого журавлика та напис «Екологічно чисто та безпечно», який свідчить про 
відповідність до критеріїв екологічності протягом всього життєвого циклу [3]. 

Велика міжнародна компанія «Rewe», котрій належать торговельні мережі «Billa» та 
«Merkur», першою серед інших європейських мережевих супермаркетів почала продавати 
органічні продукти під власними торговими марками ще в 1994 р. Органічні товари під 
брендом «Ja! Natürlich» у 2013 р. досягли обсягу продажу в 340 млн. євро, що на 5% більше, 
ніж у 2012 р. Основні категорії натуральних продуктів під власними торговими марками – 
фрукти, овочі, хліб та молоко [6].  

Таким чином, світовий ринок органічних продуктів розвивається стрімкими темпами, 
що вимагає від міжнародних торговельних мереж приділяти значну увагу існуючим трендам 
та вводити в асортимент товарів натуральні продукти. Крім того, випуск органічних товарів 
під власними торговими марками міжнародних мереж є перспективним стратегічних 
напрямком, оскільки роздрібні мережі здатні пропонувати такі товари за 
конкурентоспроможними цінами, а в деяких випадках, навіть за нижчими, на відміну від 
традиційних брендів, цінами, що сприяє зростанню обсягу продажу. 
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У зв’язку з світовою економічною кризою особливо гостро постає проблема захисту 

прав споживачів фінансових послуг. Фінансові продукти і послуги — це особливий товар, 

якість якого можуть зрозуміти лише добре підготовлені споживачі. 
За даними Національного банку України, борги населення перед банківськими 

установами в 2013 р. склали 191 млрд. грн. Споживчі кредити в Україні видають не тільки 

банки, але й численні кредитні організації. Отримати кредит дуже просто: достатньо лише 

мати паспорт та ідентифікаційний код і питання  вирішується за 15 хвилин. 

Як результат, кожний п'ятий українець, який взяв кредит не зміг вчасно повернути 

гроші і опинився у борговій ямі. Сумні приклади інших не вчать наших людей – і вони 

продовжують заради нового ноутбука або телефону брати кредити під 800% річних і 
влазити у борги, з яких потім дуже складно вибиратися.  За даними НБУ, від загальної суми 

виданих кредитів, 76 млрд. грн – це проблемні позики, які українці не в змозі повернути. На 

думку фахівців, головні причини, через які клієнти банків потрапляють у боргову яму – 

погані знання математики. Зате в Україні оголошення про видачу кредитів висять у банках, 

магазинах, на парканах і стовпах. 

У 2011 році Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) проводило 

дослідження в Україні щодо визначення рівня фінансової грамотності населення. Результати 

були невтішними. Ми — один з найбільш фінансово безграмотних народів у Європі!  90% 

від усіх споживачів фінансових послуг, переважна більшість дорослого населення України 

від 20 до 60 років, недостатньо розуміють що таке кредит, іпотека, страхування,  змінювані  
відсоткові  ставки,  інвестиційні  фонди,  акції  або  облігації. Більшість  українців  не  

можуть  правильно  відповісти  на  прості  математичні  питання для ефективного 

управління власними фінансами.  Крім того,  українці  не  довіряють  фінансовому  сектору. 

Кожний четвертий українець має негативний досвід фінансових операцій, таких як: 

банківський депозит, споживчий кредит або кредитна картка. Проблема ускладнюється  ще 

й недостатнім  розумінням  прав  споживачів  у  сфері  фінансових послуг. Більшість 

українців переконані, що у спорі між фізичною особою і фінансовою установою остання 

буде сильнішою. 
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Для забезпечення прозорості, розкриття інформації та можливості споживачів 

відновити їх порушені права та отримати відповідне відшкодування необхідні законодавчі 
реформи у сфері  фінансових  продуктів. Більшість  нових законодавчих  актів про  

фінансові  послуги та захист прав споживачів походить із Європи. В ЄС існує три види 

відповідальності фінансових установ: цивільна, кримінальна та адміністративні санкції. В 

Україні ж ще недавно була відсутня відповідальність постачальників фінансових послуг за 

порушення прав споживачів, відсутні норми щодо адміністративної відповідальності та 

фінансових санкцій. 

Правові основи для захисту інтересів споживачів фінансових послуг удосконалює 

останній проект змін до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг», який передбачає застосування фінансових санкцій за 

порушення. Не зважаючи на це, механізми накладання таких санкцій і позасудового 

врегулювання спорів потребують доопрацювання.  
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У зв’язку зі світовою фінансовою кризою українські банки опинилися в скрутному 

становищі. Через це в 2008-2009 роках у вітчизняній практиці банки вдались до жорстких та 
часом неправомірних заходів: зміни істотних умов договорів в односторонньому порядку, 
незаконне вилучення власності, вимог додаткового забезпечення, підвищення процентних 
ставок за кредитами тощо. Постраждала не тільки довіра населення до банків, але і довіра до 
здатності держави забезпечити захист їх прав. 

Дана проблема виникла не тільки в Україні. Мільйони громадян різних країн, не 
маючи навіть елементарних знань у банківській справі, а також позбавлені належного 
захисту своїх заощаджень, всіляко намагалися повернути їх із банків, породжуючи паніку й 
банкрутства окремих банків та підриваючи довіру до всієї світової фінансової системи. Така 
ситуація змусила економічно розвинуті держави, включаючи країни-члени ЄС та США, 
терміново і серйозно зайнятися проблемами захисту прав споживачів фінансових послуг. 
Про це свідчить, наприклад, створення у 2011 році в США спеціального «Бюро захисту прав 
споживачів у фінансовій сфері», а також прийняття численних документів, зокрема 
Директиви ЄС, у яких намічено нові підходи до захисту прав споживачів з урахуванням 
уроків фінансової кризи 2008–2009 років, у тому числі щодо недопущення несправедливої 
комерційної практики у ставленні до споживачів. Всесвітня федерація груп споживачів 
(Consumers International), яка налічує більше 220 організацій - членів у 115 країнах відіграє 
роль єдиного незалежного всесвітнього голосу споживачів, оголосила девіз 2013 року: 
«Справедливість для споживачів без зволікань.»[3] 
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Це стало поштовхом для розвитку системи прав споживачів в Україні: написано 
численні праці, досліджено зарубіжний досвід, організовано багато наукових конференцій 
на тему захисту прав споживачів загалом та фінансових послуг, зокрема. У 2009 р. схвалено 
"Концепцію захисту прав споживачів небанківських фінансових установ в Україні", що має 
на меті "удосконалення системи" захисту прав споживачів фінансових послуг через їх 
убезпечення від ризиків та можливих наслідків набуття ними додаткових фінансових 
зобов’язань. У Концепції визначено принципи системи захисту прав споживачів фінансових 
послуг: ефективність державного регулювання, дотримання гарантованих законом прав 
споживачів на захист, прозорість діяльності банківських і небанківських фінансових установ 
(та інших суб’єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими 
установами, але мають передбачену законом можливість надання окремих видів фінансових 
послуг), збалансованість інтересів надавачів та споживачів фінансових послуг. [2] Кабінет 
Міністрів України 31 жовтня 2012 року затвердив “Стратегію реформування системи 
захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012–2017 роки”, але поки що 
вона не реалізовується. Зокрема, впровадження принципів, озвучених у стратегії, ставить 
український ринок фінансових послуг на один рівень із європейським, який, як відомо, має 
найвищий рівень захищеності споживачів. Як повідомив заступник директора департаменту 
розвитку торгівлі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Сергій 
Литвиненко, виконання передбачених планом заходів означає, що споживачі отримають 
високий рівень захисту прав у сфері фінансових послуг, а фінансові установи — 
вдосконалення законодавства та створення конкурентного середовища. Таким чином, 
держава посилює роботу з детінізації економіки, тому що в результаті комплексу нових 
стандартів збільшиться частка безготівкових платежів [4]. 

У рамках відзначення Всесвітнього дня прав споживачів 13 березня 2013 року в Києві 
відбулося засідання Міжнародного круглого столу на тему “Захист прав споживачів 
фінансових послуг: виклики для України”, в якому приймали участь ряд провідних 
спеціалістів в даному питанні. Як зазначали учасники засідання за круглим столом, 
незважаючи на прийняті закони, конвенцію та інші дії держави, поки що вирішенням 
проблем захисту прав споживачів фінансових послуг на практиці займаються в основному 
громадські організації за підтримки різних зарубіжних партнерів. Так, Всеукраїнська 
федерація споживачів “Пульс” разом із Європейською програмою Міжнародного фонду 
“Відродження” ініціювали проведення широкої публічної дискусії з ряду важливих питань. 
Чи готові вітчизняні фінансові установи (банки, страхові компанії тощо) дослухатися до 
споживачів і враховувати очікування мільйонів громадян, сприяти збереженню їхньої довіри 
до фінансового сектору? Чи зроблено висновки з уроків кризи 2008–2009 років, коли 
численні банки, кредитні спілки, страхові організації України знехтували законними 
правами споживачів, посіяли зневіру до своєї політики серед клієнтів,  утому числі 
внаслідок зміни в односторонньому порядку умов договорів та обмеження доступу громадян 
до їхніх коштів? Чи вдасться Україні продемонструвати міжнародній спільноті, що держава 
здатна захистити своїх громадян відповідно до гарантій Конституції та Закону України “Про 
захист прав споживачів” ? [3] 

Постійний розвиток та розширення діяльності громадських організацій дає 
можливість покращити стан захисту прав споживачів за умови кооперації їх діяльності з 
державою та створення відповідної системи інститутів. Подібна система перевірена 
зарубіжним досвідом. Наприклад, існуючий у Канаді захист прав споживачів фінансових 
послуг можливо представити у дворівневій системі, яка поділяється на державний та 
приватний рівні. Державний рівень представлений Агентством із захисту прав споживачів 
фінансових послуг (далі: Агентство), створеним федеральним урядом Канади у 2002 р. 
Агентство працює за двома напрямами. Перший – нагляд за дотриманням фінансовими 
установами положень законодавства про захист прав споживачів та моніторинг дотримання 
добровільних Кодексів поведінки учасників фінансових ринків. Другий – інформування 
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клієнтів щодо споживчих властивостей фінансових послуг, а саме: про реальну вартість 
запозичень, про суму комісійних та інших непроцентних платежів, про чіткий графік 
погашення, про наслідки для поручителя за кредитним договором, про складання договорів 
фінансових послуг та ін. Агентство підключається до захисту прав споживачів фінансових 
послуг переважно тоді, коли необхідно вирішувати питання ринкової поведінки надавачів 
фінансових послуг. Приватний рівень представлений мережею фінансових омбудсменів, які 
розглядають конкретні випадки порушення прав споживачів, вирішують спори між 
надавачами та споживачами фінансових послуг.[1] 

Отже, не дивлячись на розширення діяльності громадських установ, прийняття 
необхідних заходів державою, на практиці стан захисту прав споживачів фінансових, 
зокрема банківських, послуг, залишається на низькому рівні. Для вирішення даної проблеми 
необхідні рішучі дії з боку держави, а також посилення кооперації цієї діяльності разом з 
громадськими організаціями. 
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Значення торгівлі у соціально-економічному розвитку України з кожним роком 
зростає, її частка у загальній кількості суб’єктів економічної діяльності становить майже 
25%.  

Витрати на продовольчі товари займають вагоме місце у структурі витрат населення 
будь-якої країни. Українці витрачають 52% своїх доходів саме на продовольчі товари та з 
кожним роком ця цифра збільшується. Саме тому серед торговельних мереж найбільшим 
попитом користуються продовольчі корпоративні роздрібні торговельні мережі. У них 
завжди краща товарна пропозиція, висока якість товарів, є можливість впровадження 
міжнародних стандартів торговельної діяльності та сучасних інформаційних систем.  

Сьогодні на українському ринку працює більше 100 корпоративних торговельних 
мереж, які розвивають сучасні типи магазинів. Загострення конкурентної боротьби між 
корпоративними торговельними мережами потребує подальшого формування конкурентних 
переваг, які зроблять мережу більш конкурентоспроможною. Саме для цього експерти 
кожного року досліджують поведінку споживачів, від чого вона залежить та як саме 
змінюється. Боротьба за споживача з кожним роком зростає, тому потрібно зазирати наперед 
та передбачати побажання споживачів, враховувати багато факторів. 

Консумерські тенденції у секторі корпоративних продовольчих торговельних мереж в 
найближчі часи будуть такі: 
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- Зросте попит на заморожені продукти. В наші часи у людини все менше 
залишається вільного часу, тому споживачі шукають можливість скоротити витрати часу на 
готування їжі. Саме тому популярність напівфабрикатів, заморожених фруктів та овочів 
буде зростати. Найбільша кількість споживачів цього сегменту у США – 58% громадян. 

- Замовлення продовольчих продуктів через мережу Інтернет. Для скорочення 
витрат часу на відвідування магазинів споживачі все більше роблять замовлення через 
мережу Інтернет, завдяки чому отримують все потрібно прямо до дому. Саме на це потрібно 
звернути увагу керівництву продовольчих корпоративних роздрібних торговельних мереж. 
Для підтримки конкурентоспроможності своєї мережі потрібно створювати магазини для 
онлайн покупок. 

- Кількість чоловіків серед відвідувачів продовольчих торговельних мереж 
зросте. Вже в 2013 році трохи зросла кількість чоловіків-відвідувачів, ця тенденція буде 
зберігатися і в наступних роках. Тому важливо розширювати асортимент продукції саме для 
чоловіків. 

- Менші порції, але частіші. За думкою експертів споживачі починають 
переходити до більш частішого споживання їжі, але в більш малих порціях. Саме тому 
потрібно приділити увагу пакуванню товарів, робити різні за розміром дозування. 

- Підвищення ролі інформації. Споживачі все більше звертають увагу на склад 
продовольчих продуктів, їх калорійність і т.д., тому якісне, правильне та точне 
інформування споживачів приверне увагу до товарів. Торговельні мережі повинні ретельно 
контролювати виробників. 

- Сніданок на першому місці. Все більше споживачів починають приділяти свою 
увагу саме сніданку, розпочинаючи свій день з повноцінної їжі. Для торговельних мереж 
важливим є представлення більшого асортименту товарів, які користуються популярністю 
споживачів саме для сніданку. 

- Значення «розумних» телефонів зросте. Науково-технічний прогрес набирає 
обертів, а також значення мобільних телефонів для їх власників. Зі створенням нових 
програм споживач може контролювати кількість продуктів в домі, що потрібно купити у 
супермаркеті та отримати всю інформацію про зацікавлений його продукт просто у 
магазині: склад, країну походження, поживні властивості і т.д. 

- Раціональне використання продуктів. Глобальна економічна криза змусить 
споживачів більш ретельно підходити до питання економії продуктів. Близько 2 млрд тонн 
харчових продуктів стає непридатною та викидається за рік, тому в найближчі часи 
споживачі замисляться про більш раціональне використання продуктів харчування. 

- Дешеві білкові продукти. Ціна на курятину та яловичину зростуть 
щонайменше на 5%, тому споживачі будуть їх замінювати та шукати інші джерела 
надходження білків до організму, такі як яйця, бобові культури та інші. 

- Популярність здорового харчування. Пропаганда здорового способу життя та 
здорового харчування за останні роки ще більше зросла, тому споживачі будуть ще більше 
уваги приділяти тому, щоб в їх раціоні було багато овочів, фруктів, органічних продуктів і 
т.д.  

Завдяки визначенню цих консумерських тенденцій в секторі корпоративних 
продовольчих торговельних мереж керівництву даних супермаркетів є над чим замислитися 
та є над чим попрацювати, щоб прихильність та довіра до їх мережі у споживачів зростала. 
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Конституцією України у статті 67 визначено, що «кожен зобов’язаний сплачувати 

податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно 
подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан 
та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом» [1]. Суспільство зацікавлене в 
розумінні кожним громадянином та підприємством своєї відповідальності за добробут 
держави, який можна поліпшити сумлінним виконанням своїх податкових зобов’язань. 
Завдяки стабільному наповненню бюджетів держави, місцевих рад, пенсійного фонду та 
фондів соціального страхування в умовах сприятливої економічної ситуації суб’єктів 
господарювання, всі інші проблеми вирішуватимуться значно краще. Становлення 
громадянського суспільства вимагає роз’яснення прав та обов’язків платників податків і 
зборів. Фінансове та податкове право в Україні виступають однією з найдинамічніших сфер 
юриспруденції, що зумовлює необхідність здійснення моніторингу змін у відповідному 
законодавстві. Потрібно також враховувати, що в Україні на даний час окремо існують 
податковий та бухгалтерський облік. В контексті підвищення в суспільстві рівня ставлення 
до необхідності повного та своєчасного нарахування і сплати податків та зборів, а також 
розуміння їх необхідності для забезпечення життєдіяльності держави, надання 
кваліфікованої та дієвої консультативної допомоги платникам податків стало головним 
завданням податкового консультування. Разом з тим даний вид послуг потребує вирішення 
теоретичних і практичних проблем організації і функціонування податкових консультантів 
України на основі міжнародного досвіду. 

Податковим консультантом (tax advisor or tax consultant) виступає фінансовий 
експерт, що спеціалізується в податковому законодавстві. Податкові консультанти можуть 
включати дипломованих (Certified Public Accounts) бухгалтерів, аудиторів, податкових 
юристів і фінансових консультантів. Деякі країни вимагають участі податкових 
консультантів для перевірки балансів компаній вище певного грошового обсягу. Фізичні 
особи, як правило, потребують податкових консультантів, щоб мінімізувати оподаткування, 
однак уникнути самостійного вивчення деталей податкового законодавства в складних 
фінансових ситуаціях; або дізнатися подробиці податкового законодавства від професійного 
консультанта. 

Діяльність з податкового консультування здійснюється на основі принципів 
законності, професіоналізму, об’єктивності, сумлінності, незалежності та конфіденційності. 
Незалежність розглядається як в контексті податкових консультантів, так їх організацій. 

За поданням Спілки податкових консультантів України (СПКУ) Міністерством праці 
України у лютому 2004 р. до Державного класифікатору професій введена професія 
«Консультанта з податків і зборів (податковий консультант)» та затверджені кваліфікаційні 
вимоги до неї [2]. Для набуття правового статусу податкового консультанта фізична особа 
повинна мати закінчену вищу освіту, відповідний стаж роботи за економічною або 
юридичною спеціальністю, успішно скласти кваліфікаційні іспити та одержати сертифікат 
про присвоєння кваліфікації консультанта з податків і зборів. СПКУ розроблена програма 
сертифікації податкових консультантів, яка також включає підготовку до складання 
сертифікаційних іспитів. 

Послуги податкових консультантів, як правило, у суспільній свідомості 
ототожнюються виключно з метою оптимізації/мінімізації оподаткування, однак нею не 
обмежуються. Подібне уявлення постає безпідставно звуженим. Зміст податкового 
консультування полягає в здійсненні діяльності з: 
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− надання консультаційних послуг фізичним і юридичним особам, незалежно від форм 
власності та організаційно-правових форм з питань визначення та реалізації їх прав 
та обов’язків як платників податків і зборів (обов’язкових платежів), застосування 
законодавства щодо податків і зборів (обов’язкових платежів); 

− надання необхідних рекомендацій стосовно визначення бази оподаткування, 
розрахунку податків і зборів (обов’язкових платежів), використання пільг окремими 
платниками податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до чинного 
законодавства, дотримання встановленого порядку нарахування та сплати податків і 
зборів (обов’язкових платежів), розробці варіантів організації оподаткування 
стосовно специфіки діяльності юридичних та фізичних осіб; 

− інформування їх про зміни в законодавстві щодо податків і зборів (обов’язкових 
платежів); надання роз’яснень відносно практичного застосування відповідних 
законодавчих та нормативно-правових актів; 

− сприяння правильному нарахуванню та повній сплаті податків і зборів (обов’язкових 
платежів), здійснення моніторингу змін у відповідному законодавстві; 

− ведення податкового обліку та складання податкової звітності; 
− представництва інтересів юридичних та фізичних осіб в органах, що здійснюють 

контроль за нарахуванням та сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів), та 
судових органах; 

− проведення перевірки податкового обліку платників податків і зборів (обов’язкових 
платежів) на відповідність чинному податковому законодавству та виконання 
завдання з надання впевненості відносно податкової звітності на замовлення 
платників податків у відповідності до норм і правил податкового консультування; 

− участі у розробці та підготовці проектів нормативно-правових актів, які охоплюють 
інтереси податкових консультантів та платників податків. 
Послуги з податкового консультування надаються виключно на підставі договору 

між податковим консультантом та замовником. Порядок бухгалтерського та податкового 
обліку витрат на проведення податкового консультування встановлюється відповідними 
законами. За наслідками виконання завдання з надання впевненості відносно податкової 
звітності у встановленому порядку складається, засвідчується підписом та печаткою 
податкового консультанта офіційний документ – висновок податкового консультанта. 

Разом з тим на сучасному етапі розвитку податкове консультування супроводжує 
значна кількість організаційно-правових проблем, що негативним чином впливають на 
задоволення потреб споживачів даних послуг, а отже потребують нагального вирішення. 
Існує потреба здійснити побудову організаційно-правової структури податкового 
консультування в Україні, визначити права та норми професійної діяльності податкових 
консультантів. Роботу можна провести тільки створивши відповідне правове поле, що 
надасть змогу та поштовх прогресивному розвитку суспільства в цьому напрямку. З 
прийняттям Закону України «Про податкове консультування в Україні» можна буде 
запроваджувати, за прикладом економічно більш розвинутих країн, корпоративність 
податкових консультантів, в тому числі і міжнародну. Так у 18 з 28 країн – членів 
Євросоюзу діють аналогічні закони. Закон покликаний врегулювати відносини, пов’язані з 
діяльністю з податкового консультування, визначає правові, організаційні засади цієї 
діяльності, правовий статус податкових консультантів України. 

У зв’язку з недостатньою підготовленістю власних кадрів для врегулювання 
податкових питань та формування адекватної податкової стратегії господарюючі суб’єкти 
змушені відволікати з оборотів грошові кошти на оплату консалтингових послуг, не маючи 
твердої гарантії в їх окупності. Затребуваність консалтингових послуг у сфері 
оподаткування призводить до необхідності зростання числа консалтингових компаній і, 
відповідно, консультантів з податків і зборів. Однак ринок консалтингових послуг має 
об’єктивні обмеження, зумовлені недостатньою врегульованістю побудови взаємин між 
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державою та консультантами, а також між клієнтом і консультантом, що, природно, не 
сприяє зростанню якості надаваних послуг і збільшує можливість виникнення ризиків 
податкового консультування. В даній сфері до теперішнього часу система контролю якості 
не побудована, що обумовлює можливість недобросовісного виконання консультантом своїх 
повноважень, а з іншого боку – виникають ризики податкового консультування у зв’язку з 
некоректним впровадженням клієнтом рекомендацій консультанта [3]. 

Належна увага має приділятися відповідальності податкових консультантів та їх 
фірм. За неналежне виконання своїх зобов’язань податковий консультант (фірма) має нести 
майнову та іншу цивільно-правову відповідальність відповідно до договору та закону. 
Розмір їх майнової відповідальності не може перевищувати фактично завданих замовнику 
збитків з вини податкових консультантів. Усі суперечки стосовно невиконання умов 
договору, а також суперечки майнового характеру між податковим консультантом (фірмою) 
та замовником мають вирішуються у встановленому законом порядку. 

В Узбекистані згідно ст. 23 відповідного Закону [4] передбачено відповідальність з 
податкового консультування. Організація податкових консультантів несе відповідальність за 
заподіяння шкоди клієнтові внаслідок невиконання або неналежного виконання договору 
про надання послуг з податкового консультування. Збитки, включаючи упущену вигоду, 
завдані клієнтові, підлягають відшкодуванню у порядку, встановленому законодавством. 
Податковий консультант відповідно до законодавства несе перед організацією податкових 
консультантів відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті неякісного виконання 
роботи, розголошення комерційної таємниці та інших дій, що спричинили збитки для 
організації податкових консультантів. 

Важливим є розгляд питань страхування під час надання послуг з податкового 
консультування. Під час виконання договору про податкове консультування сторони цього 
договору можуть вдаватись до страхування як виконавців робіт, так і відповідальності за 
наслідки виконання договору відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Згідно законопроекту в РФ ст. 15, з метою забезпечення захисту від недобросовісного 
консультування осіб здійснюється страхування цивільної відповідальності суб’єкта 
податкового консультування. Страхування цивільної відповідальності суб’єкта податкового 
консультування здійснюється відповідно до порядку, передбаченому Цивільним кодексом 
РФ для страхування відповідальності за договором. Наявність договору страхування 
цивільної відповідальності суб’єкта податкового консультування визначено обов’язковою 
умовою укладання договору про надання послуг з податкового консультування [5]. 

Врегулювання правового стану інституту податкового консультування в Україні з 
метою захисту прав споживачів даного виду послуг сприятиме нормалізації діяльності з 
організації, нарахування і сплати податків і зборів, збільшенню надходжень до бюджетів 
усіх рівнів, розвитку важливої складової ринкових економічних відносин в державі.  
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Як відомо, інтернет-магазин мало чим відрізняється від традиційної торговельної 

точки, але значною відмінністю є відсутність прямого контакту  з продавцем і неможливість 
перевірки товару до моменту його придбання. В багатьох покупців це викликає підозри і 
тому, за даними компанії GFK, в Україні лише 14% користувачів інтернету в 2013 р. 
здійснили хоча б одну покупку в мережі Інтернет.  

В інтернет-магазинах договір купівлі-продажу зазвичай оформляється шляхом 
оформлення замовлення і виставлення рахунку.  Він може бути оплачений по-різному: 
післяплатою, готівкою на складі продавця або кур'єру, за допомогою розрахункової картки 
покупця або електронних грошей. Купуючи товар через всесвітню павутину  покупець діє на 
свій  ризик,  купуючи, по суті, "кота в мішку". Оскільки покупцем в інтернет-магазині 
найчастіше є фізична особа, практично всі відносини в цій сфері підпадають під дію норм 
Цивільного кодексу і Закону України «Про захист прав споживачів». 

Основною проблемою  купівлі товарів через інтернет є інтернет-шахрайство. Ця 
проблема об'єднує в собі цілих три: специфіку здійснення угод в Інтернеті, особливості 
проведення платежів, а також отримання товару (послуги) належної якості. 

Останнім  часом інтернет-торгівля  стрімко збільшує коло своїх покупців,  а зі 
збільшенням кількості покупців зростає і кількість  шахрайств в мережі Інтернет. Варіантів 
обману може бути величезна кількість і іноді навіть бувалі користувачі попадають в цю 
пастку. Що робити, щоб уникнути цих неприємних моментів?  

Як бувалий покупець, зазначу, що потрібно  в першу чергу бути пильним і ретельно 
перевірити інформацію про продавця. Згідно з наказом Мінекономіки України №103 від 
19.04.2007 (ч. 2 й 3 ст. 13), перед укладенням договорів на відстані продавець (виконавець) 
повинен надати споживачеві письмову інформацію про найменування продавця (виконавця), 
його місцезнаходження і порядок приймання претензій; основні характеристики продукції; 
ціну, включаючи плату за доставку, і умови оплати; гарантійні зобов'язання та інші послуги.  

На товари  придбані в інтернеті також встановлюєтся гарантійний термін, протягом 
якого виробник/продавець приймає на себе зобов'язання по безкоштовному ремонту або 
заміні продукції. Відповідно до ч. 5 ст. 7 Закону «Про захист прав споживачів», якщо на 
продукцію не встановлені гарантійний термін або строк придатності, споживач має право 
пред`явити продавцеві відповідні вимоги за умови, що недоліки були виявлені протягом 
двох років. 

 Після купівлі товару обов’язково збережіть чек, оскільки він являється  документом, 
який підтверджує покупку. При отриманні чека перевірте його на правильність, в ньому 
повинні бути зазначені: ПІБ підприємця, його адреса, найменування товарів, їх кількість, 
вартість одиниці виміру, загальна вартість придбаних товарів, дата проведення 
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розрахункової операції та підпис людини, який провів розрахунок. Ці  вимоги до товарного 
чеку вказані в ч.1 ст. 2 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Ще одним з найросповсюджених видів шахрайства є кібер-шахраї, які  крадуть паролі 
до карток при оплаті через маловідомі і незахищені сайти. У випадку, якщо Ви помітили, що 
гроші з картки списуються на невідомі цілі, одразу телефонуйте до банку й блокуйте картку.  

Якщо Ви звикли платити карткою в Інтернеті, то обов’язково підключіть SMS-
банкінг. Тоді при кожному знятті коштів з рахунку Вам буде приходити SMS зі звітом. 

Безготівковий розрахунок в Інтернеті є найбільш небезпечним, є досить багато 
випадків, коли шахраї пропонують товари по низьким цінам  за умови передплати, а в 
результаті покупець не отримує товару і йому не повертаються  гроші.  

У цьому випадку Вам потрібно написати заяву в міліцію за місцем проживання, 
прикласти до неї документи про оплату і чекати затримання злодія. У випадку 
безготівкового розрахунку обов’язково збережіть квитанцію банку, через який 
здійснювалася оплата, або виписку з рахунку покупця, якщо він платив картою. Однак 
перерахування грошей на рахунок компанії ще не підтверджує покупку конкретного товару. 

Інтернет-шахрайство в нашій країні досить розвинуте і часто уникає 
відповідальності. Здійснюючи купівлю через Інтернет-магазини, ми діємо на свій страх і 
ризик і залежимо від добросовісності продавця. Ніхто не застрахований від дій шахраїв, 
тому потрібно бути обережним в здійсненні вибору і ретельно перевіряти інформацію як про 
товар, так і про продавця. При купівлі товарів через Інтернет потрібно бути пильним, 
звертати увагу на вибір місця купівлі і певні ознаки, які вкажуть на шахраїв.  

Особливу увагу потрібно звертати на походження товару, оскільки кількість 
контрабанди в нашій країні постійно зростає, а збувається вона в основному в такій спосіб. 
При купівлі контрабандного товару покупець може стати співучасником злочину  і бути 
звинуваченим згідно Кримінального кодексу України.  

Для уникнення шахрайства при купівлі в Інтернет краще замовляти товари і послуги 
в продавців, які зарекомендували себе на ринку інтернет-послуг як надійні, та уникати 
невідомих фірм, особливо якщо вони пропонують товар значно дешевше, ніж інші продавці. 

 Таким чином, основні правила від бувалих покупців, які допоможуть не стати 
жертвами шахраїв в Інтернеті, можна звести до трьох: 

1.  Намагайтесь використовувати для оплати кредитні картки, тому що вони 
пропонують більш досконалий захист від несанкціонованих покупок (встановлений ліміт на 
розрахунки карткою в Інтернеті). 

Дотримуйтесь правил безпеки, зокрема: 
-  не надавайте повні реквізити своєї платіжної картки (серед яких код CVV2/CVC2) 

стороннім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банку або 
правоохоронних органів; 

-  не вводьте реквізити своєї карти на підозрілих сайтах, наприклад, якщо вам 
повідомляють про виграш і просять вказати реквізити картки для зарахування призу; 

-  купуйте тільки зі свого особистого комп'ютера, не користуйтеся для цього 
послугами інтернет-кафе; 

-  регулярно оновлюйте антивірусні програми на вашому комп'ютері і перевіряйте 
його на наявність шкідливих програм; 

- при введенні даних карти для оплати в Інтернеті переконайтеся, що 
використовується безпечне з'єднання (адреса сайту в адресному рядку починається з https://) 
і сертифікат шифрування сайту дійсний; 

-  після оплати в Інтернеті заблокуйте картку для онлайн-платежів або встановіть 
нульовий ліміт на такі операції; 

-  підключіть послугу SMS -повідомлення про проведені транзакції; 
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-  якщо Ви підозрюєте, що дані карти потрапили до рук шахраїв, або виявили 
невідомі списання коштів з вашої картки, негайно зверніться в банк для блокування картки і 
подальшого її перевипуску. 

2.      Не викидайте квитанції після покупки і будьте пильними при виборі товару.  
3.      Перевірте, чи надійний Інтернет-магазин і компанія. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 
Качан Наталія 

Студентка 3 курсу факультету інноваційних технологій, ресторанно-готельного і 
туристичного бізнесу, 

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна 
  

  За останні роки в Україні досить стрімко розвивається готельний бізнес. І це 
пов’язано як із розвитком туризму в Україні, так і з розвитком підприємницької діяльності, 
інтенсивної комунікаційної діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які 
використовують готелі для здійснення підприємницької діяльності, проведення семінарів, 
конференцій, переговорів тощо. Крім цього виникають особливі види готелів (наприклад, 
соціальні готелі, які мають особливий правовий режим). На сьогодні відповідно до ч. 1 ст. 29 
ЦК України готель може бути визнаний місцем проживання. 
  Стаття 42 Конституції України встановлює, що держава гарантує захист прав 
споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і 
робіт. Ця норма Основного Закону безпосередньо стосується захисту прав споживачів 
готельних послуг. 
  Питання захисту прав споживачів у сфері туристичних, готельних послуг ще 
недостатньо вивчені. З огляду на це стає актуальним вивчення законодавства з питань 
захисту прав споживачів готельних послуг та його правозастосування.  
  До Основних нормативно-правових актів та інших документів, що визначають 
порядок надання готельних послуг відносяться «Про туризм» Закон України від 15.09.95 р. 
№ 324/95-ВР (зі змінами та доповненнями) ; «Про затвердження Правил користування 
готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг» : Наказ 
Державної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 року N 19; «Про 
затвердження Порядку встановлення категорій»; готелям та іншим об'єктам, що 
призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання): Постанова 
Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 803; «Про затвердження Правил 
обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання)» та Правил 
обов'язкової сертифікації послуг харчування: наказ Державного комітету України по 
стандартизації, метрології та сертифікації від 27.01.1999 року №37; ДСТУ 4268:2003 
«Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги»; ДСТУ 4269:2003 «Послуги 
туристичні. Класифікація готелів»; ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби 
розміщення. Терміни та визначення». 
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  Треба зауважити, що хоча Закон України «Про захист прав споживачів» не виділяє 
окремо такого виду продукції, як «туристичні послуги», «готельні послуги», і надавачів 
таких послуг, Закон України «Про туризм» весь пронизаний вимогами щодо дотримання 
прав споживачів, а його ст. 20 безпосередньо встановлює, що якість туристичних послуг має 
відповідати умовам договору на туристичне обслуговування, порядок і способи захисту 
порушених прав туристів визначаються Законом України «Про захист прав споживачів». 
  Правове забезпечення полягає у використанні засобів і форм юридичного впливу на 
персонал з метою досягнення ефективної діяльності готелю. Основні завдання правового 
забезпечення: - правове регулювання трудових відносин, що складаються між роботодавцем 
і найманим робітником; - захист прав і законних інтересів працівників, що випливають із 
трудових відносин; - дотримання, виконання і застосування норм діючого законодавства у 
сфері праці, трудових відносин; - розробка і затвердження локальних нормативних актів 
організаційного, організаційно-розпорядницького та економічного характеру; - підготовка 
пропозицій про зміну діючих або скасування застарілих і тих, що фактично втратили силу, 
нормативних актів, виданих у готелі з трудових та кадрових питань. 
  Головним підрозділом з проведення правової роботи є юридичний відділ. Керівними 
документами у проведенні цієї роботи є правові норми централізованого або локального 
характеру. До актів централізованого характеру належать Кодекс законів про працю, 
постанови уряду, акти державних міністерств та відомств. До актів локального регулювання 
правовідносин належать накази керівників, положення про підрозділи, посадові інструкції та 
інші внутрішні документи.  
  Закон України «Про туризм» та Правила користування готелями й аналогічними 
засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Державної 
туристичної адміністрації України від 16.03.2004 р. № 19, сторонами договору на надання 
готельних послуг називають виконавця і споживача. Водночас ці Правила стороною 
договору називають замовника. При цьому їх правовий статус дещо різниться. 
  Основи функціонування суб'єктів господарювання визначені Законами України "Про 
підприємства", "Про підприємницьку діяльність" та іншими. Згідно з цими Законами, готелі, 
як і будь-які інші суб'єкти підприємництва, покликані функціонувати на ринку на засадах 
самостійності, самоокупності і самофінансування. Іншими словами, готельні підприємства 
можуть вільно обирати напрями й обсяги роботи, ділових партнерів, розпоряджатися 
результатами своєї діяльності, зобов'язані повністю покривати власні витрати за рахунок 
одержаних коштів, забезпечувати беззбиткову роботу на ринку і розширене відтворення усіх 
ресурсів, досягнення необхідного рівня рентабельності. 
 Закон України «Про туризм» та Правила користування готелями й аналогічними 
засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Державної 
туристичної адміністрації України від 16.03.2004 р. № 19, сторонами договору на надання 
готельних послуг називають виконавця і споживача. Водночас ці Правила стороною 
договору називають замовника. При цьому їх правовий статус дещо різниться. 

Закон України "Про підтвердження відповідності" діє від 17 травня 2001 р., зі 
змінами та доповненнями від 21 жовтня 2004 р. Він визначає правові й організаційні засади 
підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем 
управління довкіллям, персоналом і спрямований на забезпечення єдиної державної 
технічної політики у сфері підтвердження відповідності, а також регулює відносини, які 
виникають у процесі підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем 
управління якістю, персоналу вимогам, установленим законодавством України. 
  Важливу роль у поліпшенні роботи готельного господарства повинні відігравати 
процедури ліцензування і сертифікації. Ліцензування спрямоване на захист прав й інтересів 
споживачів, забезпечивши певний рівень обслуговування, дотримання екологічних, 
санітарних та інших І норм і правил. Процедура сертифікації повинна забезпечувати 
документальне підтвердження того, наскільки якість послуг, що надаються, відповідає 
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конкретним стандартам, відповідність реальних готельних послуг певним вимогам, зокрема, 
вимогам безпеки проживання, збереження майна клієнтів, підтримання належного рівня 
екології навколишнього середовища повинна забезпечити сертифікація готельних послуг. 
Проте особливості готельного обслуговування не дозволяють контролювати ці складові 
повсякчасно. Логічною у таких умовах буде сертифікація не фактичних послуг, а умов 
функціонування готелів, їх матеріально-технічної бази, технологічних можливостей, що є 
передумовою певного рівня готельних послуг. Стосовно готельної індустрії конкретнішим є 
Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію", що діє з 10 травня 
1993 р., зі змінами і доповненнями, внесеними 3 лютого 2004 р. Він визначає правові й 
економічні основи систем стандартизації та сертифікації, встановлює організаційні форми 
їхнього функціонування. 
  В Україні обов'язкову сертифікацію готельних послуг мають право здійснювати 
підприємства (організації, установи) державної форми власності, уповноважені як органи 
сертифікації готельних послуг у системі УкрСЕПРО. Ці органи детально поінформовані про 
вимоги та порядок проведення сертифікації відповідно до довідника УкрСЕПРО, виданого 
Держкомстатом України у 1997 р. Цей довідник, окрім фахівців органів з сертифікації 
послуг та випробовувальних (соціологічних) лабораторій, призначений для суб'єктів 
підприємницької діяльності, пов'язаної з наданням туристських і готельних послуг в Україні. 
  Досить часто споживачі готельних послуг роблять висновок про якість наданих 
послуг за допомогою виключно оціночних понять, порівнюючи надане з тим, що він бажав 
отримати. У літературі навіть зустрічається думка, що очікувана послуга уявляє з себе 
очікувану якість і може співвідноситися з бажаннями та індивідуальними нормами 
споживачів, з об’єктивними уявленнями про очікуваний або інший стандарт порівняння. 
Оцінка послуги залежить від досвіду користування подібними послугами, знань про 
послуги, особистих бажань споживача тощо. 
  З такою думкою погодись не можна, хоча таку оцінку якості послуг беруть до уваги 
навіть суди. Але треба зважати на те, що готельні послуги надаються споживачу на 
професійних засадах суб’єктами підприємницької діяльності. Суб’єкти надання готельних 
послуг повинні мати відповідну матеріальну базу. Незалежно від форми власності готелі 
(інші засоби розміщення) мають відповідати певній категорії, класу, державному стандарту, 
надавати послуги в порядку, визначеному законодавством. Таким чином, критерієм для 
характеристики якості готельної послуги мають виступати не оціночні поняття, а об’єктивні, 
встановлені законодавством вимоги до надання таких послуг. 
  Крім цього, потребують додаткового вивчення питання відповідальності готелів 
(інших засобів розміщення) за втрату грошей, інших цінностей, переданих готелю (іншому 
засобу розміщення) на зберігання. 
  Отже, хоч загальна правова база, яка стосується ринку готельних послуг в Україні, 
уже закладена, конкретного нормативного забезпечення ще бракує. Це стало суттєвою 
причиною масового банкрутства готельних підприємств в останні роки. 
 

Список використаних джерел: 

 

1. Про захист прав споживачів : Закон України № 1023-XII від 12.05.1991 р. (в ред. від 
02.12.2012 р.) [Електронний ресурс] / / Офіційний сайт ВРУ. — Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/1023-12 

2. Про туризм : Закон України № 324/95-ВР від 15.09.1995 р. (в ред. Від 04.11.2012 р.) 
[Електронний ресурс] / / Офіційний сайт ВРУ. — Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/324/95-%D0%B2%D1%80 

3. Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами 
розміщення та надання готельних послуг : наказ Державної туристичної адміністрації 
України від 16.03.2004 р. № 19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 квіт. 



 144 

2004 р. за № 413/9012 [Електронний ресурс] / / Офіційний сайт ВРУ. — Режим 
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0413-04 

4. Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо надання туристичних 
послуг : Закон України №4385-VI від 09.02.2012 р., набрав чинності 07.03.2012 р. 
[Електронний ресурс] / / Офіційний сайт 

5. Скибінський С.В., Іванова Л.О., Моргун О.Ф. Маркетинг готельних послуг. Львів: 
Видавництво Львівської комерційної академії, 2000 – 246 с. 

6. Осетинська Г. А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством 
України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Г. А. Осетинська. — К., 2006. 
— 20 с. 

7. Бондаренко Г. А. Менеджмент готелів та ресторанів : навч.. посібник / Г. А. 
Бондаренко. — М. : Новое знание, 2006. — 365 с. 

8. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес:теорія та практика. Підручник. – К: 
Центр учбової літератури, 2010. – 472с. 

 

 

 

СЕКЦІЯ 4 

ІНФОРМУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 

 

ІНОВАЦІЙНІ ЕТИКЕТКИ – ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ 
 

Кушнір Галина 
викладач товарознавства непродовольчих товарів 

Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ, м. Хмельницький, Україна 
 

ЕтикеPтка - графічний/текстовий знак, нанесений у вигляді наклейки, бирки або 
талона на товарі, експонаті, будь-якому іншому продукті виробництва із зазначенням назви, 
виробника, дати виробництва, терміну придатності. Це експлуатаційний документ, який 
містить основні показники якості і технічні характеристики виробу, ґарантовані 
підприємством-виробником. 

Родоначальцями сучасних етикеток були тавра і клейма, які ставили виробники 
напоїв (переважно вин) на амфорах, бутлях і глиняних посудинах, а також різні навісні 
«носії інформації». Перші етикетки виготовлялись із шматочків шкіри, крихітних клаптиків 
пергаменту, на яких ставились певні позначки. Поява паперу, який на початку свого 
існування був предметом розкоші, позначився й на зовнішньому вигляді етикетки, а 
поступово - завоював пакувальну сферу. Звичайний шматочок паперу став могутнім рушієм 
торгівлі і засобом спілкування з клієнтом. 

Класифікація етикеток, як і упаковки, є доволі складною, оскільки передбачає 
поєднання багатьох різноманітних ознак. Окрім того, постійно змінюється - збільшується за 
рахунок появи нових технологій у виробництві етикеток.  

Основними класифікаційними ознаками для етикеток є: 
1. за матеріалом виготовлення: з паперу; полімерних плівок; металу; пластичних 

мас; картону; текстилю; дерева; скла; керамічних матеріалів; шкіри; композитних 
матеріалів;  

2. за способом виготовлення: офсетним друком; глибоким друком; 
флексографічним друком; друком на маркувальному обладнанні; високим друком; 
шовкотрафаретним друком; способом гарячого та холодного запресування фольги; 
цифровим друком; рукописним способом; тисненням; способом лиття; способом ручної або 
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машинної вишивки; способом літографії; штампуванням, карбуванням або гравіруванням; 
способом дзеркально-лінзової стереографії; 

3. за способом етикетування: клейовим способом; механічним за рахунок 
використання конфігурації тари; вплавленням; за допомогою спеціального кріплення; 
пришиванням; за допомогою стикер-магніту (кріпляться до магніточутливих поверхонь); 
запресовкою; 

4. за місцем розташування: фронтальна етикетка (розташовується на лицьовій 
стороні «тіла» пляшки); контретикетка (розташовується на протилежній стороні пляшки); 
плечова етикетка (розташовується над фронтальною етикеткою); кольеретка 
(розташовується на шийці пляшки у вигляді кольє); 

5. за функціональним призначенням: багатошарові інструкції (міні- буклети); 
етикетки-клапани; прозорі етикетки ( імітують індикацію результатів обчислень); етикетки-
шильди (на транспортній упаковці); етикетки дистанційного відгуку; етикетки-шильди з 
металу на обладнанні; 

6. за можливістю ідентифікації етикетки: за допомогою нанесення клею на 
етикетку; за допомогою активації заздалегідь нанесеного клею; за допомогою вплавлення в 
тару в ході її виготовлення; за допомогою термоусаджування; за допомогою розтягування і 
подальшого відновлення форми; за способом нанечення; 

7. за видами етикеток: самоклеючі стікери і міні-постери; рекламні етикетки-
постери; легкоз'ємні і самоклеючі етикетки; етикетки, що прикріплюються до дуже гладких 
поверхонь зі скла або металу без будь-якого клейового з'єднання на основі спеціальних 
липких плівок; голографічні та захисні етикетки (для запобігання несанкціонованому 
розкриттю упаковки; для захисту автентичної продукції від фальсифікації; для забезпечення 
безпеки; для підтвердження сертифікації і включення до облікових систем). 

Приваблива інформативна етикетка - потужний фактор у конкурентній боротьбі за 
покупця. Вона дозволяє виділити товар серед великої кількості схожих пляшок, банок, 
коробок. Як рекламний, інформаційний елемент, а в даний час і елемент для боротьби з 
підробками, етикетка супроводжує будь-який продукт на шляху від виробника до 
споживача.  

Останнім часом з'являються й інтенсивно розвиваються нові функції етикетки. 
Найважливіша з них пов'язана з розвитком методів оптичного зчитування інформації зі 
штрих-кодової мітки та її подальшої комп'ютерної обробки. Нанесення на етикетку таких 
міток дозволяє кардинальним чином змінити і прискорити систему обліку товарів на 
виробництві, складі, магазині.  

Іншою інноваційною функцією є застосування етикеток для захисту від підробок 
товарів. Для вирішення цього завдання виготовляють етикетки з високим ступенем захисту, 
при цьому застосовуються особливі сорти паперу, комбіновані матеріали, магнітні і 
люмінесцентні нитки, поєднання декількох способів друку, голографія.  

Цікавим нововведенням є нанесення на етикетку спеціальних термоіндикаторних 
міток, які змінюють  свій колір залежно від температури. Такі мінітермометри застосовують 
як покажчики оптимальної температури споживання продукту.  

Сучасні електронні та поліграфічні технології дозволяють створювати 
«інтелектуальні» етикетки - smart lables. Їх секрет полягає в наявності інтегральної 
мікросхеми, яка дозволяє використовувати етикетки для управління рухом виробів для 
запобігання крадіжок і підробок.  

Серед великого різноманіття етикеток на ринку товарів та послуг можна виділити 
найбільшвикористовуавані та інноваційні паперові, самоклеючі, полімерні,  об'ємні, 
голографічні етикетки. 

Паперові етикетки виготовляють з білого високоякісного етикеткового 
одностороннього мелування (з крейдованим поверхневим шаром), високоглянцевого, 
напівглянцевого, матового суперкаландрованого, кольорового флуоресцентною фарбою, 
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суперкаландрованого та інших високоякісних видів паперу. Високі естетичні властивості 
етикеткам надає металізований папір з напиленням шару металу або спеціального лаку.  

Етикетки літографують за допомогою друкарського устаткування. Способи 
нанесення багатобарвних малюнків, написів, текстів є різними. Високоглянцеві види паперу 
використовують для нанесення малюнку і тексту методами флексографії, шовкографії, 
офсетного та високого друку. Для матового паперу, крім перерахованих способів, 
застосовують друк за допомогою принтерів. Для нанесення маркування на паперових, 
картонних, полімерних, комбінованих етикетках та фользі, використовують схожі між 
собою способи поліграфічного оформлення. Різниця полягає в температурних режимах, 
природі й в'язкості фарб, деяких особливостях технології нанесення.  

Самоклеючі паперові етикетки - етикетки з постійно липким адгезійним шаром з 
покриттям з силіконових каучуків. Устаткування для нанесення етикеток дозволяє наносити 
їх з етикет-стрічки. Простий вигин стрічки на 180°С призводить до того, що етикетка легко 
відходить від антиадгезійною паперу і приклеюється до тари. Спроба зняти етикетку, 
наприклад, при обробці тари для поверненння, призводить до проблеми залишкового шару 
адгезиву.  

Самоклеючі полімерні етикетки можуть бути повністю вилучені. Технологія 
обтяжних етикеток типу манжет дозволяє наносити полімерну етикетку циліндричної форми 
з термоплівок. Призначення такої етикетки полягає в тому, що вона може одночасно 
служити захистом від несанкціонованого розкриття, підробки і забезпечувати 
недоторканність упаковки. Дана етикетка надає можливість наносити секретні знаки, 
голографічні марки і пломби; може обтягувати не тільки корпус банки, а й укупорочний 
засіб (пробку, ковпачок і т. п.); друкований малюнок знаходиться на внутрішній стороні 
етикетки, тому він не змивається, не стирається, не намокає. Основні матеріали, які 
використовують для етикетки-манжети, - поліпропілен, поліетилен, полівінілхлорид. 
Товщина полімерної етикетки становить 0,04-0,08мм, температура усадки - 100-200°С 
(залежно від матеріалу). Використовують для полімерної, металевої та скляної тари будь-
якої форми і розмірів. Така етикетка володіє якостями: надіта на пляшку до її наповнення - 
надійно захищає її від розриву при розливі під тиском; непрозорий чохол - оберігає 
продукцію від УФ променів, при цьому сама етикетка практично не вицвітає; прекрасно 
сприймає флексографічний і глибокий друк до 10 кольорів, включаючи бронзу, срібло і 
золото; володіє можливістю застосування спец ефектів; друк наноситься на внутрішню 
сторону етикетки, тому інформація на ній не страждає від тертя, грубої упаковки, 
намокання; етикетка нечутлива до перепадів температур; при всій різноманітності і видових 
особливостях тари, етикетка може бути єдиною; велика площа для нанесення малюнку та 
інформації.  

Об'ємна етикетка (тривимірна) - отримана шляхом нанесення на звичайну пласку 
поверхню прозорого або забарвленого полімеру, хімічна природа якого може бути різною. 
Вони мають високі фізико-механічні та естетичні властивості, стійкі до термічних (від -40 до 
+80° С) і хімічних впливів (бензину, масла). До того ж об'ємна етикетка має здатність до 
саморегенерації (здатністю відновлювати форму гладкої поверхні при незначних 
подряпинах) і саморегуляції (захист від УФ випромінювання). Завдяки особливим оптичним 
характеристикам, смола після застигання утворює своєрідну лінзу, яка візуально збільшує 
зображення, при цьому фарби стають яскравішими, глибокими і блискучими. Застосування  
етикеток - пляшки дорогих вин, парфумерної продукції, ідентифікаційні етикетки.  

Голографічна етикетка виконує захисну функцію, так як захисні властивості включені 
в технологію, яка не дозволяє проводити копіювання та відтворення елементів захисту, в 
тому числі від несанкціонованого випуску додаткових («лівих») тиражів даної продукції. 
Захисні властивості голограм досягаються за рахунок двох основних властивостей: 1) 
фізико-механічних властивостей використовуваних матеріалів (мають захисні властивості 
від оптичного копіювання і забезпечують саморуйнування інформаційних шарів при спробі 
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відділення захисної голограми від поверхні продукції); 2) внесення в голографічне 
зображення різних елементів захисту (виготовлення захисних голограм здійснюється 
комбінованими методами з внесенням в зображення високотехнологічних елементів 
захисту). Найпростіші захисні голограми виконуються з високою якістю, і вже самі по собі 
можуть служити захистом.  Проте в одній голограмі можуть поєднуватися різні елементи 
захисту. Виділяють самоклеючі голографічні етикетки на неруйнівний основі; самоклеючі 
голографічні захисні знаки, що руйнуються при спробі зняття основи, з можливістю 
персоналізації і серійної нумерації кожної етикетки; термоусадочні ковпачки з 
голографічним захисним знаком у вигляді смужки по довжині ковпачка; самоклеючі 
паперові етикетки з нанесеною голографічною захисною смужкою; голографічну фольгу 
гарячого тиснення з малюнком безперервного типу або з голографічним захисним знаком, 
що позиціонується по оптичній мітці. Голографічна етикетка розроблена і впроваджується 
для програми захисту продукції від копіювання, підробки та несанкціонованого доступу.  

Іще один новий метод відтворення об'ємних зображень, - дзеркально-лінзова 
стереографія або ефект «міражу». Цей метод дозволяє забезпечити сучасну художню 
подарункову упаковку. Застосовується для високоякісних індивідуальних, ексклюзивних, 
престижних і дорогих товарів. Візуально змінюються об'ємні зображення.  

Отже, сучасні захисні матеріали дозволили перетворити звичайну етикетку в цілу 
систему безпеки. Завдяки їх властивостями тепер легко можна розкрити випадки 
шахрайства, підробки продукції або неавторизованого розкриття упаковки. 
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Будь-які нетарифні заходи переслідують мету захисту національного 
товаровиробника, забезпечення безпеки та якості продуктів, що імпортуються. Водночас, їх 
застосування в Україні має рамковий характер з огляду на те, що продукція вітчизняного 
виробництва є неконкурентоспроможною за ціною і якістю, а відтак за багатьма товарними 
позиціями, особливо непродовольчими товарами, перевага надається імпортним аналогам. 
Запровадження тарифних квот на імпорт продукції, визначення переліку товарів, імпорт 
яких підлягає ліцензуванню, контроль за цінами, вимоги до сертифікації та стандартизації та 
інші нетарифні заходи у своїй сукупності сприяють захисту українських підприємств від 
іноземної конкуренції, водночас поглиблюючи неефективну структуру виробництва та 
експорту. 

Вимоги щодо стандартизації є одним із видів нетарифного регулювання та часто є 
перешкодою для доступу товарів на ринки розвинених країн. Система стандартизації 
інкорпорує три рівні: міжнародний, представлений Міжнародною організацією 
стандартизації (ISO), Міжнародною електротехнічною комісією (IEC) та Міжнародним 
телекомунікаційним союзом (ITU); регіональний, що складається з організації 
стандартизації різних регіонів, наприклад європейський рівень формують Європейський 
комітет стандартизації (CEN), Європейський комітет стандартизації в галузі електротехніки 
(CENELEC) та Європейський інститут телекомунікаційних стандартів (ETSI) та національні 
органи стандартизації, які розробляють відповідні нормативно-правові акти (ДСТУ, ГОСТ Р, 
DIN, BSI, ANFOR, PN та ін.) [1, c.18].  

Європейські країни як найбільш передові в економічному та технологічному 
розвитку беруть безпосередню участь в роботі міжнародних організацій, а за необхідності 
приймають їх для обов’язкового дотримання на регіональному рівні (країни ЄС-28 та члени 
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EAFT: Ісладнія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія) завдяки дії Віденської конвенції, що 
регулює дипломатичні відносини між CEN та ISO й Дрезденській конвенції, що регулює 
відносини між IEC та CENELEC. При цьому, за умови існування суперечностей у 
національному законодавстві перерахованих країн з вимогами регіонального рівня, 
невідповідності повинні бути усунуті. Так, наприклад, 68% стандартів міжнародного рівня 
були визначені як обов’язкові для виконання на регіональному рівні Європейським 
комітетом зі стандартизації. При цьому, міжнародні стандарти можуть допонюватись з 
одночасним впровадженням жорсткіших вимог до продукції, наприклад у 7% стандартів 
IEC, перейнятих CENELEC, було запроваджено додаткові вимоги до електротехнічної 
продукції. 

При виході української продукції на зовнішні ринки, зокрема європейські, вітчизняні 
товаровиробники стикаються з рядом обмежень, що стосуються технічних вимог та 
санітарних і фітосанітарних обмежень, а відтак конкурентоспроможність такої продукції на 
світовому ринку залишається вкрай низькою.  

Згідно з взятими зобов’язаннями щодо інституціональних трансформацій у сфері 
технічного регулювання Указом Президента України “Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої влади” від 09.12.2010 р. №1085/2010  [4] було створено 
Державну службу технічного регулювання, діяльність якої спрямовувалася та 
координувалась Кабінетом Міністрів України. Однак це порушувало зобов’язання України 
перед СОТ відповідно до Угоди про технічні бар’єри у торгівлі, оскільки організація була 
монопольною і користувалась законодавчим захистом від конкуренції. Відтак, згідно з 
Указом Президента України “Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої 
влади” від 06.04.2011 р. №370/2011 [5] виконання функцій технічного регулювання було 
покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Державну ветеринарну і 
фітосанітарну службу України та Державну інспекцію України з питань захисту прав 
споживачів (Держспоживінспекція). 

Перехід до європейської моделі технічного регулювання на основі Директив Нового 
та Глобального підходу, передбачає докорінну трансформацію системи технічного 
регулювання. В Україні досі діє обов’язкова в системі УкрСЕПРО сертифікація певного 
переліку продукції, який поступово звужується, у той час в Європейському Союзі оцінка 
відповідності вимогам законодавства здійснюється через добровільну сертифікацію чи 
декларування, а контроль за дотриманням вимог здійснюється завдяки ринковому нагляду.  
Станом на кінець 2013 року в Україні діє 44 технічних регламенти на основі директив ЄС, 
термін дії яких уже розпочався, однак досі практично відсутні стандарти, які 
відповідатимуть перерахованим регламентам.  

Завдяки членству в ISO та ІЕС Україна має можливість враховувати інтереси 
національних виробників під час розроблення міжнародних стандартів з метою підвищення 
якості й конкурентоспроможності української продукції та захисту прав споживачів.  

Участь українських технічних комітетів  у роботі CEN і CENELEC дає змогу 
українським фахівцям використовувати європейські стандарти та проекти стандартів під час 
розроблення національних стандартів, застосування яких можна сприймати як доказ 
відповідності вимогам технічних регламентів, розроблених на підставі європейських 
директив «Нового підходу». 

Членство України у міжнародних та європейських організаціях зі стандартизації 
надає можливість вчасно актуалізувати Головний фонд нормативних документів (ГФНД). 
Україна отримує проекти стандартів, опубліковані стандарти та інші документи, журнали і 
каталоги тощо, які стають доступними усім зацікавленим сторонам: розробникам стандартів, 
промисловцям, науковцям, громадськості.  

Крім того, членство України у міжнародних та європейських організаціях зі 
стандартизації надає можливість узгоджувати національну технічну політику з технічною 
політикою, яку проводять торгові партнери України; розвивати й удосконалювати 
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національну систему стандартизації відповідно до існуючої світової та європейської 
практики; налагоджувати та розвивати ділові й ефективні взаємовідносини з іншими 
кранами-членами ISO, ІЕС, CEN, CENELEC; виконувати міжнародні зобов'язання. 

Для досягнення можливості інтегрування до внутрішнього ринку Європейського 
Союзу з одночасним уникненням високих нетарифних обмежень у двосторонній торгівлі 
Україна зобов’язана привести систему регулювання у відповідність до європейської, 
оскільки головними перешкодами у торгівлі, зокрема з країнами ЄС, є не імпортні тарифи, а 
технічні бар’єри і санітарні вимоги – вимоги до безпечності та якості продукції, її 
характеристик, процедури оцінки відповідності. Водночас гармонізація стандартів має дуже 
важливе значення для розширення взаємовигідного обміну товарами (послугами), 
підписання угод щодо сертифікації, розвитку полибленого промислового співробітництва і 
спільного вирішення науково-технічних проблем, підвищення якості продукції, оптимізації 
витрат матеріальних і енергетичних ресурсів, підвищення ефективності заходів з безпеки 
праці і захисту навколишнього середовища [3, c.65].  

Відкриття національних ринків призведе до припливу імпортних товарів, які є 
конкурентоспроможнішими за вітчизняні аналоги, а відтак обсяги імпортоспоживання 
зростуть. Складнощі в пошуку потенційних ринків збуту для експорту вітчизняних товарів 
через невідповідність її європейським стандартам та низьку конкурентоспроможність 
можуть призвести до згортання ряду виробництв та подальшого нарощування негативного 
сальдо торговельного балансу. Сировинна спрямованість експорту, яка формує невисокий 
відсоток доданої вартості, та відсутність технологічних виробництв зумовлюють і 
поглиблюють неефективну міжнародну спеціалізацію та підвищують вразливість 
макроекономічної стабільності від зовнішніх детермінант.  
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У сучасній економіці рекламний бізнес відіграє досить важливу роль, що зумовлено 

низкою його функцій, які стосуються підтримки конкурентного процесу та економічного 
обміну у межах ринкової системи. З огляду на те, що у сучасному розумінні реклама є не 
персоніфікованою формою передачі інформації про продукцію, послуги або ідеї відомими 
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рекламодавцями за допомогою різних носіїв, вона набуває нової значущості. 
Реклама може бути визначена як процес комунікації, як процес організації збуту, як 

економічний або соціальний процес, що забезпечує зв'язок з громадськістю. Вона 
безперечно націлена на групи людей, і тому вона не персоніфікована. В якості груп можуть 
виступати підлітки, яким подобається рок-музика, або літні, що відвідують культурні 
заходи. Але в будь-якому випадку, реклама для таких груп не є персонально націленим дією 
або актом безпосередньої комунікації між особами [1]. 

Для споживача несприятливою рекламою є свідомо помилкова пропаганда. Така 
реклама вводить споживача в оману навмисно. Наслідки для рекламодавця також можуть 
бути сумні: з 1997 року за розповсюдження такої реклами встановлена кримінальна 
відповідальність. 

Недобросовісна (або некоректна) реклама - це реклама, яка зачіпає інтереси і права як 
окремих людей, так і різних фірм. Методами такої реклами стають дискредитація 
конкурентів, висловлювання, що ганьблять громадян, які не користуються даним товаром 
або послугою. Наприклад, колись саме, як приклад некоректної реклами, був знятий з 
прокату ролик, що рекламує лосьйон «Клірасіл». Було визнано, що ця реклама «паразитує» 
на підліткових комплексах. 

Перетинається з недобросовісною реклама неетична - це реклама, що суперечить 
моральним нормам і моральним засадам суспільства, ображає чиїсь філософські, політичні, 
релігійні та інші переконання. До неетичної реклами, відповідно до закону, відноситься 
також і реклама некоректна по відношенню до об'єктів мистецтва, державних та релігійних 
символів, національної валюти. 

Нарешті, прихована реклама – це та реклама, яка споживачем як така не 
усвідомлюється. Рекламне посилання може реалізуватися в журналістській статті, в 
подвійному звукозаписі, невеликій вставці в відеоматеріал. Найбільш часто прихована 
реклама фігурує в пресі, коли не завжди можливо довести, що стало причиною написання 
статті – позитивне враження від фірми або товару чи рекламне замовлення. Прихована 
реклама так само, як і всі види неправдивої реклами, заборонена законом. 

У боротьбі з неправдивою рекламою, крім передбаченої законодавством системи 
покарань, активно використовується контр-реклама. Контр-реклама - повідомлення про те, 
що в тій чи іншій рекламі присутні недостовірні дані, іншими словами, спростування. Як 
правило, контр-реклама використовується за принципом «в тому ж місці в той же час» - 
передається через той самий засіб поширення, за яким «пройшла» неправдива реклама, з 
такою ж частотою і тривалістю. 

Крім всіх перерахованих випадків брехливої реклами, є ще й реклама, що вводить в 
оману. Дуже важко розмежувати введення в оману і звичайні хвалебні промови на адресу 
рекламованого товару або послуги. Однак згодом споживач відчує різницю на собі. 
Наприклад, невинний на перший погляд рекламний салоган: «наш препарат повертає 
молодість» може бути визнаний таким, що вводить в оману. 

Подібна реклама неправильною інтерпретацією, необережним поводженням зі 
словом здатна не тільки заплутати клієнта, але і завдати йому шкоди, в тому випадку, якщо 
очікування споживача не виправдаються. 

Реклама вимагає значних коштів, які легко витрачаються даремно, якщо фірма не 
зуміє точно сформулювати задачу, прийме недостатньо продумані рішення щодо 
рекламного бюджету, звертання і вибору засобів реклами, не зуміє зробити оцінку 
результатів рекламної діяльності. Завдяки самій здатності впливати на спосіб життя реклама 
залучає до себе пильну увагу громадськості.  

В ринковій економіці рекламодавці не повинні вдаватися до брехливих тверджень, 
наприклад, заявляти, що товар виліковує від чого-небудь, коли насправді він цього не 
робить. Рекламодавці повинні уникати маніпуляцій, як, наприклад, у рекламному ролику, 
що показує, бритвені леза в стані «поголити» наждачний папір, насправді ж голять 
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плексиглас.  
У 1995 році суд Німеччини наклав заборону на проведення італійською фірмою 

«Беннетон» рекламної кампанії, яка суперечить законодавству цієї країни. Як повідомляли 
газети, на думку суддів, фірма «Беннетон» безжально спекулює у своїй рекламі 
«стражданнями людей і тварин»: на одному з рекламних плакатів зображена качка в Києві, 
тоне в калюжі нафти, на іншому - тіло людини, на якому написано «Я – носій вірусу СНІД».  

За 6 місяців шахраї з Ніцци, що випускали новий «засіб для схуднення», 
прикарманили 25тис. франків. Ними рекламувався простий і привабливий метод: худнути 
під час сну «за допомогою самоокислення». На перевірку вийшло, що все це нісенітниця. 
Вибухнув гучний скандал. Ошуканців оштрафували на 500 франків. Порахуємо: 25000 мінус 
500. Відповідь на тому самому місці – «в кишені шахраїв».  

Київське відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало «Інститут 
біопрепаратів» (Київ) на 14 тис. гривень за поширення інформації (неправдива реклама 
кави), що вводить споживачів в оману. Зокрема, в рекламному повідомленні 
стверджувалося: «1 тиждень: 2 чашки кави», «Кава Мінс з екстрактом зеленого чаю щодня – 
і ваша вага стане менше на 6 кілограмів». «Інститут біопрепаратів» визнав порушення та 
повідомив, що будуть вжиті заходи для припинення поширення неправдивої реклами. 
Дніпропетровське обласне територіальне відділення АМКУ оштрафувало ТОВ «Молочна 
фабрика Рейнфорд» (Дніпропетровськ), що входить в торгово-промислову групу Rainford, на 
14 тис. гривень за наявність на упаковці продукції інформації, що вводить споживачів в 
оману. Також АМКУ оштрафував компанію Sandoz Pharmaceuticals dd (Словенія) на 50 тис. 
гривень за розповсюдження неправдивої реклами лікарського засобу «КларитроСандоз XL» 
[2]. 

Рекламодавець не повинен давати оголошень, потенційно здатних ввести в оману. 
Наприклад, лак для підлоги не можна рекламувати як засіб, що забезпечує його 
шестимісячну захист, якщо насправді він цього не робить. Дієтичний хліб не можна 
рекламувати, стверджуючи, що в ньому менше калорій, якщо єдина причина цього - тонше 
нарізані скибочки. Проблема полягає в тому, як провести межу між введенням в оману і 
словословієм на адресу товару, що вважається припустимим. 

Не слід затягати покупців помилковими обіцянками. Наприклад, продавець рекламує 
швейну машинку за 79$, а потім відмовляється продати її за цією ціною, применшує її 
гідності, демонструє дефектний виріб або нав'язує надмірно довгий термін поставки. 

Отже, реклама попадає в категорію стимулювання збуту поряд з індивідуальною 
реалізацією, стимулюванням продажів, і зв'язками з громадськістю, кожен з яких може 
застосовуватися або для збуту, або для залучення клієнтури на продукцію, послуг або ідеї 
компанії. За поширення неправдивої реклами настає адміністративна, а в деяких випадках і 
кримінальна відповідальність. 

 

 

АНАЛІЗ МАРКУВАННЯ ЦЕЙЛОНСЬКОГО ЧОРНОГО БАЙХОВОГО ЧАЮ 

 

Олена Ємельянова 

Студентка 2 курсу інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму,  
кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів,  

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» м. Луганськ, Україна  
 

Чорний байховий чай є одним із розповсюджених товарів на ринку України, так як 
він не вирощується на території нашої держави, а імпортується з закордону.  

Він, чай, піддається глибокій ферментації, що обумовлює темно-коричневий (майже 
чорний) колір сухого чаю і різні відтінки коричневого кольору чайного настою. Смак 
чорного байхового чаю позбавлений гіркоти, настій має жовтогарячий або червоний колір. 
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Чорному байховому чаю властива складна дія, одночасно тонізуюча і заспокійлива. Він 
популярний у Росії та Європі. 

Користь чаю для здоров’я людини була підтверджена результатами численних 
досліджень. Так, за заявою Американської Асоціації серця в Новому Орлеані, у того, хто п’є 
чорний чай, знижується ймовірність серцевого нападу, оскільки цей напій розширює і 
розслабляє артерії, тим самим, збільшуючи приплив крові до серця. Нещодавно українські 
вчені з НДІ харчування, що проводили дослідження за сприяння Інституту чаю Lipton 
довели що вживання 3 -4 чашок чорного чаю в день, знижує ризик найбільш небезпечних 
серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, а також здатне стимулювати розумову 
діяльність людини за рахунок вмісту в ньому дубильних речовин, ефірних масел, алкалоїдів, 
амінокислот, пігментів і вітамінів.  

За рахунок вмісту активних поліфенолів, здатних виконувати функції інсуліну, 
чорний чай здатний запобігати розвитку цукрового діабету. Завдяки наявності дубильних 
речовин, чорний чай сприяє зняттю шлункових спазм і зупиняє нудоту. Чорний чай зміцнює 
імунітет, підвищуючи опірність організму до різного роду інфекцій. Також цей напій 
посилює розумову діяльність людини, бадьорить і піднімає настрій. 

Чорний байховий чай поставляють в Україну переважно з Індії, Цейлону та Кенії. 
Протягом останніх кількох сезонів практично всі чаї подорожчали. Це пов'язано не тільки з 
інфляційними процесами та зростанням вартості логістики. Ціна на якісні чайні листя 
постійно зростає, що пов'язано зі зростанням попиту на тлі зниження обсягів виробництва (з 
листям посереднього і низької якості ситуація зворотна - на тлі надвиробництва попит і ціна 
на них падають). 

Спостерігається велика кількість фальсифікації чорного байхового чаю, тому 
дослідження його маркування є актуальним.  

Адже, саме на упаковці вказується вся товарна інформація, а підробка, як ми 
розуміємо, починається з маркування. 

Товарне маркування (маркування) за класичним товарознавчим трактуванням - це 
текст, умовне позначення, малюнок або їх поєднання, нанесені на упаковку і (або) товар, а 
також інші допоміжні засоби, призначені для ідентифікації товару або окремих його 
властивостей, для доведення до споживача інформації про виробників (виконавців), про 
кількісні і якісні характеристики товару. 

Метою роботи було дослідження упаковки цейлонського чорного байхового чаю на 
відповідність нормативним документам і виявлення можливої фальсифікації товару. 

Об’єктами дослідження було обрано 4 зразки цейлонського чорного байхового 
фасованого чаю, що реалізуються в роздрібній торговій мережі м. Луганська: 
Зразок № 1: «Чай ТЕТ цейлонський чорний» торгової марки «ТЕТ». 
Зразок № 2: «ТЕCC. Цейлон» торгової марки «TESS». 
Зразок № 3: «Чай Грейс Бестселлер Голден Цейлон» торгової марки «GRACE». 
Зразок № 4: «Чай чорний байховий LIPTON MILD CEYLON» торгової марки «LIPTON». 

У таблиці 1 наведено результати дослідження упаковки цейлонського чорного 
байхового чаю на відповідність нормативним документам.  

Таблиця 1 
Результати дослідження упаковки цейлонського чорного байхового чаю на відповідність 

нормативним документам  
 

Зразок № 1 № 2 № 3 № 4 

Назва 
продукту 

чай ТЕТ 
цейлонський 

чорний 

ТЕCC 
цейлонський 

чай ГРЕЙС 
БЕСТСЕЛЛЕР 
ГОЛДЕН 
Цейлон 

Чай чорний 
байховий 
LIPTON 
MILD 
CEYLON 
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Зразок № 1 № 2 № 3 № 4 

Склад 
продукту 

Чай 
цейлонський 
чорний 
байховий 
дрібний 

Чай чорний 
байховий 

Чай 
цейлонський 
чорний 
байховий 
дрібний 

Чай чорний 
байховий 

Сорт 
продукту 

«Букет» Не вказано «Букет» вищій 

Дата 
виробництва 

26.11.13 11.2013 15/05/2013 17/08/13 

Номер партії 
 

вказано вказано вказано вказано 

Місце  
вирощуванн
я 

Шрі-Ланка не вказано Шрі-Ланка не вказано 

Дата 
пакування 

26.11.13 11.2013 15/05/2013 17/08/13 

Термін 
придатності 

24 місяці 24 місяці 36 місяців 24 місяці 

Штриховий 
код 

наявний наявний наявний Наявний 

Номінальна 
маса 

40 г 50г 50г 36г 

Умови 
зберігання 

Зберігати в 
сухому 
прохолодному 
місці, за 
відносної 
вологості 
повітря не 
більше 70% 

Зберігати у 
сухому, чистому, 
добре 
вентильованому 
приміщенні без 
сторонніх запахів 
з відносною 
вологістю 
повітря не 
більше 70% 

Зберігати в 
сухому місці 
при відносній 
вологості 
повітря не 
більше 70% 

Зберігати в 
сухому 
приміщенні, 
далі від 
речовин з 
сильним 
запахом при 
відносній 
вологості 
повітря не 
більше 70% 

Імпортер в 
Україні 

вказано вказано вказано вказано 

Розмір або 
форма 
чаїнок 

дрібний не вказано дрібний не вказано 

 

Дослідження проводилось на кафедрі товарознавства, торговельного підприємництва 

та експертизи товарів згідно ДСТУ 4518:2008 «Продукти харчові. Маркування для 

споживачів. Загальні правила».  

В ході аналізу упаковки, було виявлено, що Зразок № 1 і Зразок № 3 випускаються 

однією компанією, «Sun generation limited». Вони задовольняють усім вимогам маркування в 

Україні. 
На упаковці Зразка № 4 не вказано розмір чаїнок і місце вирощування продукту, що 

передбачено згідно ДСТУ 4518:2008. 
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На упаковці Зразка № 2 крім розміру чаїнок і місця вирощування, не вказано ще й 

сорт продукту (букет, вищий, перший, другий, третій). 

Виявлено, що результати дослідження упаковки цейлонського чорного байхового 
чаю досліджуваних зразків на відповідність нормативним документам, вказують лише на 
Зразок № 1 і Зразок № 3. Ці зразки чаю можна віднести до якісних товарів.  

Зразок № 2 і Зразок № 4 мають ряд невідповідностей до ДСТУ 4518:2008, тому їх 

якість, справжність і надійність викликає сумніви. 
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К.т.н., ст..викл.  

Київський національний торговельно-економічний університет 

Михайлов В.І. 
К.т.н.,доц. 

Київський кооперативний інститут бізнесу і права 

 
Деталізація ознак, за якими ідентифікують товари за УКТЗЕД, здійснюється 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
податкову і митну політику (нині Міндоходів і зборів України). Деталізація здійснюється до 
десятого знака коду (товарна підкатегорія) з метою забезпечення ефективного митного 
контролю, застосування заходів тарифного і нетарифного регулювання ЗЕД та 
статистичного обліку. Окремі товарні позиції містять обмежений перелік ідентифікаційних 
ознак, що дає змогу встановити класифікаційну належність товару до певного групування, 
проте для аналізу структури асортименту цього недостатньо. 
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До товарної позиції 8450 включаються побутові пральні машини або пральні машини 
для пралень (електричні або неелектричні), які, зазвичай, використовуються в побуті, 
громадських пральнях, лікарнях тощо для прання текстильних виробів. Основною 
ідентифікаційною ознакою цих приладів є маса сухої білизни, що завантажується (межа 
розподілу 10 кг), другорядними – ступінь автоматизації та спосіб завантаження.  

Аналіз ринку побутових пральних машин (маса завантаження сухою білизною до 10 
кг) свідчить, що в ціновому діапазоні від 2,0 до 20,0 тис. грн. більшу вартість мають прилади 
вбудованого типу. Ця ознака в тексті УКТЗЕД і Поясненнях до неї відсутня. 

Ідентифікаційною ознакою побутових пилососів (товарна позиція 8508) є споживана 
потужність (не більш як 1500 Вт) та ємкість для збору пилу (об’ємом не більш як 20 л). З 
точки зору основ конструювання аеродинамічного тракту пневмомеханічних приладів 
існування пилососів з такими граничними характеристиками неможливе, оскільки в процесі 
очищення поверхонь від бруду і пилу опір робочому потоку повітря зростає за рахунок 
збільшення маси пилозбірника. Це призводить до різкого зменшення к.к.д. або збиральної 
здатності пилососа.  

Разом з тим, до товарної позиції 8508 не включаються пристрої для чистки килимів в 
місцях їх знаходження за допомогою уприскування рідкого очищаючого засобу в килим та 
наступного його вилучення за допомогою всмоктування, не призначені для використання як 
пилососи, які не є пилососами, що суміщають процеси сухого та вологого чищення. 
Прилади такого типу включаються до товарної позиції 8451 (Обладнання … для 
промивання, чищення, вiджимання, сушiння, прасування, пресування (включаючи преси для 
термофiксацiї матерiалiв), вибiлювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення 
покриття або просочення текстильної пряжi, тканин або виробiв з текстильних матерiалiв та 
машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва 
покриття пiдлог типу лiнолеуму…) або 8509 (Машини електромеханічні побутові з 
умонтованим електродвигуном, крім пилососів товарної позиції 8508). 

В основу сучасної тенденції розвитку виробництва зазначених приладів покладено 
автоматизацію процесу очищення поверхонь, що зумовило появу пилососів-роботів, 
ідентифікувати які в УКТЗЕД можна за остаточним принципом – застосувавши залишкову 
товарну підкатегорію «інші».  

Принцип узагальнення відмітних класифікаційних ознак (електромеханічні прилади 
для виконання кухонних робіт( товарна позиція 8509), електричні праски (8516) або 
застосування залишкової підкатегорії реалізовано й для інших складнотехнічних товарів. 

Аналіз сучасного ринку складнотехнічних товарів України свідчить про можливість 

імпорту товарів неналежної якості, наявність прихованих можливостей для зменшення  

бюджетних надходжень. Необхідною умовою створення підґрунтя для визначення 

ідентифікаційних ознак товарів сучасного асортименту на основі положень УКТЗЕД є 

впровадження результатів товарознавчих досліджень ринку, новітніх методів їх проведення.  

 

Список використаних джерел: 
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Харчування – одна з найвагоміших форм взаємозв'язку організму людини з 

навколишнім середовищем. Але в сучасних умовах продукти харчування можуть нести і 
негативний ефект, враховуючи забруднення навколишнього природного середовища 
токсичними речовинами антропогенного походження (солями важких металів, нітратами, 
нітритами, пестицидами, радіонуклідами, мікотоксинами тощо). Разом з харчовими 
продуктами ці сполуки потрапляють в організм людини. Багато з них дуже стійкі, можуть в 
організмі накопичуватися або перетворюватися в не менш або навіть більш стійкі похідні. 
Вони спричиняють гострі і хронічні отруєння, провокують виникнення тяжких 
ендоекологічних хвороб, а окремі – віддалені наслідки, уражають генетичний апарат і 
позначаються на здоров'ї нащадків [1]. 

Проблема раціонального харчування і збереження здоров'я набуває особливої 
актуальності в умовах сучасного рівня забруднення навколишнього середовища. Ця 
проблема найбільш гостро постає для населення мегаполісів, які є зоною підвищеного 
екологічного ризику. У соціальній структурі населення України 70% становить міська 
популяція. Антропогенні зміни в умовах середовища мегаполісу зумовлюють не лише 
виникнення нових форм і видів збудників, але й змінюють епідеміологію "класичних" 
хвороб. В організмі людини токсиканти можуть вступати у взаємодію між собою, з іншими 
токсикантами, харчовими добавками, лікарськими препаратами, біологічно активними 
речовинами організму, утворювати більш потенційно небезпечні метаболіти, ніж вихідні 
речовини, мати синергічний ефект, акумулюватися в тих чи інших органах. 

Екологічна агресія запускає патологічний причинно-наслідковий ланцюг: фактори 
агресії (токсичні речовини з навколишнього середовища, дефекти харчування і способу 
життя, соціальний стрес, іонізуючі та неіонізуючі випромінювання, інші фактори) сприяють 
розвитку порушення обміну речовин, утворення аутотоксинів, розвиток автоінтоксикації, 
порушення нормальної адаптації, клінічні прояви ендоекологічних захворювань. Ці 
захворювання вирізняються одночасним накопиченням багатьох токсичних речовин-
ксенобіотиків, які надходять у відносно невеликих кількостях із навколишнього середовища, 
і токсичних метаболітів, які утворюються в результаті порушення обміну речовин. Одним із 
основних джерел надходження і накопичення хімічних токсикантів у організм людини є 
харчові продукти і питна вода. З ними також можуть надходити радіоактивні та біологічні 
забруднювачі [2]. 

Згідно оцінкам експертів ВООЗ здоров’я населення на 70% залежить від способу 
життя, найважливішим чинником якого є харчування. Протягом останніх років 
спостерігається стійке порушення в структурі харчування населення України. Наукові 
дослідження та дані статистики свідчать про різке зниження споживання біологічно цінних 
продуктів: м’яса і м’ясопродуктів - на 37%, молока і молочних продуктів - на 34.8%, яєць - 
на 37,5%, риби - на 81%, овочів і фруктів - на 49% при одночасному стабільно високому 
рівні споживання хлібопродуктів, тваринного жиру, картоплі. У населення України також 
спостерігається так званий «прихований голод» внаслідок дефіциту в харчовому раціоні 
вітамінів, особливо антиоксидантного ряду (А, Е, С), макро- і мікроелементів (йоду, заліза, 
кальцію, фтору, селену). Дефіцит вітамінів, макро- і мікроелементів, тваринного білка став 
масовим постійно діючим негативним чинником. 
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Нераціональне, розбалансоване, полідефіцитне харчування на фоні техногенного 
екологічного пресу стає однією з причин порушення внутрішньої екології людини, 
функціонування захисних систем організму людини, подавляючи реакції неспецифічної 
резистентності та обумовлюючи формування чинників ризику для розвитку багатьох 
захворювань: серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, хвороб обміну, 
онкологічних, які набувають епідемічного характеру. Особливо при цьому страждають 
системи антиоксидантного захисту, які мають винятково важливе значення для запобігання 
пошкоджень на клітинному і субклітинному рівнях. Функціонування антиоксидантної 
системи, індукція синтезу її ферментів, регулювання їхньої активності тісно пов'язані з 
внутрішньоклітинним окислювально-відновним статусом і рівнем надходження 
антиоксидантів з харчовим раціоном. В останні роки стан здоров’я населення України на 
стільки погіршився, що проблема виросла до загрози національної безпеки. Демографічна 
ситуація в країні оцінюється як кризова. Катастрофічне скорочення термінів життя, ріст 
смертності населення, перевищення на 7 % показників смертності над народжуваністю, різке 
зниження якості життя окремої людини та індексу здоров’я нації вцілому при значному 
порушенні харчового статусу населення обумовлює необхідність підняття питань 
харчування населення України на державний рівень. Досвід багатьох країн світу свідчить, 
що послідовна комплексна державна політика в галузі харчування, спрямована на 
забезпечення всіх груп населення повноцінним, раціональним харчуванням дає позитивні 
результати в зниженні рівня захворюваності і поліпшення показників здоров’я населення. 

Харчування є універсальним джерелом біологічно активних речовин, що захищають 
організм від несприятливих екзо-і ендоекологічних факторів. Сучасною наукою про 
харчування накопичені переконливі дані про вплив окремих компонентів їжі або їх поєднань 
на здатність знижувати ризик розвитку цілого ряду екологічно обумовлених захворювань. У 
зв’язку із вищенаведеним особливого значення набуває проблема оптимізації харчування 
населення мегаполісів у напрямі зниження вмісту ксенобіотиків у харчовій сировини і 
використання ощадних режимів її технологічної обробки, використання біологічно активних 
речовин, які сприяють нейтралізації шкідливого впливу та прискоренню елімінації 
токсичних метаболітів, посиленню захисних функцій організму. Раціональне, науково 
обґрунтоване харчування має непересічне значення для запобігання розвитку онкологічних 
хвороб (у межах 35–50 %, за даними ВООЗ) та інших хронічних неінфекційних 
захворювань. Харчові продукти мають ряд біологічно активних компонентів, які здатні 
захищати організм від небезпечних еколого-гігієнічних впливів навколишнього середовища: 

1. Речовини, що беруть участь в забезпеченні функції бар'єрних тканин. До них 
належать вітаміни А, С, Р, групи В, Е, селен, харчові волокна і фітохімічні сполуки. 
Наприклад, ретинол, а також багато вітамінів групи В необхідні для утворення структурних 
компонентів слизових оболонок дихальних, сечостатевих шляхів, травного каналу, шкіри. У 
підтримці цілісності мембран клітин, забезпеченні нормальної еластичності стінок 
кровоносних судин беруть участь токофероли, аскорбінова кислота, біофлавоноїди. Ці 
біологічно активні речовини, а також лецитин, кефалін, сірковмісні амінокислоти, органічні 
кислоти (лимона, бурштинова та ін.), селен, біофлавоноїди (кверцетин, рутин, гесперидин, 
катехіни, тощо), індоли (однією з найважливіших функцій яких є регуляція активності 
ферментів першої і другої фаз метаболізму ксенобіотиків і протекторна роль відносно 
онкологічної патології), фітостероли, ізотіоціанати та інші фітохімічні речовини виявляють 
властивості антиоксидантів - гальмують перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ), оберігаючи 
клітини від дії вільних радикалів.  

2. Сполуки, що поліпшують детоксикаційну функцію печінки. До них належать 
сполуки, які забезпечують процеси гідроксилювання, метилювання токсичних речовин у 
печінці. Джерелами рухомих метильних груп є метіонін, вітамін U, вітамін В15 або 
пангамова кислота, холін, лецитин, бетаїн, фолацин і вітамін В12. У знешкодженні 
токсичних сполук бере активну участь трипептид глутатіон. Для нормальної функції печінки 
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необхідне надходження з їжею ліпотропних речовин, що запобігають накопиченню ліпідів у 
печінці. До ліпотропних речовин належать лецитин, холін, іони калію, ненасичені жирні 
кислоти, вітаміни – ніацин (вітамін РР), рибофлавін (вітамін В2), вітамін С, вітамін Р 
(біофлавоноїди). 

3. Речовини, що беруть участь в захисті організму від мікроорганізмів і вірусів. Це 
фітонциди – речовини, що містяться в багатьох рослинних продуктах: гірчиці, хроні, 
часнику, цибулі, петрушці, капусті, буряці, моркві, цитрусових, обліписі, червоній і чорній 
смородині, суниці, журавлині, брусниці.  

4. Речовини, що виявляють антиканцерогенні (антимутагенні) властивості: ретинол 
(вітамін А) і каротиноїди; комплекс аскорбінової кислоти, токоферолу, ретинолу і цистеїну, 
який гальмує накопичення в організмі нітрозамінів, що утворюються в процесі метаболізму 
деяких ксенобіотиків і мають високі мутагенні і канцерогенні властивості; вітамін К і 
джерела, що його містять, зокрема, морква, капуста, паста з океанічної креветки; баласні 
речовини – харчові волокна (розчинні полісахариди і клітковина), які сприяють 
прискоренню виведенню ксенобіотиків і запобігають розвитку раку товстої кишки; бета-
ситостерол, що міститься в рослинних оліях і зменшує вірогідність раку товстої кишки; 
біофлавоноїди (кверцетин, рутин, гесперидин, катехіни, тощо). 

Вирішення проблеми харчування населення мегаполісів потребує консолідації зусиль 
влади, виробників, науковців та практиків, оскільки для збереження та зміцнення здоров’я 
народу, профілактики захворювань, пов’язаних із посиленням техногеохімічного пресу та 
порушенням харчового статусу людини, необхідно створити медичні, правові, економічні та 
соціальні передумови. 

Медична наука та практика свідчать, що позитивні зміни у стані здоров'я неможливі 
без створення умов для раціонального харчування населення. Однак вони можуть 
здійснитися тільки в результаті реалізації послідовної, добре продуманої національної 
політики в галузі здорового харчування. Виробництво екологічно безпечної продукції – 
першочергове завдання при екологізації сільськогосподарської діяльності. Під екологічно 
безпечною розуміють таку продукцію, яка протягом свого "життєвого циклу" (виробництво-
переробка-споживання) відповідає установленим органолептичним, загальногігієнічним, 
технологічним і токсикологічним нормативам та не має негативного впливу на здоров'я 
людини, тварин і стан навколишнього середовища. Важливою умовою для покращення 
якості продовольчої продукції є контроль з боку держави на різних етапах її виробництва і 
споживання, згідно із діючим законодавством України, а також достовірне інформування 
споживача щодо наявності умовно небезпечних речовин у харчовому продукті (вміст транс-
жирів, тваринних жирів, рафінованого цукру, харчових добавок, токсичних металів, 
пестицидів, нітратів і нітритів тощо). 

Найбільш ефективним засобом оптимізації якості харчування є розроблення і 
впровадження комплексної державної програми забезпечення якості харчування населення 
мегаполісів та м. Києва, яка має бути включена у  Концепцію державної політики в галузі 
харчування і передбачатиме комплекс заходів, спрямованих на створення умов, що повністю 
забезпечують потреби різних верств населення мегаполісів в раціональному харчуванні, 
захисному відносно виявлених найбільш небезпечних регіональних еколого-гігієнічних 
факторів, підвищених психоемоційних навантажень, адекватному національним традиціям і 
звичаям, віку, професії, стану здоров'я, у відповідності до вимог сучасної нутриціології. 

 

Список використаних джерел: 

1. Нагорнюк О.М. Екологія харчування - важливий елемент національної безпеки / 
Мат. І Міжнарод. наук.-практ. конф. "Екотрофологія. Сучасні проблеми" (30 травня - 1 
червня 2005 р.).- Біла Церква, 2005. - 285 с. 



 159 

2. Безпека харчування: сучасні проблеми: посібник-довідник / Укл.: А. В. Бабюк, О. 
В. Макарова, М. С. Рогозинський, Л. В. Романів, О. Є. Федорова - Чернівці: Книги - XXI, 
2005. - 456 с. 
 
 

НЕОБХІДНІСТЬ ТОВАРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
  

Черніюк Катерина 

Студентка 2 курсу товарознавчого відділення, 
Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, м. Хмельницький, Україна 

 
Товарна інформація – відомості про товар, призначені для користувачів – суб'єктів 

комерційної діяльності.  
Первинні джерела товарної інформації – виробники. Виробничу інформацію може 

доповнювати продавець.  
Правову основу інформаційного забезпечення споживачів становлять закони: "Про 

товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів", "Про 
захист прав споживачів", "Про стандартизацію", "Про сертифікацію продукції і послуг", 
"Про інформацію, інформатизації і захисту інформації "," Про рекламу ".  

Основні вимоги, які пред'являються до товарної інформації – це достовірність, 
доступність, достатність.  

1. Достовірність передбачає правдивість та об'єктивність відомостей про товар, 
відсутність дезінформації і суб'єктивізму в їх уявленні, що вводять в оману.  

2. Доступність – ця вимога пов'язана з принципом інформаційної відкритості 
відомостей про товар, які розглядають інтереси всіх користувачів. Доступність складається з 
трьох складових: мовної доступності, необхідності і зрозумілості.  

Мовна доступність характеризуються тим, що інформація повинна бути на державній 
мові або мовою переважної частини споживачів, для яких цей товар призначений. 
Необхідність – надання необхідної інформації на вимогу споживача.  

Доступність – використання загальноприйнятих або стандартизованих понять, 
термінів, умовних позначень (символів), а також можливість їх визначення або пояснень.  

3. Надлишковість інформації – може трактуватися як раціональна інформаційна 
насиченість, що виключає подання як неповної, так і зайвої інформації.  

Неповна інформація – це відсутність певних повідомлень про товар. Найчастіше 
неповна інформація обумовлює її недостовірність. Наприклад, на російському споживчому 
ринку дуже часто зустрічаються товари, вироблені спільними підприємствами в Росії та 
країнах ближнього зарубіжжя, без вказівки країни походження або найменування 
виробника. Ця неповна інформація одночасно є і недостовірної, а товари, що пропонуються 
за імпортні з країн далекого зарубіжжя – фальсифікованими.  

Зайва інформація – це надання відомостей, які дублюють основну інформацію без 
особливої потреби або не представляють інтерес для її споживачів.  

Серед загального обсягу товарної інформації виділяють основну, комерційну та 
споживчу товарну інформацію.  

Основна товарна інформація, що поєднує в собі основні відомості про товар, 
призначена для всіх суб'єктів ринку з фіксацією найменувань товарів, сортів, мас брутто, 
нетто, дат випуску, найменування виробників, строків зберігання або придатності, способів 
використання.  

Комерційна товарна інформація, яка включає відомості про товар, доповнює основну 
інформацію і призначена для постачальників, посередників, продавців, але малодоступна 
споживачам. Це дані про підприємство-виробника, посередника, нормативні документи про 
якість, асортиментні номери по ОКП (загальноросійському класифікатору промислової і 
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сільськогосподарської продукції), товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності, 
а також порядкові номери по ОКПО (загальноросійському класифікатору підприємств і 
організацій), інші умовні позначення.  

Споживча товарна інформація – відомості про товар, призначені для створення 
споживчих переваг, що показують вигоди від застосування конкретного товару і адресовані 
споживачам. В інформації представлені споживча цінність товару, склад, функціональне 
призначення, способи використання і експлуатації, безпека застосування і споживання, 
надійність.  

Існує п'ять основних форм інформації про товар: словесна, цифрова, образотворча, 
символічна і штрихова.  

Словесна інформація є найбільш доступною, якщо вона дана мовою, якою розмовляє 
більша частина населення. Багато закордонних фірм-виробники, що постачають товари в 
різні країни, дають пояснювальний текст на декількох найбільш поширених мовами 
(англійською, німецькою, французькою та ін.) Це дозволяє споживачам, що говорять на 
зазначених мовах, отримувати доступну інформацію. Недолік словесної інформації - її 
громіздкість. Вона вимагає значної площі на упаковці або на товарі. Для того, щоб її 
прочитати й осмислити, потрібен час, причому при надмірній насиченості словесної 
інформації споживач або не може, або не хоче витрачати багато часу на її осмислення.  

Цифрова інформація служить найчастіше для доповнення словесної і в тих випадках, 
коли необхідна кількісна характеристика товару, наприклад, порядкові номери продукції, 
підприємства, маса нетто, об'єм, довжина, дати виготовлення та терміни застосування. 
Цифрова інформація застосовується в поєднанні з іншими видами інформації (словесної, 
символічної, штриховий) або самостійно, наприклад, умовні цифрові позначення 
маркування на денці консервної банки. Цифрову інформацію відрізняють лаконічність, 
чіткість і одноманітність, проте в ряді випадків розуміння її доступно лише для 
професіоналів, а для споживачів вона недоступна.  

Образотворча інформація забезпечує зорове й емоційне сприйняття відомостей про 
товари за допомогою художніх і графічних зображень безпосередньо товару, або 
репродукцій з картин, фотографій, листівок, або інших естетичних об'єктів (квітів, тварин, 
комах і т.п.), або інших зображень. Основним призначенням цієї форми інформації є 
створення споживчих переваг за рахунок задоволення естетичних потреб покупців. 
Підвищений попит на багато імпортні харчові продукти нерідко пояснюється тим, що ці 
товари вигідно відрізняються від вітчизняних продуманої образотворчої інформацією.  

До переваг образотворчої інформації належать наочність, лаконічність, доступність 
сприйняття, естетичність та емоційність. Разом з тим у цієї форми дуже обмежені 
інформаційні можливості, тому вона не замінює, а лише доповнює словесну чи цифрову 
інформацію.  

Символічна інформація – це відомості про товар, що передаються за допомогою 
інформаційних знаків. Символ – характеристика певних властивостей товару для короткого 
відображення його суті. Для цієї форми інформації характерні лаконічність, однозначність, 
проте сприйняття її вимагає певної професійної підготовки для розшифрування або 
оповіщення споживача через засоби масової інформації, консультації і т.п.  

Штрихове товарна інформація – це комплексна форма інформації, що поєднує 
елементи символічною і цифровий форм, для якої властиво кодування певних відомостей у 
вигляді темних штрихів, світлих прогалин і цифр. Ця інформація носить чисто комерційний 
характер і недоступна споживачеві.  

Засоби товарної інформації призначені для доведення відомостей про товар, його 
характеристики до користувачів. Багато засобів товарної інформації виконують ідентифікує 
функцію, сутність якої полягає в розпізнаванні, ототожненні товару з певними споживчими 
властивостями, у тому числі органолептичними – зовнішній вигляд колір, смак, запах. 
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Функція ідентифікації найбільш притаманна таким засобам, як маркування, нормативні та 
інші технічні документи.  

Засоби товарної інформації відрізняються різними співвідношеннями 
основоположною, комерційної та споживчої інформації. Спільним для них є наявність 
основної інформації. Так, наприклад, у маркуванні найбільша питома вага припадає на 
основоположну й споживчу інформацію; у товарно-супровідних документах основна 
інформація дублює маркування на транспортній і споживчій тарі. Це дублювання 
обумовлено тим, що якщо маркування призначена для всіх суб'єктів ринку, то транспортно-
супровідна документація призначена в основному для підприємств-виробників, продавців, а 
також для контролюючих органів. Тому крім основної інформації переважає комерційна 
інформація (маси брутто, нетто товарної партії, одиничних упаковок, реквізити 
транспортних засобів), яка не представляє інтересу для основної маси споживачів. У 
транспортно-супровідної документації практично відсутня споживча інформація, 
призначена для компетентного вибору товарів, а також раціонального використання, 
зберігання і експлуатації.  

До загальноприйнятих класифікаційними групами засобів товарної інформації 
прийнято відносити інформаційні ресурси; спеціальну літературу; маркування; рекламу.  

Інформаційні ресурси (ІР) – являють собою цілісну сукупність окремих документів і 
масивів документації в інформаційних системах - бібліотеках, архівах, фондах, інших 
інформаційних системах. 

До спеціальної літератури відносяться:  довідники, словники, наукова література, 
науково-популярна література  

Маркування – текст, умовні позначення або малюнок, нанесені на упаковку або 
товар, призначені для доведення до споживачів інформації про виготовлювачах, кількісних і 
якісних характеристиках товару. Маркування повинна відповідати вимогам стандартів, 
інших нормативних документів.  

Останньою групою засобів інформації про товар є реклама (буклети, каталоги, 
листівки, рекламні щити, ЗМІ, телебачення, радіомовлення, газети, журнали).  

Таким чином, споживач отримує повну інформацію про товари, однак він сам 
повинен бути уважним  і читати цю інформацію. 
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  На сьогоднішній день замінником делікатесам, виготовленим з додаванням стимуляторів 
смаку та інших шкідливих консервантів, стає їжа органічного походження. 

На прилавках українських супермаркетів продукти з написами "екологічно чистий", "без 
консервантів", "біо" та "натуральний" зустрічаються доволі часто. Виробники використали вдалий 
маркетинговий хід, зігравши на екологічних настроях, які стали актуальними і в Україні після 
аварії на Чорнобильській АЕС.  
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Однак відповідний напис і вища ціна далеко не завжди означають, що продукт насправді 
відповідає певним стандартам якості. Причина в тому, що українське законодавство не дає чіткого 
визначення "екологічно чистим продуктам". 

Для порівняння, у Європі, де кількість споживання органічної продукції кожного року зростає 
на 10-15%, стандарти якості харчової продукції задекларовані у відповідному договорі ще з 1991 
року (Council Regulation on organic production of agricultural products). Спеціальні сертифікуючі 
компанії інспектують технологію виготовлення продукту і лише після цього на його етикетці 
з'являється напис "екологічно чистий". Такий знак є гарантією якості товару. 

Споживач, купуючи продукт з написом "екологічний", хоче бути впевненим у тому, що його не 
обманюють. Саме тому органічну продукцію маркують відповідними знаками, які підтверджують 
екологічний пріоритет продукції щодо вимог міжнародного стандарту ISO 14024. 

В Україні екологічна сертифікація сільськогосподарської продукції здійснюється відповідно до 
критеріїв, встановлених такими міжнародними організаціями як Глобальна мережа екологічного 
маркування (GEN) та в деяких випадках - Міжнародна федерація органічного 
сільськогосподарського руху (IFOAM). 

Відповідність продукту міжнародним вимогам якості можна визначити, знайшовши на 

упаковці відповідне маркування  - зображення зеленого журавлика та напис "Екологічно чисто та 

безпечно", який свідчить про відповідність до критеріїв екологічності протягом всього життєвого 

циклу.  

В Європі, США, Канаді, Японії та Австралії системи сертифікації виробників органічної 
продукції існують давно і мають свої відомі позначення. Так, на упакуванні сертифікованої 
продукції написано "Organic" або "Bio". В деяких країнах існують загальнонаціональні 
позначення та написи. Так,  в Німеччині це щось наприклад  гайки з написом "Bio", у Франції - 
знак "AB" з листком, в США - круг "USDA Organic". 

В Україні система екологічної сертифікації почала впроваджуватися лише з 2004 року. На 

сьогодні сертифікацію пройшли 58 видів харчової продукції та напоїв 11-ти вітчизняних 

виробників. 

Слід зазначити, що екологічна сертифікація в усьому світі є добровільною та підкреслює 

найвищий рівень якості продукту з мінімальним впливом на стан навколишнього середовища 

протягом всіх стадій життєвого циклу. 

В українських крамницях органічні продукти почали з'являтися відносно недавно. Скромна 
одна чи дві полиці з написами "Органічні продукти" поки що не мають постійних покупців і 
приваблюють здебільшого зацікавлених. 

Український споживач також зацікавлений в екологічно чистих овочах і фруктах, адже ті, які 
купуємо сьогодні, здебільшого перенасичені нітратами та іншими хімікатами. 

За даними опитування, здійсненого на замовлення "Живої природи" і проведеного серед двох 
сотень киян, більшість (36,5%) погодилася купувати органічну продукцію, не зважають на її вищу 
ціну. 30% не змогли визначитися, через свою необізнаність в даному питання, а 27% заявили, що 
самі вирощують таку продукцію на своїх дачних ділянках. 

Цікаво, що найбільшу зацікавленість органічною продукцією виявили люди віком 50-60 років 
та молодь до 25 років. І навпаки, людям 30-40 років було байдуже, які продукти споживати. 

Популярність органічної продукції зростає в усій Європі. В ситуації різкого зростання попиту 

на органічні продукти в США, Канаді та Західній Європі, Україна може скористатися такою 

ситуацією, працюючи на експорт. Але варто не забувати і про внутрішній ринок і звернути 

особливу увагу на просування органічних продуктів в нашій країні. 
В Україні органічна продукція також здобуває популярність с кожним роком, адже вітчизняний 

споживач стає дедалі обережнішим та серйознішим при виборі продуктів харчування. 

Однак в популяризації здорової їжі існують свої проблеми. Органічні продовольчі товари 

мають вироблятися сертифікованими господарствами та мати екологічне маркування. Споживач 
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повинен бути упевнений, що отримує екологічно чисту продукцію. Окрім вищезгаданого 

неоднозначного законодавчого статусу, а також відсутності на усіх продуктах екологічного 

маркування, однією з таких проблем є недолуге інформаційне забезпечення. 

На думку фахівців, інформацію про екологічно чисту їжу потрібно зробити якомога 
доступнішою для споживача.  Українцям варто вказати на недоліки застосування мінеральних 
добрив у агрогосподарствах, розповісти правду про генетично-мидифіковані продукти (ГМО) та 
інші шкідливі хімічні добавки. І звичайно ж вказати на переваги органічної продукції. А їх 
чимало. 

А ще органічна продукція є перевіреною та відповідає високим стандартам якості. Усі ферми 
та агрогосподарства, які дотримуються принципів органічного виробництва, інспектуються 
мінімум раз на рік. 

Якщо ви хочете бути впевненими, що купуєте в магазині здорову та якісну їжу, уважно читайте 
й аналізуйте склад продуктів, вказаний на етикетці. 

Але окрім шкідливих добавок, які можуть входити до складу продукту, пам'ятайте також і про 
ті, що могли використовуватися у процесі вирощування та виробництва. Так, овочі та фрукти для 
захисту від шкідників скроплюють спеціальними препаратами - інсектицидами та фунгіцидами. 
Червоний барвник використовують, щоб надати м'ясу апетитного кольору. А жовтий колір 
курячого жовтка досягається добавками, якими годують курей. Про це не вказується на жодній 
етикетці. 

Саме тому, якщо хочете бути впевненими, що на вашому столі справді здорова та корисна їжа, 

купуйте продукти зі спеціальним маркуванням "сертифікований органічний продукт" і будьте 

впевнені, що ваша їжа безпечна. 
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 Григоренко Тетяна 
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Франчайзинг, як одна з ефективних форм функціонування малого бізнесу, почав 

інтенсивно розвиватися і в Україні. Його поширення пояснюється незаперечними 
перевагами для обох учасників франчайзингових відносин. Система франчайзингу 
побудована так, що дозволяє звести до мінімуму ризики, пов’язані з підприємницькою 



 164 

діяльністю для франчайзі та залучити додаткові інвестиції в мережу для франчайзера. 
Дані дослідження компанії «Тeamvision» показують, що протягом 2001-2008 рр. 

кількість франчайзерів щороку зростала, хоча темпи приросту їх кількості були 
нерівномірними. Так, у 2002 р. порівняно з попереднім роком кількість франчайзерів зросла 
на 46%, у 2003 р. – на 43%, у 2004 р. – на 40%, у 2005 р. – на 61%, у 2006 р. – на 19%, у 2007 
р. – на 13%, у 2008 р. – на 25%. У наступні роки темпи їх приросту зменшуються. В 2009 р. 
відбулося суттєве зменшення кількості франчайзерів – з 380 до 247, тобто на 35% (рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Динаміка кількості франчайзерів в Україні за 2001-2011 рр.  
(на кінець року) [1] 

 
Якщо на початку економічної кризи у 2008 р. був великий попит на купівлю 

франшиз, то у 2009 р., коли вона прогресувала, спостерігався різкий спад через брак коштів 
потенційних інвесторів для купівлі бізнесу [1].  

У зв’язку з таким становищем на ринку франчайзингу, Асоціація франчайзингу 
України разом із ПАТ «Укрсоцбанк» розробили стратегію розвитку фінансування 
франчайзингу на найближчі 3 роки. Запуск проекту відбувся у вересні 2010 року. ПАТ 
«Укрсоцбанк» веде роботу з десятками найбільших компаній, які б мали можливість стати 
франчайзерами. Це сприяло збільшенню кількості франчайзерів у 2010 р. з 247 до 358, тобто 
на 45%, а у 2011 р. з 358 до 411 або на 15% (рис.1).  

Франчайзинг впроваджено в 99 галузях економіки. Найбільш поширений 
франчайзинг у таких сферах як торгівля – на неї на початок 2012 року припадало 34,3% у 
загальній кількості за галузевою діяльністю, а також послуги для споживачів – 22,2% і 
ресторанне господарство – 14,1%. 

Аналіз розвитку франчайзингу в торгівлі за 2006-2011 рр. показує, що протягом 2006-
2008 рр. кількість франчайзерів зросла майже на 66%. У 2009 р. порівняно з попереднім 
роком, у зв’язку з економічною кризою, спостерігалося майже удвічі зменшення кількості 
франчайзерів. У той же час, кількість брендів та кількість франчайзингових об’єктів 
протягом 2006-2011 рр. зростала кожного року, що свідчить про позитивну тенденцію 
розвитку франчайзингових мереж, які залишилися на ринку. Кількість франчайзингових 
брендів у 2011 р. порівняно з 2006 р. збільшилась в 1,8 рази. Кількість франчайзингових 
об’єктів за цей період у сфері торгівлі збільшилась з 8664 до 13580 од. або в 1,6 рази. 

На кінець 2011 р. в торгівлі працювало 192 франчайзера, франчайзинг впроваджено в 
34 напрямах діяльності. З 29424 бізнесових об’єктів 13580 – франчайзингові, а 15844 власні, 
тобто належали франчайзеру. В середньому на одного франчайзера припадали 153 
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торговельні об’єкти, з них 71 були франчайзинговими. 
Всього, за даними Асоціації франчайзингу в Україні станом на кінець 2011 року в цих 

сферах діяльності працювало 22639 франчайзингових об’єктів під 1817 брендами. За 
кількістю брендів лідером є торгівля – 1036 брендів, друге місце займає сфера послуг для 
споживачів – 321 бренд.  

Ринок франчайзингу в Україні активно розвивається і вітчизняні франчайзери почали 
виходити й на ринки інших країн. Дані Асоціації франчайзингу свідчать, що станом на 
25.07.2012 р. за кордоном представлено 1825 вітчизняних брендів, працює 37 
франчайзингових мереж, кількість франчайзерів становила 862, з них: діючих франчайзерів 
– 409, членів цієї Асоціації – 124, віртуальних (ті, що не мають франчайзі в Україні або не 
повідомляють про це) – 453. Кількість бізнесових об’єктів – 50538, з них франчайзингові – 
22612,  27926 – власні (належать франчайзеру). В мережах працюють 497033 особи, тобто в 
середньому припадає 10 осіб на один бізнесовий об’єкт [1].  

Останніми роками в Україні почали розвиватися франчайзингові мережі утворені 
суб’єктами підприємництва, що здійснюють торгівлю через торговельні автомати та 
функціонують на ринку під однією торговельною маркою на умовах франчайзингу.  

Аналіз розвитку франчайзингу в торгівлі через автомати в Україні за 2006-2011 рр., 
показує, що на кінець 2011 р. в торгівлі через автомати працювало 11 франчайзерів, це на 
450% більше ніж у 2007 р., даний вид франчайзингу впроваджений у 5 напрямах діяльності, 
що на 66,7% більше ніж у 2007 р. Кількість брендів за цей період збільшилася з 4 до 18 
одиниць, тобто на 350%. 

На кінець 2011 р. у франчайзингу в торгівлі через автомати працювало 6200 
бізнесових об’єктів, з них 1195 франчайзингові, а 5005 власні, тобто належать франчайзеру.  

За 2006-2011 рр. кількість франчайзингових об’єктів збільшилась з 500 до 1195 
об’єктів тобто на 139%, що свідчить про позитивну тенденцію розвитку франчайзингових 
мереж в торгівлі через автомати в Україні. 

Такий динамічний розвиток франчайзингу в торгівлі через автомати в Україні 
пов'язаний з тим, що багато франчайзингових транснаціональних компаній, таких як «Coca 
Cola», «Nestle», «Pepsi» використовують торговельні автомати як інструмент для просування 
своєї продукції. В країнах Європи, Америки та Азії цей бізнес давно розвивається і отримав 
назву – вендинг. 

Вендинг – це роздрібний продаж товарів або/і послуг за допомогою автоматизованих 
систем (торгівельних автоматів або терміналів).  

Сьогодні в Україні найбільш поширені торговельні автомати з продажу кави, снеків, 
розливу та продажу напоїв, торгівлі штучним товаром, платіжні термінали та системи, 
інформаційні кіоски, банкомати, програмне забезпечення, ігрове обладнання, музичні 
автомати, ксерокси, фотокіоски, фінансові послуги та інші. 

Найвідомішими франчайзерами в торгівлі через автомати в Україні є: компанія «Сіба-
Вендінг» (снекові торговельні апарати), «ВЕНДИНГ-Україна» (кавові торговельні апарати), 
«С.К.І.-АКВА» (торговельні апарати питної води «Sante»), «Дом кави» (кавові торговельні 
апарати), «А-Вендинг» (снекі та напої), «VENDING SYSTEMS» (кавові торговельні апарати 
та платіжні термінали), «Ліберті Україна» (кавові торговельні апарати), «КАВОМАТИ» 
(кавові торговельні апарати) та «Vending Company» (кавові торговельні апарати та послуги). 

Основними перевагами торгівлі через торговельні автомати є: 

• споживачі можуть задовольняти свої потреби в товарах і/або послугах не змінюючи 
маршрут; 

• торговельні автомати можуть працювати цілодобово, без торгівельного персоналу; 

• мінімальний стартовий капітал для власника, витрати окуповуються дуже швидко, 
купівля автомата на умовах лізингу; 

• технічна простота установки: мала площа, яку вони займають, звичайне 
електроживлення, магістральне (автономне) водопостачання [2]; 
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• незначні ремонтно-експлуатаційні витрати, особливо, в перші роки експлуатації [2]; 

• тривалий термін використання [2]; 

• незначні витрати на обслуговування, так як один спеціаліст може здійснювати 
завантаження автомату товарами, інкасацію та технічне обслуговування [2]; 

• використання спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності [2]; 

• стабільність даного виду бізнесу; 

• зниження до мінімуму втрат від крадіжок; 

• торговельні апарати не потребують активної реклами; 

• можливість постійного моніторингу; 

• мобільність. Якщо рівень продажів не виправдав очікувань в одному місці, то не 
складно буде перевезти торговельний автомат в інше. 
Ефективність торгівлі через автомати в значній мірі залежить від:  

– асортименту товарів – це перш за все можуть бути періодичні видання, холодні чи гарячі 
напої, цукерки, жувальні гумки, морозиво чи інші товари масового попиту; 

– місця розміщення – найбільш прийнятними є закриті приміщення (в навчальних 
закладах, в офісах, на промислових підприємствах,  в магазинах, в лікарнях, в готелях, на 
залізничних вокзалах, в аеропортах тощо) в місцях масового відпочинку та інших місцях 
найбільшої концентрації потенційних покупців, зокрема зупинки громадського 
транспорту, бензозаправки; 

– способу установки – можлива індивідуальна, але більш ефективна групова установка 
автоматів; 

– системи їх обслуговування – можливо обслуговування власними силами, коли у штаті є 
технік-інженер чи декілька (залежно від кількості автоматів), а краще – кваліфікованим 
персоналом спеціалізованих фірм [3, с. 249]. 

Отже, сьогодні франчайзинг динамічно розвивається в Україні. Спостерігається 
висока перспективність його розвитку не тільки в роздрібній торгівлі, ресторанному 
господарстві, виробництві, у сфері послуг, а й в торгівлі через автомати.  

Розвитку франчайзингу в торгівлі через автомати в Україні сприяє те, що цей бізнес 
вимагає мінімальних капіталовкладень і трудових витрат при досить високій рентабельності. 
Він підійде як представникам великого бізнесу, так і приватним підприємцям, які тільки 
планують розпочати свою справу. Також, це зручний додатковий бізнес, що не віднімає 
багато часу і витрат. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ЯК ТЕРМІНОЛОГІЧНА ТА 

МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРІВ 

 

Шумський Орест, ст. викладач кафедри товарознавства непродовольчих товарів, 
Садловська С.І., аспірант кафедри товарознавства непродовольчих товарів, 
Беднарчук М.С. доц. кафедри товарознавства непродовольчих товарів, к.т.н. 

Львівська комерційна академія, м. Львів, Україна 
 

Загальновідомо, що поняття “інформація” має центральне значення в контексті інфор-
маційних систем і технологій стосовно будь-яких аспектів як наукової, так і практичної діяль-
ності на сучасному ринку товарів і послуг. З погляду явища інформатизації економіки, тобто 
процесу перетворення інформації в економічний ресурс першочергового значення, остання 
прирівнюється до таких найважливіших ресурсів суспільної діяльності, як матеріали, енергія 
та фінанси [2]. Крім того, інформація пропонує методи і засоби підвищення ефективності всіх 
сфер управління, науки та виробництва, в тому числі і товарознавчо-комерційної діяльності, 
на якісно новому, тобто вищому науково-технічному рівні. При цьому варто зауважити, що з 
середини ХХ століття “інформація” стала загальнонауковим поняттям, але досі у науковій 
сфері воно залишається вкрай дискусійним і у лінгвістиці, і у філософії, і у спеціальних 
фахово-прикладних сферах. Тому можна констатувати, що узагальненого чи 
загальноприйнятого визначення терміну “інформація” не існує і він використовується 
головним чином на інтуїтивному рівні, виходячи зі специфіки галузі застосування (наукової, 
прикладної та ін.). 

Виходячи зі специфіки інформаційного забезпечення товарів як складової частини 
компетенцій у професійній діяльності товарознавця-комерсанта на сучасному ринку, 
доречно і необхідно розглянути тлумачення терміну “інформація” з правового погляду [2]. 
Це обґрунтовано реаліями “ринкової дійсності”, яка часто свідчить, що порівняно з 
філософським і загальнонауковим підходами законодавча дефініція в окремих положеннях є 
не дуже досконалою і може провокувати термінологічні колізії (конфлікти). 

Розглядаючи інформацію як предмет правовідносин у правовій системі та предмет 
взаємовідносин між державою та юридичними і фізичними особами, більшість правознавців 
звертається до вихідних визначень інформації, зокрема лінгвістичних, трактуючи її як: 1) ві-
домості про навколишній світ і процеси, що в ньому відбуваються і сприймаються людиною 
чи спеціальними пристроями; 2) повідомлення про стан будь-чого. Вони вважають, що 
більшість суспільних відносин виникає саме з приводу інформації як відомостей і 
повідомлень під час її створення, поширення, перетворення, споживання тощо. 

З іншого погляду, навіть побіжний аналіз свідчить, що в Україні вся діяльність, 
пов’язана зі сферою інформації, має ґрунтовну правничу базу – законодавство України про 
інформацію або інформаційне законодавство. Складовою частиною інформаційного 
законодавства є норми Конституції України, а також норми адміністративного, цивільного, 
кримінального та інших галузей права, які стосуються сфери інформації. Підгалузями тут є 
законодавство про: науково-технічну інформацію, друковані ЗМІ (пресу), телебачення і 
радіомовлення; інформацію в автоматизованих системах (“комп’ютерне законодавство”), 
таємну (конфіденційну) інформацію тощо. До правового комплексу інформаційного 
законодавства входять відповідні закони, укази Президента, постанови КМ, інші підзаконні 
нормативні акти про окремі галузі, види, засоби і форми інформації. 

Найважливішими в означеному переліку, з огляду на предмет нашого дослідження, є 
Закони України “Про інформацію” (1992), “Про внесення змін до Закону України “Про 
інформацію” (2011), “Про науково-технічну інформацію” (1993), “Про телебачення і 
радіомовлення” (1993, в ред. 1995), “Про захист інформації в автоматизованих системах” (1994), 
“Про інформаційні агентства” (1995), “Про рекламу” (1996), “Про захист економічної 
конкуренції” (2001) та ін. Базова норма, в означеному контексті, а саме, право на інформацію, 
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закріплене у ч. 2 ст. 34 Конституції України за якою “… кожен має право вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на 
свій вибір” [1]. Окрім права вільно збирати інформацію, Конституція гарантує право кожного 
на вільний доступ до інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів 
побуту (ч. 2 ст. 50), а також право “на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди” 
[1]. 

У законодавчих і підзаконних нормативних актах, крім тлумачення терміну “інформа-
ція”, подаються визначення і трактування основних понять, пов’язаних зі сферою інформації, 
які також є важливими з огляду на предмет нашого дослідження: “суб’єкти і об’єкт 
інформаційних відносин”, “інформаційна діяльність”, “інформаційна послуга”, “інформаційна 
потреба”, “інформаційна продукція”, “види інформації”, “інформаційні ресурси”, 
“інформаційний ринок” та ін. 

Таким чином, інформаційне законодавство в Україні як сукупність нормативних актів та 
окремих правових норм, регулює весь комплекс відносин, що виникають при збиранні, 
отриманні, використанні, поширенні та зберіганні інформації (інформаційні відносини). Останні 
можна детальніше трактувати як відносини, пов’язані з реалізацією права на інформацію та 
інформаційною діяльністю у таких галузях: виробництво, збирання, одержання, поширення, 
зберігання інформації; формування інформаційних ресурсів; інформаційні послуги; 
розроблення і застосування інформаційних систем і технологій; створення механізмів захисту 
інформації від несанкціонованого доступу та ін. 

Детальніший, у контексті даного дослідження, аналіз правничої термінологічної бази в 
інформаційній галузі дозволяє виокремити два методологічні положення, які, на нашу думку, 
важливі для прикладного тлумачення інформації у товарознавстві, зокрема - у сфері 
інформаційного забезпечення товарів [2, 3]. 

Перше - чинне законодавство є системою динамічною і мобільною, тому і термінологія 
у галузі інформаційного законодавства має тенденції до оновлення і вдосконалення. Зокрема, 
нова редакція ЗУ “Про інформацію” від 13.01.2011 р., як базового нормативно-правового акту 
в інформаційній сфері, подає нове визначення інформації: “будь-які відомості та/або дані, які 
можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді”. 
Порівняно з визначенням ЗУ “Про інформацію” у редакції від 2.02.1992 р.– “документовані 
або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються в суспільстві, державі 
та навколишньому природному середовищі” – нове тлумачення, на наш погляд, є 
досконалішим, оскільки усуває зовнішню формалізацію інформації (документальність і 
публічність), підкреслює відокремленість від носія і усуває рамки застосування (будь-які 
відомості і дані) [7]. Подібні зміни законодавчо закріплені і у дефініції терміну “науково-
технічна інформація”, що дуже важливо з огляду на предмет нашого дослідження. 

Друге - термінологічні вдосконалення у галузі інформаційного законодавства 
призвели і до важливих, у контексті нашого дослідження, якісних змін. Зокрема, якщо у ЗУ 
“Про інформацію” від 2.02.1992 р. об’єкт інформаційних відносин трактується як 
документована або публічно оголошувана інформація про події та явища в галузі політики, 
економіки, культури, охорони здоров’я, а також у соціальній, екологічній, міжнародній та 
інших сферах, то у ЗУ “Про внесення змін до Закону України “Про інформацію” від 
13.01.2011 р. об’єктом інформаційних відносин визначається просто інформація (п. 2 ст. 4). 
Законодавчо розширено і зміст інформаційної діяльності: крім одержання, використання, 
поширення та зберігання інформації, у новій редакції закону її видами вважаються  
"створення, збирання … охорона та захист” [7]. 

Обидві відзначені вище зміни, на наш погляд, дозволяють законодавчо обґрунтувати 
науково-практичне трактування інформації як об’єкта багатофункціонального, який 
стосується, в тому числі, і товарознавчо-комерційної діяльності. 

Найбільш важливими з методологічного погляду, на нашу думку, є зміни у поділі 
інформації на види за змістом. Результати аналізу ЗУ “Про інформацію” від 2.02.1992 р., 
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зокрема ст. 18 “Види інформації”, свідчать, що протягом останніх 20 років до неї 
неодноразово вносили зміни і доповнення, якими визначали нові види інформації та їх зміст. 
Остання зміна призвела до того, що цей Закон викладено у новій редакції (Закон України від 
13.01 2011 р., № 2938-VI), а стаття “Види інформації” отримала новий номер і абсолютно 
новий зміст (табл. 1). 

Таблиця 1 
Зміни класифікації інформації на види за змістом у чинному законодавстві України 

 

№ 
з/п 

ЗУ “Про інформацію” № 2657-ХІІ від 
2.02.1992 (із змінами внесеними згідно з ЗУ 
№ 3047-III (3047-14) від 07.02.2002 та № 

2756-VI (2756-17) від 02.12.2010). 

№ 
з/п 

ЗУ “Про внесення змін до Закону 
України “Про інформацію” № 2938-VI 

від 13.01.2011 

1. Статистична інформація 1. Інформація про фізичну особу 

2. Адміністративна інформація (дані) 2. Інформація довідково-
енциклопедичного характеру 

3. Масова інформація 3. Інформація про стан довкілля 
(екологічна інформація) 

4. Інформація про діяльність державних органів 
влади та органів місцевого самоврядування 

4. Інформація про товар (роботу, послугу) 

5. Правова інформація 5. Науково-технічна інформація 

6. Інформація про особу 6. Податкова інформація 

7. Інформація довідково-енциклопедичного 
характеру 

7. Правова інформація 

8. Соціологічна інформація 8. Статистична інформація 

9. Соціологічна інформація 9. Податкова інформація 

10. Інші види інформації 
 
Аналіз даних табл.1 показує, що визначальною зміною є виокремлення у ЗУ “Про 

внесення змін до Закону України “Про інформацію” від 13.01.2011 р. трьох нових видів 
інформації – екологічної; науково-технічної; про товар, роботу, послугу (розд. 2, ст. 10). 
Зокрема, інформацію про товар закон трактує як відомості та/або дані, які розкривають 
кількісні, якісні та інші характеристики товару (п. 1 ст. 14); тут же зазначено, що інформація 
про вплив товару на життя і здоров’я людини не може бути віднесена до інформації з 
обмеженим доступом (п. 1 ст. 14).  

Отже, усі термінологічні і якісні зміни у галузі інформаційного законодавства, 
і,особливо, поділ інформації на види за змістом, є суттєвою методологічною основою 
формулювання і обґрунтування об’єкту і предмету досліджень у сфері інформаційного 
забезпечення товарів як частини теоретичного товарознавства [3]. 
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В період формування ринкових відносин, приватизації торгівельних та промислових 

підприємств збільшується ймовірність появи фальсифікованих товарів. Щодня ми 
стикаємось з обманом споживача через порушення його прав, а особливо порушення права 
на інформацію. Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне 
надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така 
інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до 
законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення 
громадян», «Про доступ до судових рішень» та «Про засади запобігання і протидії 
корупції», - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до 
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Не зважаючи на це – порушення права на інформацію набуває широкого 
розповсюдження. Особливої уваги заслуговує маркування таких продуктів як спреди. 

Як відомо, Антимонопольний комітет відповідно до вимог «Технічного регламенту 
щодо правил маркування харчових продуктів» зобов’язав виробників спредів для продуктів, 
які є жировими сумішами з вмістом молочного жиру не менше 25%, але загального жиру від 
50 до  85%, зазначати на лицьовій поверхні упаковки вид товару – «спред».  

Відповідно до вимог «Технічного регламенту щодо правил маркування харчових 
продуктів» на кожну одиницю спреду в споживчій або транспортній тарі повинні бути 
нанесені чіткі позначення: 

-  назва і адреса підприємства-виробника, його товарний знак (за наявності), 
телефон, адреса виробництва;  

- повна назва масла (торгова марка та власна назва за наявності);  
- склад продукту;  
- кінцева дата споживання або дата виробництва та строк придатності до 

споживання;  
- умови зберігання;  
- маса нетто, маса брутто і тара (бочки, фляги), кількість пакувальних одиниць (для 

транспортної тари);  
- інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність (калорійність) у 100 г 

продукту;  
- номер партії, штрих-код, маніпуляційні знаки «Оберігати від вологи» та 

«Оберігати від нагрівання», позначення національного стандарту.  
Порушення цього зобов’язання було виявлено, в торговельній мережі «Наш Край» 

міста Луцька. Спред «Дві корівки» ПрАТ «Галичина» реалізувались з порушенням вимог 
щодо маркування, а саме не зазначений вид продукції на лицьовій стороні упаковки, текст 
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на упаковці нанесений нечітко, з використанням кольорової гами, яка погано поєднується. А 
також упаковка містить малюнки які не мають жодного відношення до товару. На мою 
думку, грубим порушенням є те що на упаковках товарів зображуються продукти, які не 
входять в склад, або ж представлені у мізерній кількості. Також виявлено на маркуванні 
спредів, які на 50 і більше відсотків складаються з рослинного жиру, зображення об’єктів, 
які асоціюються з молокопродуктами.  

Якість нанесення дати виробництва також часто сумнівна. Частина виробників 
маркують дату фарбою, завдяки чому прочитати цифри нескладно. Але дехто цифри набиває 
«дірочками» або наносить тисненням («Галичина»), тому споживачеві їх важко роздивитися.  

Розмір тексту та його зображення має також чимало недоліків, а саме:  
- не вказується на видному місці упаковки великими буквами фактичне і зрозуміле 

всім покупцям найменування товару «спред» , виробники намагаються будь-яким способом 
переконати споживача , що він купує масло вершкове. Дійсна назва товару «Спред 
рослинно-жировий» часто друкується збоку дрібним шрифтом; 

-  не розшифровують компоненти, що входять до складу товару;  
- на маркуванні  товару зазначено , що для виробництва спреду були використані 

рослинні жири та ароматизатори ідентичні натуральним «вершкам», але не вказані 
найменування інших компонентів (емульгатори і стабілізатори, барвник і т.д.) , які 
використовуються для виготовлення даного продукту. 

Кожне паковання повинно містити інформацію, нанесену державною мовою будь-
яким способом, для забезпечення чіткого читання у доступній для сприйняття формі.  

Інформація, яка наноситься на паковання розфасованої продукції, повинна 
забезпечувати правильне вживання термінів щодо молока та молочних продуктів, не 
допущення  плутанини у виборі продукту споживачем та введення його в оману і 
дотримання належної практики у торгівлі харчовими продуктами. 

Ще один важливий аспект маркування спредів – зазначення вмісту трансжирів у 
спредах.За рекомендаціями ВООЗ, вміст трансжирів у продукції має не перевищувати 1%. У 
розвинених країнах вміст трансжирів обмежили 2%, крім того, на маркуванні продукції за 
кордоном вказують частку трансжирів (цифра «0%» у цій ситуації означає, що їх менше 2%). 
На наших етикетках можна натрапити на інформацію про те, скільки є насичених жирів у 
продукті, але ще немає відомостей про трансізомери жирних кислот. Думаю, згодом і ми 
доєднаємося до цієї світової тенденції. Згідно з українським державним стандартом на 
спред, вміст трансжирів у ньому не має перевищувати 8%, однак з’ясувати, чи виробники 
дотримуються його, дуже складно, оскільки бракує лабораторій із необхідним для таких 
тестів обладнанням. Щобільше, фахівці зазначають, що частка трансізомерів у деяких 
українських продуктах може сягати 49%. 

Для того щоб уникнути обману споживачів потрібно: 
- чітко зазначати на маркуванні продуктів харчування достовірну інформацію про 

склад та походження продукту; 
- удосконалити нормативно-технічну базу регулювання маркування харчових 

продуктів; 
- стимулювати виробників до якісного виготовлення, як продукції, так і упаковки 

для неї; 
- спрямовувати виробників до використання та впровадження міжнародних та 

світових стандартів; 
- застосовувати жорсткі санкції при порушенні законодавства. 
Слід також відзначити, що в Україні впроваджуються нові національні стандарти та 

технічні регламенти, які базуються на вимогах Всесвітньої організації охорони здоров'я та 
європейського Кодексу Аліментаріус (звіт продуктів харчування). Дані нормативні акти 
передбачають розширення номенклатури лабораторних досліджень спредів і жирових 
сумішей за фізико-хімічними, мікробіологічними показниками і токсичними елементами, 
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що гарантує підвищення якості та безпечності цієї продукції для здоров'я людей. Також 
дані стандарти передбачають зміни до маркування спредів з метою унеможливлення їх 
фальсифікації та обману споживача. 
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природокористування України «Ірпінський економічний коледж»,    НУБіП   
України «Ірпінський економічний коледж», м. Ірпінь, Україна 
 

Студенти є потужним за чисельністю споживчим сегментом, який складає 
більше 1,4 млн. осіб, або 3 % населення України.  
Специфіка студентського контингенту полягає в тому, що  це в основному 
молодь у віці 17-25 років, яка має переважно розумовий характер праці і 
особливий режим відпочинку, регламентований навчальним планом вищого 
навчального закладу (ВНЗ). 

У тих молодих людей, які навчаються у вищих навчальних закладах, як 
правило, на повноцінний прийом їжі не вистачає ні часу, ні коштів.  
Молоді люди зазвичай не звертають уваги на ту їжу, яку вживають. Харчуються, 
як правило, в наметах, розташованих поблизу від ВНЗ. Але всі ці продукти 
неймовірно шкідливі для здоров'я.  
Найчастішими супутниками студентів є виразка шлунку та гастрит.  
У продуктах фаст-фудів, які так люблять студенти, практично немає корисних 
речовин, зате в складі такої їжі в надлишку присутні консерванти, штучні 
ароматизатори, підсилювачі смаку та багато інших шкідливих речовин. 
 Не слід нехтувати сніданком. Гарним доповненням до сніданку є овочі та 
фрукти. З напоїв - соки, чай, кава з молоком. 
Обов'язково випивайте протягом дня достатню кількість звичайної питної води - 
не менше 2-х літрів, щоб почувати себе бадьоро та впевнено. Харчування має 
бути різноманітним: містити м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти - основні 
джерела білку, який буде необхідний росту і відновленню клітин та тканин 
організму. Жири мають становити близько тридцяти відсотків від усієї 
калорійності раціону. Загальний стан організму, його активність і працездатність 
залежать від режиму харчування.  

Десять заповідей для студента на кожен день, щоб бути у формі: 
� Сніданок.  
� Не переїдайте за обідом і повільно їжте.  
� Вживайте на обід білкову їжу. 
� Запасайтеся продуктами для перекусів. 
� Включайте продукти до раціону багаті на вуглеводи.  
� Тримайте під рукою продукти. 
� Їжте кожні  3-4 години маленькими порціями.  
� Їжте в той самий час. 
� Скоротіть потребу в солодкому. 
� Скоротіть вживання кофеїну. 

Отже, правильне харчування й активне фізичне навантаження – запорука 
підтримки організму у добрій формі, активної життєдіяльності. 
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В останні роки нарощується випуск видавничої продукції: як за назвами, так і за 

накладами. 2013 року в Україні видано 26 323 друкованих одиниць загальним накладом 
695 575,7 тис. примірників, що відповідно на 1,1 % і 12,0 % більше, аніж позаторік [1]. За 
таких умов особливого значення набуває інформаційне забезпечення ринку, представлене, 
насамперед, посібниками видавничо-книготорговельної бібліографії найрізноманітнішої 
форми у друкованому чи електронному варіантах. Ними послуговуються видавничі та 
книготорговельні підприємства для моніторингу ринку, формування асортименту, 
стимулювання збуту тощо. Для споживача важливу роль відіграє та товарна інформація, яка 
подана безпосередньо у виданні, доступному для перегляду в торговельному залі. Її 
фіксують на палітурці, або обкладинці, перших і останніх сторінках книжок. Саме на них 
розміщені текстові, образотворчі, символьні відомості, що дають можливість отримати 
первинне уявлення про зміст видання, його призначення. 

Для усіх суб’єктів книжкового ринку однаковою мірою важлива основна товарна 
інформація, яку слід ототожнювати з вихідними відомостями. За словами Миколи 
Тимошика, це — «напрацьований історичним досвідом і регламентований певними 
нормами, зразками, стандартами тієї чи іншої країни мінімум уніфікованих інформаційних 
даних не авторського, а видавничого походження, який вміщується, здебільшого, на 
початкових і прикінцевих сторінках видання з метою ідентифікації користувачами як 
всередині країни так і за рубежем, а також для бібліографічного опрацювання та 
статистичного обліку» [3, с. 132]. 

До вихідних відомостей належать надзаголовкові дані; відомості про авторів; назву 
видання; підзаголовкові дані; вихідні дані; шифр зберігання видання; макет анотованої 
каталожної картки; анотація (реферат); міжнародний стандартний номер видання 
відповідного типу; знак охорони авторського права; надвипускні і випускні дані. Склад та 
розміщення вихідних відомостей у виданні залежать від його виду. Їх оформлення 
регламентує ДСТУ 4861 : 2007 «Видання. Вихідні відомості». 

Сучасні книги не видають без назв, що залежать від змісту, цільового призначення, 
читацької адреси, майстерності й смаку автора і є, як правило, унікальними. Однак на ринку 
представлені й одноіменні книги, для ідентифікації яких необхідні й інші вихідні відомості. 
Так, обираючи шкільний підручник з хімії, необхідно звертати увагу на автора, клас, а для 
ІІІ ступеня загальноосвітньої школи і на рівень вивчення предмета (стандартний, 
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академічний, профільний). Більшу частину цих відомостей фіксують у підзаголовкових 
даних, які можуть містити інформацію про читацьку адресу, вид видання, жанр 
опублікованого твору, повторність випуску, характер перевидання; рекомендаційний, або 
обмежувальний гриф, загальну кількість і порядковий номер тому (книги, частини) тощо. У 
межах під заголовкових даних можуть уточнюватися відомості про усіх осіб, причетних до 
творення книги: укладача, перекладача, редактора, художника, фотографа, автора передмови 
(вступної статті, коментарів).  

Важливе значення для певних видів видань мають надзаголовкові дані про 
організації, від імені яких вони випускаються. Їх подають у книжках наукового, 
навчального, довідкового характеру. Відомості про серію (підсерію) можуть обмежуватися 
назвою, або доповнюватися інформацією про цільове призначення, читацьку адресу, дату 
заснування, засновника, редактора, укладача, редакційну раду, номер випуску серії. 

Згідно з чинним стандартом на титульному аркуші повинні вказуватися відомості про 
рік видання книжки, назву і місце розташування видавництва. Однак окремі видавництва 
ігнорують цю вимогу, прагнучи не прив’язувати книгу до конкретної дати випуску і тим 
самим зробити її «молодшою», актульнішою, новішою. 

На певну закодовану товарну інформацію може не звертати увагу непідготовлений 
читач, але вона важлива для працівників книготорговельних підприємств, бібліотечних 
установ, статистичних організацій. Йдеться про шифри зберігання, авторський знак, 
анотовану каталожну картку, міжнародні стандартні номери, копірайт (знак охорони 
авторського права) та штрих-код. 

Шифри зберігання (індекси Бібліотечно-бібліографічної класифікації та 
Універсальної десяткової класифікації) визначають, до якого розділу і підрозділу 
класифікації належить видання. Їх доповнює авторський знак — умовне позначення 
прізвища автора видання або першого слова назви твору (за умови відсутності автора 
індивідуального), яке складається з першої літери прізвища (назви) і порядкового номера 
цього прізвища (назви) за авторськими таблицями Любові Хавкіної і застосовується для 
спрощення розміщення книжок за алфавітом. Шифри зберігання та авторський знак входять 
до складу макету анотованої каталожної картки, основними елементами якої виступають 
бібліографічний опис та анотація. Бібліографічний опис фіксує наведені за встановленими 
правилами відомості про видання, що дають можливість його ідентифікувати. Анотація 
коротко характеризує зміст, соціально-функціональне призначення, читацьку адресу, форму 
й інші особливості книжки. Вона акцентує увагу на споживчих перевагах видання й у 
підсумку стимулює її придбання. Може розміщуватися і поза макетом анотованої 
каталожної картки, зокрема на обкладинці, палітурці, суперобкладинці, футлярі. Зміст, 
структуру, обсяг анотації регламентує ДСТУ 7.9:2009 «Реферат і анотація. Загальні вимоги».  

Міжнародний стандартний номер книги проставляють на звороті титульного аркуша 
у лівому нижньому куті У 2007 році набув чинності Міжнародний стандарт ISO 2108:2005, 
за яким  абревіатуру ISBN супроводжує цифрова частина не з 10, як це було раніше, а 13 
арабських цифр, розділених дефісами на п’ять груп: 1) ідентифікатор книжкового товару; 2) 
ідентифікатор країни; 3) ідентифікатор видавництва, або видавничої організації; 4) 
ідентифікатор книжки (порядковий номер книжки у випуску видавництва); 5) контрольна 
цифра для перевірки правильності написання цифрової частини ISBN. Ці цифри ідентичні 
тим, які наводяться у штрих-коді. У нотних і серіальних виданнях подають відповідно 
Міжнародний стандартний нотний номер (ISMN) і Міжнародний стандартний номер 
серіального видання (ISSN).  

Знак охорони авторського права інформує про права на видання конкретної особи чи 
організації, а також час настання таких прав.  

Для фахівців у сфері книговидання і книгопоширення призначені надвипускні і 
випускні дані. Надвипускні дані складаються з таких відомостей: вид видання за цільовим 
призначенням; назва та номер випуску серії (підсерії); ім’я автора; назва видання; 
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підзаголовкові дані; мова тексту неукраїномовного видання; наявність паралельного 
видання іншою мовою, окремо виданого додатка. Випускні дані інформують про  формат 
паперу та частку аркуша;  обсяг видання в умовних друкованих аркушах; тираж; номер 
замовлення виготовлювача видавничої продукції; повну назву (ім’я) та місцезнаходження 
видавця; серію, номер, дату видачі свідоцтва про внесення видавця до Державного реєстру 
видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції; повну назву (ім’я) та 
місцезнаходження виготовлювача видавничої продукції; серію, номер, дату видачі свідоцтва 
про внесення виготовлювача видавничої продукції до Державного реєстру видавців, 
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції. Слід зазначити, що в оформленні 
саме цієї групи відомостей українські видавці допускаються помилок. Часто видавництва не 
вказують наклад видання, наполягаючи, що ця інформація є «комерційною таємницею». 

Книжкове видання являє собою блок скріплених по корінцю аркушів друкованого 
матеріалу будь-якого формату в оправі. Саме оправа стає джерелом первинної інформації 
про книгу. Палітурні покривні матеріали, виготовлені на паперовій основі, дають 
можливість інформаційно насичувати обкладинки й палітурки. На передній боковині 
оправи, як правило, розміщують відомості про автора і назву книги, графічного 
увиразнюючи, як правило, ті, які посилюють конкурентосроможність видання. Так, у 
художніх книгах популярних письменників акцентують увагу саме на імені автора; у 
навчальних, довідкових, дозвіллєвих виданнях шрифтом більшого кеглю виокремлююють 
назву. «Анфас» оправи може містити відомості про серію і видавництво у супроводі 
логотипів; заголовки структурних частин. Її можуть супроводжувати гасла на зразок 
«бестселер», «лідер продажу» тощо. В останні роки на палітурці чи обкладинці вдруковують 
інформацію про перемогу у літературних преміях та книжкових конкурсах.   

Основні елементи вихідних відомостей титульної сторінки (ім'я автора, назву 
видання; номер тому, книги, частини, випуску (за потреби); перше і останнє слово чи літеру 
(в багатотомному довідковому виданні) рекомендують подавати й на корінці обкладинки чи 
палітурки, якщо товщина блока понад 9 мм. Такі вимоги прописані у ДСТУ 7.84:2008 
«Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила складання». Через «німі», 
або неправильно корінці видання губляться на полицях книгарень, оскільки часто 
викладаються саме цією частиною до покупця.  

Важливе значення для інформування читача мають додаткові тексти, розміщені на 
останній сторінці оправи. До них можна віднести яскраві цитати з опублікованих творів, 
висловлювання авторитетних осіб про книгу, біографічні довідки про авторів, які формують 
ставлення до книги у потенційного покупця. Додаткову споживчу товарну інформацію 
читач або покупець може почерпнути зі змісту, передмови, покажчика, додаткових 
рекламно-інформаційних текстів. 

Дбаючи про доступність, достовірність і достатність товарної інформації у книзі, 
видавець сприяє досягненню комерційного успіху своєї продукції, забезпечує її 
впізнаваність на ринку. Аліса Фідельська стверджує, що низка видавців оформлюють 
вихідні відомості своїх видань практично без помилок, але, на жаль, є й такі, які не знають 
або ігнорують основні положення правових і нормативних документів, чинних у галузі 
видавничої справи України, і випускають книги з численними помилками [4, с. 8]. Для них 
фахівці Книжкової палати України, або викладачі галузевих навчальних закладів повинні 
періодично (зокрема, у межах книжкових виставок-ярмарків) організовувати 
ознайомлювальні тренінги або майстер-класи. Виробники повинні усвідомлювати, що 
товарна інформація у виданні не лише забезпечує його ідентифікацію та отримання 
первинних відомостей, а й є «внутрішнім резервом» промоції книги, не потребуючи при 
цьому значних фінансових витрат.  
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Зниження чисельності осетрових риб - результат діяльність людини. Промисел 

протягом тисячоліть, а також зарегулювання стоку річок та їх забруднення, масове 
винищення молоді осетрових риб шляхом нерегламентованого та незаконного виловів 
призвели природні популяції осетрових риб в депресивний стан. На сьогодні в нашій країні 
аквакультура осетрових за своїми масштабами не відповідає їх біологічному потенціалу і 
потребам населення у високоякісній рибній продукції з цих риб. Ця тема є актуальною ще й 
тому, що в даний час стоїть проблема не тільки збільшення чисельності різних видів 
осетрових риб, але й збереження їх видового різноманіття. 

Об’єктом дослідження є прісноводні осетрові риби, вирощені в аквакультурі: 
веслонос та ленський осетр. 

Предметом дослідження є споживні властивості прісноводних осетрових риб в 
залежності від способів їх вирощування.  

Розширення обсягів товарного осетрівництва вимагає переходу на індустріальну 
основу, особливістю якої є збільшення щільності посадки риб. Пропорційно зростанню 
концентрації риби зростають вимоги до факторів життєзабезпечення і, зокрема, годівлі, 
умов утримання риб. 

На сьогоднішній день набули поширення три технологічні напрямки вирощування 
осетрових: екстенсивний (розведення в ставках), напівінтенсивний (садковий) та 
інтенсивний (у закритих установках).  

Рентабельність вирощування риби в ставках низька - 10-15 %, а ленського осетра 
інколи й нижча, оскільки ленський осетр мешкає в поверхневих шарах водойм, і, як 
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наслідок, стає легкою здобиччю для птахів. Вирощування риби у відкритих водоймахє 
достатньо проблематичним. Садкові господарства дають більш високу рентабельність 
(порядку 20-25%), проте риба росте тільки в теплу пору року. Найбільш вигідно вирощувати 
рибу в закритих приміщеннях. Для цього використовується так звана установка замкнутого 
водозабезпечення (УЗВ), в якій вода циркулює по колу, проходить через біофільтри, 
очищається через механіку і ультрафіолет, знезаражується. У таких установках щільність 
посадки риби може досягати до 50 кг в одному кубі, а температура води підтримується від 
20˚ до 24˚С цілий рік. Найбільш комерційно вигідно осетрових вирощувати в закритих 
установках. Якщо осетр росте в природних умовах до 2 кг протягом трьох років, то в УЗВ 
він досягає такого розміру за рік.  

При використанні УЗВ значно легше захистити популяцію риб від паразитів та 
інфекцій, оскільки контакт із зовнішнім середовищем відсутній, а також проводити 
комплекс заходів щодо лікування та ізоляції уражених особин порівняно з відкритими 
водоймами. 

Для розведення риби використовуються як мальки, так і ікра. В основному беруть 
малька вагою 3-5 грам для УЗВ, а для відкритих водойм мальок підрощують до ваги 200-250 
грам, щоб він був більш захищений від природних хижаків. З ікри розводити рибу 
складніше - потрібно придбати інкубаційні цехи,  забезпечити професійними кадрами. 
Однак розведення риби з ікри звичайно рентабельніше, ніж з малька. 

Таким чином, аквакультура осетрових риб із використанням установки замкнутого 
водопостачання є доцільною та ефективною з метою забезпечення населення рибною 
продукцією з високим рівнем споживних властивостей. 
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Ст. 50 Конституції України. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я 

довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. 
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про 

якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така 
інформація ніким не може бути засекречена. 

Проте… На сьогоднішній день в Україні склався напружений екологічний стан 
навколишнього природного середовища. Головними причинами, які спричинили такий стан 
довкілля, є: 

- високий рівень концентрації промислових об'єктів; 
- несприятлива структура промислового виробництва з високою концентрацією 

екологічно небезпечних виробництв; 
- відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд, оборотних 

систем водопостачання), низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об'єктів; 
- відсутність належного контролю над охороною довкілля; 
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- застарілі технології виробництва та обладнання, висока енергоємність і 
матеріалоємність, які перевищують у кілька разів відповідні показники розвинених країн. 

Сьогодні вже доведено, що 80% онкологічних захворювань – це екологічний рак. В 
Україні загальний обсяг промислових і токсичних відходів становить понад 14 млрд. тонн. 
Середня тривалість життя українців 72 роки (за останні п’ять років показники середньої 
тривалості життя найвищі у Києві (72,66), Тернопільській (72,1), Чернівецькій (71,85), 
Львівській (71,76), Івано-Франківській (71,75) областях; найнижчі показники середньої 
тривалості життя за цей же період спостерігаються у Донецькій (67,9), Кіровоградській 
(68,01), Дніпропетровській (68,01) та Одеській областях (68.08)), середня тривалість життя 
європейців – 80 років. Проблеми з екологією в Україні не є секретом і для експертів 
Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), які стверджують, що в Україні 
залишилося лише 6% екологічно чистій території. 

В усіх країнах світу екологічне питання є питанням національної безпеки. Головним 
завданням держави є захист інтересів своїх громадян, а, отже, екологічні права, екологічна 
безпека є складовою головних прав кожної людини. Необхідність переходу на модель 
збалансованого розвитку, де економічна, екологічна та соціальна складові гармонійно 
поєднуються - очевидна. Збалансований розвиток – це такий розвиток суспільства, коли 
виробництво і споживання відбувається лише в тих межах, в яких екосистеми здатні до 
самовідновлення, до поглинання забруднення.  

Забруднення або чужорідні речовини попадають у сировину, з якої виготовляються 
продукти харчування, через повітря, ґрунт, воду. У зв'язку із цими обставинами фактично 
екологічно чистих продуктів харчування бути не може. Можна говорити лише про 
«безпечну» і «небезпечну» для здоров'я людини продукцію. «Безпечною» вважається 
продукція, у якій вміст небезпечних речовин (токсичних елементів, пестицидів, 
мікотоксинів, радіонуклідів тощо) не перевищує встановлені гранично-припустимі норми (у 
різних країнах вони різні та встановлюються Мінздравом). Чим менше вміст у продуктах 
шкідливих речовин, тим продукція «чистіша». 

Європейська комісія «Кодекс Аліментаріус», опублікувала відповідні норми та 
вказівки щодо вмісту та застосування в продуктах харчування чужорідних речовин. В 
Україні ці норми не є обов'язковими для виробників харчової продукції. 

Сьогодні в усьому світі спостерігається все більший попит на «екологічно чисті» 
продукти харчування, які передбачають відмову в сільському господарстві від застосування 
пестицидів і антибіотиків та перехід на «органічне сільське господарство» - використовують 
методи, безпечні для довкілля. «Органічне сільське господарство» – це здорові фермер, 
продукція та екологія. 

Для того, щоб бути конкурентоспроможними виробники маркірують свою продукцію 
написами та знаками, які ніким і нічим не підтверджені, але стверджують: продукція 
«натуральна», «екологічно чиста», «вирощена без використання пестицидів», «без 
консервантів» та інше, що вводить в оману споживача. 

Держспоживстандарт України запровадив ДСТУ 4518 «Продукти харчові. 
Маркування для споживачів». Цей стандарт установлює такі положення: «Екологічне 
маркування повинне відповідати вимогам ДСТУ ІSO 14020 та ДСТУ ІSO 14021», «Не 
дозволено наносити на харчові продукти напис «Екологічно чистий». 

Україна з 2006 року приєдналася до 36 країн світу, що входять в асоціацію 
незалежних організацій – Global Ecolabelling Network(GEN), яка впроваджує системи 
екологічного маркування. 

В GEN Україну представляє знак «Екологічно чисто та безпечно». 



 179 

 
Знак свідчить про екологічну перевагу продукції серед певної групи та базується на 

принципі оцінки повного життєвого циклу товару від його виробництва до утилізації. 
Екологічна якість і безпечність продуктів позитивно впливає на розширення ринку 

збуту й відкриває широкі можливості на міжнародному ринку. 
В Україні на сьогодні акредитований поки один «Орган сертифікації» з екологічного 

маркування продукції – Всеукраїнська організація «Жива планета», розташована в Києві. 
Для зручності виробників у багатьох регіонах країни є представники Органу сертифікації.  

Представник Органу сертифікації приймає від виробників заявки та необхідні 
документи для проведення оцінки відповідності продукції, організує відбір та ідентифікацію 
її зразків, проводить випробування цих зразків, а також бере участь у роботі експертної 
комісії із сертифікації. Він також займається просвітницькою роботою з метою поширення 
інформації про принципи та правила сертифікації екологічного маркування згідно з 
європейськими вимогами, а також переваги товарів, що марковані знаком «Екологічно чисто 
та безпечно», порівняно з іншою продукцією цієї ж категорії. 

Безумовно, від екологічної сертифікації виграють усі: працівники підприємств 
одержать кращі та безпечні умови праці, населення отримає кращі екологічні умови 
навколишнього середовища, зменшаться кількість захворювань і ризик негативних змін 
генофонду, споживач одержить безпечнішу та якісну продукцію. 
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     Овочі і фрукти – невичерпне джерело органічних кислот, каротиноїдів, вітамінів С, Е, В1, 
В2, РР, калію, магнію, заліза, фосфору, селену та інших елементів. Але поряд з корисними 
компонентами овочі і фрукти можуть привнести в наш організм такі речовини як нітрати і 
нітрити, які відносяться до категорії хімічних забруднювачів. Вони характеризуються 
досить широким спектором токсичної дії, впливаючи на організм на різних біорівнях. 
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Забруднення навколишнього середовища фізичними, біологічними і хімічними факторами 
може призвести до негативних змін у стані здоров’я людини. 
     В організм дорослої людини нітрати, в основному, надходять з продуктами харчування: 
70% - з овочами, 20% - з водою і 6% - з м’ясом і консервованими продуктами. Максимально 
допустимою концентрацією нітратів є 325 мг % на добу. 
    Більше всього  нітратів накопичуються в коренеплодах, стеблах,  листі і шкірці плодів та 
овочів. Вміст нітратів в продукції зумовлений сукупністю агротехнічних, грунто - 
екологічних та генетичних факторів. 
    Сьогодні на полицях наших торговельних закладів представлена різноманітна овочева 
продукція як сезонного, так і  не властивого  для даної пори року,  характеру. 
     Як обрати якісну продукцію, чим керуватись і на що звертати увагу споживачеві? Адже 
дуже важливо знати не тільки в яких рослинах та її частинах містяться нітрати, але і як 
зменшити вміст цих шкідливих для організму речовин. 
     Для відповіді на поставлені питання розглянуто шляхи надходження нітратів у харчові 
продукти, сучасні методи контролю за їх вмістом, основні способи зменшення нітратів та 
запропоновано шляхи переробки і використання рослинних продуктів з підвищеним вмістом  
нітратів. Для розпізнавання нітратів в овочах існують два способи : власними силами 
(органоліптичний метод) і за допомогою спеціальних лабораторій ( хімічний метод). 
     Для того, щоб споживачеві самостійно виявити нітрати слід знати деякі особливості 
нітратних овочів: це великі за розміром плоди овочів, не властивий запах, їх занадто 
яскравий колір або навпаки - блідий, сторонні вкраплення, закручені корінці, нерівні 
хвилясті смужки, несвіжі, довготривале зберігання та інші ознаки. Більш точним і 
об’єктивним є хімічний аналіз, де використовують спеціальне обладнання, а також 
застосовують різні експрес-тести. 
     Обирати продукцію слід, керуючись наявністю екологічного сертифікату і екологічного 
знаку відповідності на пакуванні – екологічному маркуванню. Знак екологічного 
маркування в Україні – «Екологічно чисто та безпечно»  дозволяє споживачам зробити 
правильний вибір екологічно пріоритетної продукції, заснованої на оцінці відповідності 
екологічним критеріям якості. 
     Проблема підвищеного накопичення нітратів в харчових продуктах складна і 
різноманітна, вона охоплює різні сторони життя людини і , головне,  його  здоров’я  і тому 
зводиться до захисту самої людини як виробника і споживача. 
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В умовах стрімкого розвитку агропромислового комплексу кожне 

сільськогосподарське підприємство намагається забезпечити конкурентоспроможними 
якостями продукцію власного виробництва. Впровадження новітніх технологій істотним 
чином впливає на покращення основних показників сільськогосподарської продукції при 
виробництві. В той же час товаровиробники повинні також вживати всіх необхідних заходів 
для забезпечення збереження навколишнього середовища та покращення основних 
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показників стану здоров’я населення (відсутність хімічних добрив, пестицидів та 
консервантів у виробленій продукції). Вирощування органічної продукції, поряд з іншими 
факторами, є важливою конкурентною перевагою сільськогосподарських підприємств. 

На сьогоднішній день сільськогосподарські підприємства поступово беруть курс на 
переорієнтацію в бік біологічних технологій (застосування органічних добрив), намагаючись 
впроваджувати елементи органічного землеробства. В першу чергу, органічне землеробство 
підтримує сівозміни та використання природних методів відновлення родючості ґрунтів. В 
той же час дбайливе ставлення до навколишнього середовища, професійне застосування 
агротехнічних методів при вирощуванні сільськогосподарських культур призведе до 
високих показників якості виготовленої продукції та забезпечення здоров’я майбутніх 
поколінь. 

Забезпечуючи населення країни якісними продуктами харчування, 
сільськогосподарські виробники не здійснюватимуть негативного тиску на довкілля і 
продукуватимуть при цьому ряд суспільних благ, зокрема, сприятимуть покращенню 
екологічних характеристик довкілля та зростанню додаткових економічних переваг від 
органічної сільськогосподарської діяльності. 

Основними тенденціями світового ринку стало збільшення попиту на екологічно 
чисту (органічну) продукцію в більшості країн світу. Ситуація на світовому ринку 
органічної продукції характеризується концентрацією попиту в розвинених країнах, 
підвищенням попиту в країнах, що розвиваються, консолідацією учасників ринку та 
розвитком дистрибуції органічної продукції [1]. 

Так, ринок органічної продукції в світі буї оцінений провідними організаціями 
(IFOAM, FiBL, The Datamonitor Group) у 60 млрд. дол. США. Екологічним виробництвом 
сільськогосподарської продукції займається близько 1,8 млн. господарств, які 
використовують 37,2 млн. га. При цьому третина виробників знаходиться в Азії, Африці та 
Латинській Америці. За прогнозами, до 2014 року світове споживання органічної продукції 
збільшиться на 61% та досягне 97 млрд. дол. США [2]. 

Вітчизняний попит на органічну плодоовочеву продукцію головним чином 
задовольняється дрібними та середніми господарствами. Великі сільськогосподарські 
підприємства в основному спеціалізуються на виробництві зернових, бобових та олійних 
культур, орієнтуючись головним чином на експорт своєї продукції до країн ЄС, Північної 
Америки, в окремих випадках до Японії та країн СНД. 

У цьому зв’язку органічне виробництво, особливо органічне овочівництво, 
садівництво, бджолярство є вагомим потенціалом розвитку малого та середнього 
підприємництва в аграрній сфері [3]. 

Кон’юнктура вітчизняного ринку екологічно чистих продуктів споживання 
характеризується переважанням пропозиції над попитом та, одночасно, високим рівнем 
незадоволеної потреби в безпечній та здоровій їжі. Невідповідність величини попиту та 
потреби в органічному харчуванні пояснюється двома чинниками:  

1. Пересічні українські споживачі не мають достатньо коштів на придбання 
дорогих продуктів харчування. Витрати на їжу складають переважну частину 
більшості бюджетів сімей. 

2. Високий рівень недовіри до спроможності вітчизняних виробників гарантувати 
відповідний рівень якості продуктів харчування.  

 Основною умовою забезпечення стабільного зростання виробництва екологічно 
чистих (органічних) продуктів харчування наразі є досягнення сталості обсягів виробництва 
органічної сільськогосподарської сировини, їх відповідності наявним переробним 
потужностям, а також формування незалежного від зовнішніх впливів внутрішнього попиту 
на екологічно чисті продукти харчування. Низька платоспроможність вітчизняних 
споживачів стримує розвиток виробництва останніх, орієнтуючи галузь на експорт 
органічної сільськогосподарської сировини, що, в свою чергу, знижує економічний 



 182 

потенціал країни, призводить до зменшення ВВП, скорочення робочих місць, подальшого 
вимирання села [1].  

Світові тенденції розвитку попиту на органічні продукти харчування свідчать про 
зростаючий потенціал їх виробництва, яке базується на природних перевагах, але одночасно 
потребує розвитку інтелектуального капіталу, накопичення та використання унікальних 
знань, розробки інноваційних технологічних рішень, креативного підходу до побудови 
системи функціонування органічного ринку і є одним з пріоритетних напрямів економічного 
розвитку, який спроможний забезпечити Україні її міць.   
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Сучасний стан соціально-економічних процесів вимагає підвищення продовольчої 

безпеки, і особливо, забезпечення населення високоякісними, екологічно безпечними 
продуктами харчування вітчизняного виробництва. Разом з тим, сільськогосподарські 
товаровиробники у своєму прагненні постійно нарощувати обсяги виробництва 
використовують інтенсивні технології землеробства на базі хімізації, що призводить до 
значної деградацій ґрунтового покриву, порушення екологічної рівноваги агроекосистем, 
забруднення радіонуклідами, важкими металами, пестицидами сільськогосподарської 
продукції тощо. Тому, обгрунтування основних напрямів нарощування обсягів виробництва 
органічної продукції в Україні є стратегічним завданням як для задоволення своїх потреб 
так і виходу на міжнародні продовольчі ринки. 

Протягом останніх 10 років Україна демонструє стійку позитивну динаміку росту 
площ сільськогосподарських угідь, на яких ведеться сертифіковане органічне виробництво і 
знаходиться на 22 місці у списку країн з найбільшими площами органічних сільгоспугідь. 
На початок 2012 року в Україні налічувалося вже 155 сертифікованих органічних 
господарств [рис.1]. 
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Рис. 1. Динаміка сільськогосподарських площ України, зайнятих 

під органічним агровиробництвом, тис. га [ 3 ]. 
 

Що стосується спеціалізації господарств на виробництві органічного виробництва 
сільськогосподарської продукції, варто відзначити, що Україна посідає перше місце в 
східноєвропейському регіоні щодо площі органічної ріллі і спеціалізується в основному на 
виробництві зернових, зернобобових та олійних культур. Крім того, в нашій державі 
сертифіковано понад 300 тис.га дикоросів, сировина з яких відправляється на експорт. 
Органічне тваринництво в Україні майже не розвивається через низку проблем, 
найскладніші з яких – нерозвиненість внутрішнього ринку збуту та відсутність державної 
підтримки. Тому перехід на органічне виробництво у тваринництві в даний час є збитковим 
[ 1 ]. 

Більшість українських органічних господарств, розташовані на півдні України 
(Одеська та Херсонська області ), на заході (Вінницька, Закарпатська, Львівська, 
Тернопільська та Хмельницька області ), а також у Полтавській області. 

За даними Федерації органічного руху України поточний внутрішній споживчий 
ринок органічних продуктів в Україні активно розвивається і у 2012 році становив 7,9 млн. 
євро [табл.1].  

Таблиця 1. 

Динаміка сертифікації органічної продукції в Україні 
Роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Млн. євро  0,5 0,6 1,2 2,4 5,1 7,9 
 
Найбільшим попитом при цьому, як у Києві, так і в інших регіонах України, 

користуються органічне молоко і молочні продукти, м'ясо та м'ясні продукти, фрукти, овочі, 
соки, олії, крупи, борошно тощо. 

Аналізуючи асортимент торговельних підприємств великих міст в Україні, 
зазначимо, що органічна продукція з’являється на прилавках, як правило, випадково, від 
такої продукції не відмовляються, але цілеспрямовано не закуповують. У жодному 
торговельному закладі України немає спеціальних посад менеджерів і консультантів, які 
надавали б інформацію споживачам про органічну продукцію [ 2 ]. 
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Що стосується формування попиту у споживачів, то в Україні вже існує категорія 
людей (до 8 % населення), особливо у великих містах, які виявляють стійку мотивацію до 
споживання органічних продуктів і готові платити більшу ціну за них. Ця група споживачів 
створює початкову нішу для ринку органічних продуктів в Україні [ 7 ]. 

Отже, в сучасних умовах Україна має усі потенційні можливості для розширення 
ринку органічної продукції, які необхідно використовувати та розвивати, змінюючи підходи 
до застосовуваних агротехнологій вирощування і переробки сільськогосподарської та 
харчової продукції, удосконалення законодавства щодо органічного виробництва, усунення 
усіх бар’єрів виходу на ринки Західної Європи.  
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Екологічний вектор в соціально-економічному вимірі «успішності» держави на 

сьогодні повинен бути пріоритетним, що визнано міжнародною, зокрема європейською 
спільнотою. Шляхи практичної реалізації екологічного забезпечення розвитку економіки в 
цілому, зокрема промислового та аграрного виробництва, енергетики, транспорту, торгівлі, 
сфери надання послуг тощо є достатньо різноманітними, про що засвідчує накопичений 
досвід різних країн. Розроблені моделі та алгоритми долання локальних й регіональних 
кризових екологічних явищ, пропонуються складові вирішення окремих видів екологічних 
небезпек, акцентується увага на складових попередження виникнення небезпечних 
екологічних ситуацій на рівні рекомендацій міжнародних організацій – ООН (програма 
ЮНЕП з навколишнього середовища), ВООЗ, ФAO, директив ЄС та інших. Разом з тим, є 
певні екологічні константи, які відображають глобальні екологічні проблеми й потребують 
прийняття спільних координаційних рішень, виконання яких є можливим та дієвим на рівні 
окремих держав. Йдеться про прийняття та розвиток екологічної концепції сталого розвитку, 
починаючи від конференцій світового масштабу в Ріо-де-Жанейро (1982 р.), Йоганнесбурзі 
(2002) та  послідуючих щорічних екологічних форумів, зібрань тощо, на яких розробляються  
стратегічні напрями сталого (збалансованого) розвитку – екологічного, економічного, 
соціального, що на сьогодні знаходить своє відображення в офіційному визнанні 
необхідності прийняття спільних екологічних програм, практичною реалізацією яких є 
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національні плани екологічної політики окремих держав як домінуючі складові 
долання/попередження екологічних ризиків. За таких умов актуальним завданням є 
забезпечення національного розвитку в контексті відтворення екологічних домінант й 
формування середовища екологічної безпечності.    

Щодо України як асоційованого члена ООН важливим є виконання окремих 
зобов’язань, які стосуються забезпечення сталого екологічного розвитку на державному 
рівні з урахуванням детермінованих екологічних принципів та розробки власних 
регуляторних механізмів їх забезпечення через соціальні складові. Вітчизняними 
науковцями, практиками, представниками громадськості тощо пропонуються достатньо 
різноспрямовані складові формування необхідного рівня екологічної безпечності в контексті 
політики сталого розвитку України, зокрема теоретично обґрунтовуються ефективні 
механізми переходу до сталого типу господарювання в умовах погіршення стану 
навколишнього природного середовища  [1], аналізується стан системи екологічного 
управління на державному [2] та регіональному рівнях [3], пропонуються ринкові механізми 
рекреаційного природокористування [4], складові гарантування безпечності харчових 
продуктів [5] тощо.  

Екологічна безпечність як ідеологічна спрямованість та практика реалізації 
екологічних переваг є сучасною формою долання  ризиків в системі «людина-споживач-  
довкілля» одночасно виконує такі функції:  

- забезпечує соціально-економічне відтворення держави в історичному та 
просторовому ракурсах, за екологічними параметрами стану довкілля зокрема; 

- створює передумови ефективної інтеграції екологічних, економічних, соціальних 
показників в реалізації національної концепції сталого розвитку;   

- формує необхідні константи взаємодій суспільства і природи у формі 
раціонального природокористування, яке повинно здійснюватись на основі 
сучасних інноваційних підходів та прийняття конструктивних рішень;  

- дозволяє реалізувати принципи соціальної значущості споживача в ринкових 
умовах, задоволення його потреб в якісній та безпечній продукції, яка 
виготовляється в умовах чистого довкілля тощо.  

Теоретико-методологічне обґрунтування необхідності нових підходів, розробки 
нових принципів щодо збалансованого екологічного відтворення усіх видів антропогенної 
діяльності на сьогодні визначається як апріорі. В Україні підтвердженням зазначеного є 
значна кількість існуючих екологічних проблем як первинного, так і вторинного 
походження, пов’язаних із порушенням принципів оптимального природокористування. В 
першому випадку ми маємо справу із такими небезпечними екологічними явищами, як 
забруднення основних сфер навколишнього природного середовища – атмосферного 
повітря, природних та штучних водойм, ґрунтів відходами різного ступеня навантаження: 1. 
на довкілля; 2. на основні сфери діяльності людини, зокрема агропромислову як основу 
виробництва продуктів харчування; 3. на саму людину як біосоціальний організм. У випадку 
вторинних наслідків екологічних навантажень йдеться про суттєве зниження адаптаційних 
можливостей природних екосистем до самооновлення та самовідтворення, в результаті чого 
виникають окремі незворотні зміни, формами вияву яких є зменшення біорізноманіття.         

Розробка шляхів долання існуючих екологічних загроз та попередження виникнення 
небезпечних екологічних наслідків є соціально необхідним завданням в Україні. У 
відповідності до сучасних вимог слід розробляти різні (за сутністю, змістом, принципами 
організації, можливостями застосування тощо) механізми вдосконалення взаємодій між 
людиною та навколишнім природним середовищем, концептуальне спрямування яких 
необхідно адаптувати до різнорівневої структурної організації та практичної реалізації 
принципів управління екологічною безпечністю: 

- загальнодержавний рівень – забезпечення національної політики сталого еколого-
економічного розвитку з можливістю її відтворення в різних галузях та сферах 
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діяльності, розробка державних цільових програм на основі започаткованого 
процесу «Довкілля для України», урахування міжнародного досвіду з формування 
критеріїв екологічної безпечності господарюючих суб’єктів;  

- галузевий рівень – галузеве впровадження принципів раціонального 
природокористування в сучасних умовах господарської діяльності, розробка 
параметрів забезпечення ресурсами, їх раціонального використання та 
екологічного відтворення з можливостями повторного, рециркулюючого 
споживання у відповідності до галузевих планів дій; 

- регіональний рівень - постійне відтворення екологічних констант в системі 
господарювання окремих областей, районів та інших територіально-
адміністративних одиниць з ознаками інтеграції екологічних параметрів 
регіональних стратегій; 

- територіальний рівень –  обґрунтування критеріїв вибору місць для проектування, 
будівництва та експлуатації окремих господарських об’єктів (за необхідності – 
заборони існуючих  екологічно небезпечних) на основі координування зусиль 
місцевих науковців, керівників владних структур, громадських організацій, 
представників інтелігенції, студентства, школярів тощо; 

- локальний рівень –  розробка проектів екологічно безпечного розвитку окремих 
ландшафтних угрупувань із урахуванням, з одного боку їх природного 
походження, з іншого боку – техногенної експлуатації, зокрема це є важливим для 
екологічного відтворення аграрних систем як основи нових підходів до ведення 
сільського господарства з урахуванням екологічних принципів та констант.    

-  

 
 
Рис. 1. Соціальні критерії в системі управління екологічною безпечністю  
 
В основі авторського бачення удосконалення принципів, індикаційних критеріїв, 

інтеграційних процесів різнорівневого управління екологічною безпечністю є необхідність 
посилення ролі соціальної складової (рис.1). Основними соціальними напрямами розвитку 
екологічної безпечності в Україні, на нашу думку, є  формування нової культури 
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споживання в широкому розумінні та її відтворення на рівні екологічно досконалого 
продукту, посилення природоохоронної діяльності як координуючого процесу в системі 
екологічних й антропогенних взаємодій, формування екологічної свідомості суспільства та 
самосвідомості громадян як основи нової, екологічної домінанти держави.  

На основі проведеного дослідження доцільно зробити акценти щодо важливості 
формування нових соціальних підходів до системи регулювання різноспрямованих процесів, 
що складають поняття екологічної безпечності з урахуванням інтегрованих принципів 
екологічного управління різних сфер антропогенного навантаження на довкілля.  
Перспективи соціальної реалізації національної концепції сталого розвитку України слід 
розглядати з позицій нового розуміння підходів до споживання – на рівні 
інституціонального, корпоративного та індивідуального споживача «екологічних благ», 
ефективного поєднання механізмів регулювання, контролювання, мотивування, 
прогнозування в системі управління екологічною безпечністю, відтворення екологічних 
детермінант в контексті екологічних переваг.     
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Однією з найбільш екологічно небезпечних галузей легкої промисловості є 
текстильна, яка широко використовує різноманітні види натуральної сировини, велику 
кількість води та енергії, а також хімічні речовини, що створює значне антропогенне 
навантаження на довкілля.  

Так, основні екологічні проблеми, викликані діяльністю заводів з виробництва тканин 
– токсичні речовини, що потрапляють в атмосферу і стічні води. Вентиляційні викиди 
можуть містити пари розчинників, формальдегід, вуглеводні, сірководень і з’єднання 
металів. Використання хімічних речовин під час виробництва тканин може бути 
небезпечним і для людини. Залишки формальдегіду та деяких сполук важких металів 
можуть викликати роздратування шкіри. 
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Тому найважливішим показником якості текстильної продукції у сучасних 
конкурентних умовах є її безпека для здоров’я людини та навколишнього середовища. Як 
наслідок – все більше споживачів вимагають від виробників встановлення відповідності 
текстильної продукції нормам екологічної безпеки. 

Екологічна безпечність текстильних виробів визначається не тільки відсутністю в них 
шкідливих речовин, які виділяються в атмосферу чи впливають на шкіру при контакті, а й 
наявністю таких речовин, які визначають медико-біологічний і гігієнічний захист, створення 
для організму корисних, комфортних умов існування. 

Як у зарубіжному, так і в сучасному вітчизняному текстильному виробництві гостро 
стоїть питання подальшої екологізації не тільки технології виробництва (особливо 
обробного), але й розробки оптимального асортименту текстильних матеріалів (зокрема, 
костюмно-пальтового призначення).  

Зокрема, екологічна безпека тканин може бути зведена до мінімуму на різних етапах 
їх виробництва – при підготовці до фарбування та вибивання, в процесі фарбування й 
друкування багатьма марками токсичних прямих, активних, кубових та інших барвників, 
при застосуванні різних способів кінцевої та спеціальної обробок, а також у процесі їх 
експлуатації (особливо при пранні та хімічному очищенні). На всіх етапах обробного 
виробництва тканин, як правило, має місце суттєве забруднення відходами текстильного 
виробництва не тільки води та ґрунтів, але й повітря.  

Більше того, за результатами досліджень багатьох вчених, внаслідок 
малозминального та малоусадкового оброблення тканин меламіно-формальдегідними та 
сечовино-формальдегідними препаратами (особливо карбамолом ЦЕС, карбамолом М, 
карбазоном О) не тільки втрачається до 70% початкової міцності таких тканин, але й суттєво 
знижується рівень екологічної безпечності виготовлених із них виробів [1,2].  

З метою забезпечення якості та безпеки текстильної продукції. створено Міжнародну 
асоціацію в галузі екології текстилю ЕКО-ТЕХ (International Oeko-Tex Association), яка 
займається дослідженнями та розробкою науково-обґрунтованих вимог безпеки текстильних 
матеріалів та виробів з них. За стандартами «Екотекс-100» передбачається визначення в 
тканині залишкових концентрацій важких металів, летких органічних сполук, залишкової 
частини пестицидів, похідних соляної кислоти та продуктів деструкції барвників і інших 
речовин, що мають токсичні та/або канцерогенні властивості.  

Як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід [3], знизити екологічне навантаження 
на довкілля при виробництві одягових тканин можна за рахунок:  

– розширення асортименту високоякісних активних, дисперсних та інших 
барвників, зняття з виробництва тих марок прямих, кислотних, кубових та інших барвників, 
які не забезпечують високої стійкості забарвлень до дії світлопогоди, мокрих оброблень, 
тертя та інших чинників; 

– впровадження прогресивніших технологій фарбування, друкування та 
кінцевого оброблення текстильних матеріалів із метою їх екологізації за рахунок мінімізації 
і оптимізації часу, витрат сировини, енергії, води, хімікатів; 

– часткової заміни синтетичних барвників екологічно чистими рослинними 
барвниками аналогічних кольорів.  

Враховуючи світовий досвід і вимоги міжнародних екологічних стандартів, при 
формуванні досліджуваного асортименту екологічно безпечних  одягових текстильних 
матеріалів повинні враховуватись два основні чинники – органічне поєднання еколого 
безпечних видів їх сировини (волокон, барвників, апретів і текстильно-допоміжних речовин) 
з використанням екологічно безпечних технологій їх оброблення (вибілювання, фарбування, 
малозминального та малоусадкового оброблення та інших). 
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В умовах стрімкого погіршення екології та суцільного застосування шкідливих для 

здоров’я людини матеріалів увагу виробників та споживачів харчових продуктів в Україні 
все більше привертає питання щодо їх пакувальних матеріалів. В цьому аспекті найбільш 
важливого значення набуває дослідження саме пакувального паперу, безпечність якого й 
досі залишається на найвищому рівні. 

Дослідженнями науковців Київського національного торговельно-економічного 
університету досягнуто високий рівень показників якості композиційних паперових 
пакувальних матеріалів підвищеної водонепроникності [1]. Та все ж, важливим залишається 
питання міграції шкідливих для організму людини компонентів із цих матеріалів у харчові 
продукти та екологічність таких матеріалів. 

З цією метою проведено органолептичні та фізико-хімічні дослідження витяжок 
розроблених паперових пакувальних матеріалів. 

Дослідження органолептичних показників витяжок паперових пакувальних 
матеріалів наявності сторонніх присмаків та запахів не показали, а тому за цими 
показниками усі досліджувані зразки характеризувалися оцінкою «0» балів. 

Визначення кількості міграції шкідливих речовин показало, що перехід компонентів 
розчинів, якими просочено паперові матеріали є незначним. Кількість міграції вінілацетату з 
розроблених пакувальних матеріалів знаходиться на рівні 0,01 мг/л, а перехід 
епіхлоргідрину в обох матеріалах, в яких він використовувався, не перевищує 0,004 мг/л. 
Допустима кількість міграції для обох речовин складає 0,1 мг/л, а тому можна стверджувати, 
що існуючий рівень міграції вінілацетату та епіхлоргідрину небезпеки для здоров’я людини 
не складає, а також не змінює органолептичні показники упакованої в такі матеріали 
продукції. Результати визначення показників безпечності паперових пакувальних матеріалів 
відображені в табл. 1. 

Результати визначення показників безпечності паперових пакувальних матеріалів 
свідчать, що міграція токсичних елементів із зразків не перевищує їх ДКМ згідно НД. 
Поверхневе проклеювання паперових пакувальних матеріалів не впливає на вміст важких 
металів, а міграція компонентів розчину для надання водонепроникності загрози для 
здоров’я людини не складає. 
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Таблиця 1 
Показники безпечності дослідних зразків паперових пакувальних матеріалів 

Фактичне значення, мг/дм3 Назва мономеру, хімічної 
сполуки 

Вимога НД, рівні 
міграції та вмісту 
сполуки, мг/дм3 Папір-основа В-50 Папір-аналог 

Цинк 1,0 0,03 0,03 0,03 

Свинець 0,03 0,01 0,01 0,01 

Кадмій 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Вінілацетат 0,1 0,0 0,01 0,0 

Епіхлоргідрин 0,1 0,0 0,004 0,004 

 
Результати дослідження мікробіологічних показників паперового пакувального 

матеріалу марки В-50 на відповідність вимогам НД наведено в табл. 2.  
Таблиця 2 

Мікробіологічні показники водонепроникних паперових пакувальних матеріалів 

Найменування зразка 
продукції 

МАФАнМ 
КУО в 1 г 

БГКП 
(коліформи) 

Патогенні 
ентеробактерії 

Відповідність 
вимогам НД 

Папір пакувальний 
водонепроникний  
марки В-50 

1,9·102 в 5,0 г не 
виявлено 

в 10,0 г не 
виявлено 

Відповідає 

 
Мікробіологічні показники розроблених водонепоникних паперових пакувальних 

матеріалів відповідають вимогам НД та можуть бути використані для пакування харчових 
продуктів. 

Застосування розроблених паперових пакувальних матеріалів є нешкідливим і для 
екології. Власне папір численними дослідженнями та світовою практикою визнано 
найбезпечнішим пакувальним матеріалом для екологічного середовища [2, 3]. Що ж 
стосується компонентів розчину, то приділяти увагу щодо цього питання карбаміду, який є 
висококонцентрованим азотним добривом, не варто взагалі, а полівініловий спирт та 
поліамідепіхлоргідринова смола відносяться до біорозкладних матеріалів [4, 5]. ПВС 
відноситься до тих полімерів, які експерти називають пакувальними матеріалами 
майбутнього [6, 7]. Потреба в подібних матеріалах на даний момент складає близько 60 000 
тонн на рік, але ця цифра постійно збільшується [4]. Перевагами застосування 
біорозкладних матеріалів є: 

- велика кількість різновидів структури та властивостей; 
- простота і економічність утилізації; 
- малий внесок в парниковий ефект. 
Зокрема, при виробництві 1 т біорозкладного матеріалу викид СО2 в атмосферу 

скорочується на 0,8 – 3,2 т [5]. 
В Україні за 2009 рік утворилось близько 50 млн. куб. м твердих побутових відходів, 

що дорівнює близько 12 млн. тонн, які захоронюються на 4,5 тис. сміттєзвалищах і 
полігонах, загальною площею майже 7,8 тис. га. До того ж, в приватному секторі через 
відсутність належної системи збору твердих побутових відходів утворюються тисячі 
стихійних звалищ, які не піддаються точному обліку. Особливо в останні роки збільшується 
хвилювання з приводу накопичення відходів полімерів. Це усугубляється їхньою невеликою 
щільністю, що збільшує їх об'єм у відходах, і більшою стійкістю по відношенню до дії 
природних факторів [6]. 
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Враховуючи, що експерти [7] прогнозують збільшення виробництва пластмас втричі 
до середини ХХІ століття, а значна частина піде на переробку в упаковку вихід із цього 
становища є використання біополімерів. 

Головною проблемою, яка постає на шляху впровадження таких матеріалів є слабке 
технологічне опрацювання, відсутність досвіду різноманітного використання, труднощі в 
переробці на традиційному устаткуванні. 

Таким чином, можна стверджувати, що застосування водонепроникного 
пакувального паперу є безпечним для здоров’я людини, оскільки міграція шкідливих 
речовин знаходиться в допустимих межах, а біорозкладність компонентів композиції такого 
паперу свідчить про його нешкідливість для екології. 
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Світло, вода, тепло – природні ресурси не є безмежними. Заощаджуючи їх, ми свідомо 

зменшуємо забруднення довкілля та економимо кошти на оплаті комунальних послуг.Отже, 
при виборі електропобутового обладнання чи електроприладів, зверніть увагу на клас 
економності енергоспоживання. Найбільш енергоефективні вважаються прилади, що мають 
клас «А», далі - до класу «G», обсяг споживання енергії збільшується. 

Знак програми «Energy Star», яка діє в США та країнах Європейського Союзу 
підтверджує енергоефективність маркованої комп’ютерної та іншої оргтехніки.  

Замість одноразових пластикових пакетів користуйтеся багаторазовими сумками, або ж 
намагайтеся використовувати пластикові пакети декілька разів. 

По можливості відмовляйтесь від продукції одноразового вжитку. 
Здавати вторсировину - вельми очевидний спосіб зберегти природу та покращити стан 

оточуючого середовища. 
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Не сідайте за кермо, якщо потрібно пройти 1 км. Екологічно, економно і більш корисно 
для здоров’я пройти цю відстань пішки. 

У червні 2012 р. у продаж до торговельних центрів METRO надійшли продуктові 
пакети з поліетилену зі спеціальним компонентом. Приблизно за півтора-два роки такий 
пакет повністю розкладається на екологічно безпечні складові під впливом зовнішніх 
факторів навколишнього середовища. 

Віддавайте перевагу паперу для вибілювання якої не використовувався хлор. Вона 
маркується знаком «PCF». 

Також при виборі паперової продукції орієнтуйтеся на знаки екологічного маркування 
та маркування системи сертифікації «FSC» яка свідчить що вирубка лісу для виготовлення 
паперових виробів здійснювалась з лісових господарств що упровадили систему 
збалансованого управління ресурсами. 

Споживаймо природні ресурси розумно! 
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Кукурудза цукрова (Zea mays saccharata (Koern) Zhuk) –  універсальна продовольча 
культура, яка є важливим резервом поліпшення харчування населення. ЇЇ качани та зерно в 
фазі молочної стиглості  вживають у свіжозвареному, замороженому, засоленому та 
консервованому станах. 

Наповнення овочевого ринку залежить у першу чергу від вирощування 
високопродуктивних овочевих культур до яких відноситься кукурудза цукрова як цінний, 
висококалорійний, екологічно чистий харчовий, дієтичний продукт. Особливо цінний для 
дитячого харчування. Харчову цінність зерна кукурудзи цукрової технічної стиглості, тобто 
коли зерно знаходиться в стадії молочної стиглості, визначають вуглеводи, білки, жири, 
амінокислоти, повний комплекс вітамінів, мінеральні речовини. За споживною цінністю, 
смаковими якостями вона займає провідне місце серед овочевих культур, але і  має перевагу 
перед іншими овочевими культурами в тому, що в технічно стиглому зерні не 
накопичуються нітрати.  

Для отримання екологічно чистих качанів кукурудзи цукрової необхідні насамперед 
сприятливі фактори навколишнього середовища. Кукурудза цукрова однорічна, 
роздільностатева, перехреснозапильна трав’яниста рослина, вегетаційний період якої від 
появи сходів до настання технічної стиглості залежить як від сорту так і суми 
середньодобових температур або так званих теплових одиниць. Для розширення сезону 
споживання кукурудзи цукрової підбирають сорти з різним вегетаційним періодом, качани 
яких достигають молочної стиглості у різні строки, а також використовуються різні строки 
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посіву, які сприяють подовженню строків споживання у зв’язку з різними строками 
формування качанів молочної стиглості. Перший строк посіву призначається при сумі 
ефективних температур 22-25  від початку вегетації, тобто коли грунт прогріється на 

глибині 8 -10 см на 10 . Інтервал між черговими строками посіву складає 50-55  

ефективних температур, тобто сіяти потрібно через кожні 5-7 днів. За цих умов може 
забезпечуватись безперервний період надходження врожаю на протязі 41-52 днів. Але у 
зв’язку з погодними умовами (спека, дощі) інтервал надходження качанів може як 
зменшуватись так і збільшуватись, при цьому може бути затоварювання нереалізованої 
продукції, так і дефіцит у випадку більш тривалого інтервалу. 

Для визначення кількості теплових одиниць (ТО) потрібно знати максимум і 
мінімум добової температури, тоді за формулою:  

 – 10,                                                  

де:   – мінімальна добова температура; 

  – максимальна добова температура; 

  – середньодобова температура. 

При розрахунках, враховується, що кукурудза цукрова припиняє ріст, якщо 
температура нижча за 10 . Проте, температури вищі за 30 , не мають додаткового впливу 

на ріст і розвиток кукурудзи цукрової. 
Наприклад, мінімальна  добова температура протягом доби була 12 , денна 

максимальна - 28 У цьому випадку  кількість теплових одиниць буде складати: 

 ТО =  – 10 = 10                                                   

Максимально  можливе число теплових одиниць становитиме: 

ТО =  – 10 = 20                                                    

Теплові одиниці використовують для розрахунку дати посіву і збору врожаю. Щоб 
заздалегідь визначити час збирання качанів необхідно знати середньорічні середньодобові 
температури в регіоні, на які безпосередньо впливає екологічна ситуація. 

Знання цих дат допоможе визначити максимально наближені строки збирання 
качанів до  потрібної форми стиглості, спланувати конвеєр, для безперебійного постачання 
їх на ринок та переробні підприємства. 

Кожний сорт та гідрид має свою тривалість і суму температур. Так сорти і гібриди, 
які мають період вегетації 65-75 днів накопичують 780-820 , а при тривалості вегетації 85-

90 днів – 900-950 , при тривалості вегетації 100-110 днів – 1000-1100 . День  коли сума 

цих температур  (за мінімумом 10  за кожен день) набуде значення розрахункової для 

кожного сорту суми і буде приблизною датою початку збирання урожаю. 
Протягом вегетації, якщо спостерігати за наявним ходом температур, підраховуючи 

теплові одиниці за описаною вище методикою, можна бачити наскільки відхиляється цей 
показник від середньорічного і прогнозувати зміну  строків плодоношення. 

Кращим строком збирання качанів для реалізації у свіжому вигляді та переробки є  
фаза технічної стиглості, яка настає через 25 днів (з коливанням 1-2 дня в ту чи іншу 
сторону) після появи приймочок зав’язі на качані. Ознакою технічної стиглості є обгортки 
які щільно облягають качан, побурілі нитки приймочок, зерна жовтуватого забарвлення, які 
легко ріжуться нігтем. Перезрілі качани стають зморшкуватими, твердими, вони погано 
розварюються, у них погіршується смак, у зв’язку з перетворенням частини цукру в 
крохмаль. На якість качанів впливає час збирання і температура. Найкраще збирати качани 
вранці між 5-10 годинами, коли температура, ще не досягла +20 - +22 , або надвечір, після 

18-ї години. У штаті Каліфорнія впроваджено нічне збирання, яке забезпечує отримання 



 194 

рівномірно охолодженої високоякісної продукції. Зібрані качани потрібно якнайшвидше 
охолодити до 0 , щоб вони зберегли свою якість до реалізації і переробки, тобто втрати 

цукру в зерні були мінімальними. 
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Людина обдарована розумом,  що б примножувати те, що їй 
дано, але до цих пір віна не творила, а руйнувала. 
Лісів все менше, річки сохнуть, клімат зіпсований, 
і з кожним днем земля стає все біднішою та потворнішою. 
                                                  Антон Чєхов 
 

Ніколи ще наша планета не зазнавала такого руйнівного впливу діяльності людини на 
екосистему планети, як в останні десятиліття. Сьогодні людина опинилася перед вибором – 
йти вперед і опинитися перед прірвою, яку сама створила, або зупинитися і змінити 
ставлення до природи, до ресурсів, які вона споживає і без яких не може прожити. Від цього 
вибору залежить майбутнє не тільки наше, але й наших дітей. Чи зможе людина створити 
майбутнє без глобальних катаклізм та зупинити навислу загрозу? 

Науковці вважають, що на сьогодні тільки прогнозування діяльності людини надає 
змогу запобігти навислу над людством загрозу. Необхідно знайти той шлях, на якому 
максимально будуть задоволені потреби споживачів та одночасно буде можливим 
виключення порушень екологічних процесів. 

У 1983 році Генеральна Асамблея ООН створила Всесвітню комісію з навколишнього 
середовища і розвитку, незалежний комітет двадцяти двох членів на чолі з Гру Харлем 
Брундтланд, прем'єр-міністром Норвегії. Цей комітет призначений для вивчення 
глобального навколишнього середовища та розвитку в 2000 році і далі, комісія прагне 
переглянути критичні проблеми, сформулювати реалістичні пропозиції щодо їх вирішення, а 
також підвищити рівень розуміння та прихильності питань навколишнього середовища та 
розвитку. Замість того, щоб представляти плани про знищення природних ресурсів та наше 
спільне майбутнє, комісія пропонує такі дії, що спрямовані на зростання економіки країн та 
не шкодять навколишньому середовищу. Комісія визнає, що прийшов час для об'єднання 
економіки та екології для того, щоб забезпечити зростання людського прогресу шляхом 
розробки природних ресурсів без втрат для майбутніх поколінь [1]. 

Метою зеленої, екологічно орієнтованої логістики є, з одного боку, мінімізація 
шкідливого впливу на навколишнє середовище, а з іншого – зменшення, або повністю 
виключення споживання невідновлюваних ресурсів. При цьому під шкідливими впливами 
розуміється не тільки викид вихлопних газів. Це також шум і вібрація, які створюють 
автомобілі і поїзди, відходи паливно-мастильних матеріалів, що потрапляють в землю і 
воду, використана упаковка і браковані вироби, які потрібно утилізувати та багато іншого – 
все, що призводить до несприятливих змін до умов проживання на нашій планеті. 

На  саміті країн-учасниць Конвенції ООН з питань вимірювання клімату в грудні 
2009 року в м. Копенгаген, одним з головних питань було те, що підвищення температури на 
Землі більш ніж на 2 Q С створить «некеровані кліматичні ризики», як зазначив директор 
Потсдамського інституту кліматичних досліджень Ганс Йоахим Шельнхубер. Він навіть 
стверджує, що «ми стоїмо перед кризою, такою ж глибокою, як гонка озброєнь 1950-1960 
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рр., з характерним для холодної війни принципом взаємних руйнувань». Щоб не допустити 
такого результату, до 2050 року необхідно зменшити емісію парникових газів на 50 % 
відносно їх обсягів у 1990 року. 

Відповідний меморандум був підписаний 20 Лауреатами Нобелівської премії, в ньому 
зазначено, що «температурна планка» може бути дотримана лише за умови, що зростання 
викидів парникових газів вдасться зупинити до 2015 року, в іншому випадку необхідні 
скорочення стануть вже недосяжними. 

Розширення концепції логістики на екологічні аспекти ніяк не є випадковістю чи 
даниною моді. Насправді від логістики і, відповідно, логістів у справі захисту 
навколишнього 
середовища залежить дуже багато, тому що транспорт є другим після паливно-
енергетичного комплексу емітентом парникових газів, його частка сьогодні складає близько 
25% всіх викидів  СО2. І якщо в інших індустріях вже помітна тенденція до зменшення 
емісії шкідливих речовин, то на транспорті їх обсяги зростають у зв'язку із глобалізацією 
торгівлі та ростом вантажообігу. 

За даними експертів, тільки в Європі обсяг викидів вуглекислого газу всіма видами 
транспорту порівняно з 1990 роком збільшився на 25%. І саме логісти, які мають планувати 
та оптимізувати товарорух, мають можливість змінити ситуацію на краще. 

Стратегічними логістичними завданнями Ламберт вважає наступні [2]: 
• інтеграція первинних та вторинних логістичних ланцюгів; 
• оптимізація процесу первинних та вторинних логістичних ланцюгів; 
• поліпшення процесів у виробництві продукції; 
• вплив на споживачів для досягнення найбільшого ефекту в логістичних процесах; 
• зменшення витрат; 
• співпраця з постачальниками в складуванні, пакуванні, екологічної стійкості та        
якості; 

• підвищення гнучкості в зміні обсягів, термінів і властивостей продукції; 
• зменшення витрат на логістику. 
Цілі оперативної логістики, наприклад: 
а) скорочення кількості транспортних засобів, наявних на підприємстві, що 
використовуються не за призначенням; 

б) збільшення обсягу роботи для кожного співробітника при сортуванні; 
в) скорочення часу на виконання замовлення; 
г) обмеження термінів очікування продукції споживачем; 
д) зменшення витрат на транспорт. 
У 1995 році Джон Елкінгтон , співвласник агенції «SustainAbility», сформулював таки 

поняття: «людина», «планета», «прибуток», що стали в 1997 році ключовими словами в 
назві першої доповіді на тему сталого розвитку англо-голландської нафтової компанії Schell. 
З точки зору автора, стала логістика – це процес планування, реалізації та координації руху 
матеріальних та інформаційних потоків від їх джерела до місця споживання, включаючи 
переробку, ліквідацію і повторне використання продукції. Основна мета сталої логістики –
задоволення потреб замовника при мінімізації  негативного впливу на навколишнє 
середовище  і суспільство. 

Таким чином, коли мова йде про сталу логістику, необхідно розглядати екологічний, 
економічний і соціальний аспекти сталого розвитку логістики в бізнесі [3]. Задеклароване у 
докладі ООН за назвою «Наше загальне майбутнє» поняття «сталий розвиток» трактується 
як розвиток, який має задовольнити на сьогодні потреби споживачів таким чином, щоб не 
було руйнації екології, а майбутні покоління споживачів мали можливість задовольнити свої 
потреби. Але, для цього споживачі сьогодні мають усвідомити свою причетність щодо стану 
екології, а логісти мають дотримуватися принципів зеленої, екологічно орієнтованої 
логістики. 
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Удосконалення прибиральної техніки пов’язане з створенням нових приладів, які 
відрізняються економічністю, екологічністю, ефективністю роботи, підвищеним рівнем 

споживних властивостей, поліпшення  безпеки.
 

Підвищення технологічного рівня прибиральної техніки прямує шляхом покращення 
функціональних характеристик, що, у свою чергу, обумовлює підвищення ефективності 
очищення за рахунок: створення раціонально конструкції насадок; використання насадок з 
пневмо- або електроприводом; підвищення споживаної потужності (сучасні моделі мають 
споживану потужність 1600... 1800 Вт); використання матеріалів для фільтрації з невеликим 
аеродинамічним опором, що дає змогу використовувати багатоступінчасту систему 
фільтрації. 

Поліпшення екологічних показників приладів досягається за рахунок:   
– використання високоефективних фільтрів; 
– зменшення енергоспоживання приладів; 
– зменшення шуму і вібрації шляхом використання спеціальних амортизаторів і 

методів кріплення ПВА;   
– виробництва приладів з подвійними стінками корпусу;   
– використання спеціальних шумопоглинаючих кожухів;   
– виконання деталей двигуна з високим ступенем динамічного балансування. 
Однією з найважливіших величин, що характеризує екологічність пилососів, є 

ступінь фільтрації. У пилососів повітря, яке виходить,  повинно бути максимально 
очищеним, тому виробники надають величезного значення технологіям по очищенню 
повітря і фільтруючим матеріалами.  Виробники  постійно тестують витратні матеріали для 
своїх приладів, а саме фільтри для пилососів і миючі концентрати для вологого прибирання, 
на відповідність їх високим сучасним вимогам чистоти і безпеки. 

Всі пилососи сухого прибирання мають по три фільтра: фільтр грубого очищення; 
фільтр перед входом повітря в двигун; фільтр тонкого очищення перед виходом повітря з 
пилососа.  

Фільтр грубої очистки призначений для того, щоб зібрати максимум сміття. Фільтри 
грубого очищення бувають таких типів: багаторазовий тканий мішок; одноразові паперові 
мішки; фільтр типу «циклон»; аква-фільтр. 

Перевагою фільтру з багаторазовим тканим мішком є простота в експлуатації і 
відсутність додаткових операційних витрат. Проте такі фільтри практично не утримують 
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дрібний пил. Тому фільтрами з багаторазовим мішком комплектуються тільки у найдешевші 
моделі пилососів 

Перевагою фільтрів з одноразовими паперовими мішками є вища ступінь 
уловлювання пилу та відсутність необхідності їх чищення. Недоліком фільтрів з 
одноразовим паперовим мішком є необхідність регулярної покупки нових взамін 
використаних.  

Фільтр типу «циклон» являє собою контейнер, в якому повітря закручується по 
спіралі і сміття відцентровою силою притискається до стінок пилозбірника. Достоїнствами 
такого фільтра є досить високий ступінь утримання сміття, простота видалення сміття, 
відсутність витрат на змінні мішки. Недоліки цього фільтра в тому, що він створює  
додатковий шум.  

Головною перевагою пилососа з аква-фільтром є зволоження повітря в квартирі під 
час прибирання. Такі пилососи є багатоуніверсальними. Недоліками пилососів з аква-
фільтром є їх значна вага, низька маневреність, необхідність старанного  догляду.  

Фільтр тонкого очищення перед виходом повітря з пилососа має вирішальне значення 
для збору пилу конкретною моделлю пилососа. Основний критерій оцінки фільтрів тонкого 
очищення – кількість пилових частинок розміром 0,3 мікрона, які вони можуть затримувати. 
Електростатичні фільтри можуть затримати 80% часток; S-фільтри затримують не менше 
95% часток  розміром 0,3 мікрона; високоефективні НЕРА-фільтри: не менше 99,5 – 99,95 % 
часток розміром 0,3 мікрона. Дрібні частинки пилу вловлюються мікроволокнами НЕРА-
фільтру за рахунок ефекту зчеплення, ефекту інерції та ефекту дифузії. НЕРА-фільтри 
виготовляються з довгого листа волокнистого матеріалу (діаметр волокна 0,65-6,5 мікрон, 
відстань між волокнами 10-40 мікрон). Ефективність НЕРА-фільтрів оцінюють за кількістю 
частинок розміром 0,06 мікрона на літр повітря, які залишаються після проходження  
фільтра. Класи фільтрів: HEPA 10 (50000), HEPA 11 (5000), HEPA 12 (500), HEPA 13 (50), 
HEPA 14. 

Отже, найоптимальнішим є поєднання в пилососі аква-фільтру грубої очистки та 
НЕРА-фільтру тонкої очистки. Підвищення ефективності та терміну експлуатації НЕРА-
фільтрів, є одним з перспективним напрямків модернізації приладів для прибирання.  

Деякі виробники використовують фільтри на основі активованого вугілля, які мають 

не тільки високу здатність утримувати найдрібніші частинки пилу, але й очищають повітря, 

яке виходить з пилососу, від неприємних запахів. 

Фірма Samsung оснастила деякі моделі пилососів ультрафіолетовою лампою для 

стерилізації повітря. УФ-промені знищують бактерії, збагачують повітря озоном, усувають 

неприємні запахи. Фірми LG,  De Longhi оснащають свої пилососи озонаторами, що 

виконують ту саму функцію, що й УФ-лампи. 

Ще одним з визначальних факторів екологічності пилососів є їх енергоспоживання. 

Серед споживачів найбільшим попитом користуються прилади високої потужності, але ж 

саме вони є потенційно небезпечними для навколишнього середовища за рахунок високої 
енергоємності.  

ЄС продовжує вилучати з ужитку електроприлади з високим рівнем споживання 
електроенергії. Упродовж років Брюссель додає до переліку для енергозаощадження дедалі 
більше товарів. Високо енерговитратні прилади після закінчення перехідного періоду 
забороняються. ЄС хоче спонукати споживачів витрачати менше електроенергії та таким 
чином робити внесок у справу захисту клімату.Так, з вересня 2014 року в ЄС буде 
заборонено продаж писолосів з високим рівнем споживання електроенергії. Тоді покупці 
зможуть придбати в магазині тільки прилади з потужністю менше 1600 ват. До 2017 року 
цей показник планують скоротити до 900 ват. 

   
 
 


