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обґрунтованого, неформального віднесення співробітника до певної групи персоналу згідно 
значущості його компетенцій для підприємства, але й бути основою оцінки обґрунтованості 
диференціації оплати праці, визначення обсягів ресурсів, які компанія може виділяти для розвитку 
окремих груп персоналу. 

Крім того, окремі складові інтегральної оцінки значущості окремих працівників для 
реалізації завдань фірми можуть бути основою для розподілу бюджетів, що виділяються на 
навчання персоналу між структурними підрозділами та рівня організаційної ієрархії. 

Застосування запропонованого підходу має суттєво зменшити для підприємств сфери 
обслуговування ризики втрати конкурентоспроможності через неочікуване припинення трудових 
відносин з ключовими працівниками, або недоцільний розподіл бюджетів розвитку персоналу й 
виникнення «вузьких місць» щодо наявних компетенцій працівників. 
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 ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПОДОВЖЕННЯ СТРОКІВ ТОВАРНОГО СТАНУ ДИНІ  

НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 

Одним з головних завдань агропромислового комплексу України є забезпечення плодово-
овочевого ринку якісною продукцією за доступними цінами із урахуванням зростаючих вимог 
споживачів до екологічної безпеки продуктів харчування. Окремим визначальним чинником для 
сільськогосподарського виробництва є сезонність і притаманна продукції рослинного світу 
нетривала стадія товарного стану величезної низки вкрай важливих для людини за різними 
ознаками продуктів. До таких віднесено культури родини гарбузових. 

Рішення завдання насичення ринку плодами гарбузових культур є одним з елементів 
плодово-овочевого благополуччя. Ці культури крім поживних, мають ще й високі дієтичні і 
лікувальні властивості. Серед баштанних культур родини гарбузових друге місце за обсягом ринку 
після кавуна займає диня. Завдяки хімічному складу диня є цінним дієтичним і лікувальним 
продуктом із заслуженим попитом на ринку, що вимагає розробки дієвих механізмів подовження 
часу її товарного стану для наближення до повного забезпечення потреб споживачів в баштанних і 
підвищення економічної ефективності виробництва дині. 

Термін споживання плодів гарбузових рослин обмежений через недостатність вивчення 
потенційних можливостей цих плодів, формування їх товарної якості та хімічного складу, 
недосконалість технологічних підходів до збільшення періоду споживання свіжої продукції.  

Питання теорії і практики зберігання сільськогосподарської продукції, технічні прийоми 
подовження строків зберігання плодоовочевої продукції розкрито в  працях таких видатних вчених: 
В. І. Іванченко, О. П. Непочатова, А. Т. Лєбєдєва, А. М. Криворот, Е. П. Широков, Г. М. Бойко, С. А. 
Бондаренко та ін. [1-2]. Необхідно відмітити недостатність та невідповідність сучасному стану 
наукових праць, в яких би розглядались особливості інноваційних підходів до формування 
механізмів подовження строків товарного стану саме баштанних культур, зокрема дині, слабку 
економічну оцінку цих процесів, що і визначило актуальність дослідження. 

В результаті дослідження ринку гарбузових культур визначено мінливості попиту і ціни, 
залежно від періоду року. Динаміка обсягів продажу дині швидко зростає під час її масового збору, 
що закономірно супроводжується значним її подорожчанням на початку сезону збору, падінням 
ціни із певною її стабілізацією в середині сезону і незначною тенденцією до зростання ціни 
наприкінці природного циклу вегетації гарбузових. Така тенденція вимагає пошуку 
альтернативних технологій подовження строків реалізації через застосування різних сортів та 
гібридів, завдяки розтягуванню в часі терміну дозрівання дині, та визначення технологій впливу на 
вже дозрілі плоди, створення інноваційних умов їх збереження.  

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=14722680968196101901&btnI=1&hl=ru
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Сезонне зростання обсягів пропозиції на ринку гарбузових культур закономірно провокує 
зниження ціни в середині сезону дозрівання дині, тому великі обсяги продажу її  не забезпечують 
рентабельності в цей час. В період міжсезоння, коли врожай дині українських виробників вже 
розпродано, спостерігається переорієнтування споживачів на імпортну продукцію. Але низька 
купівельна спроможність населення і достатньо високі ціни на завезену продукцію обмежує 
споживання дині в цей час та закладає негативні економічні тенденції на мікро- та макрорівнях, не 
сприяє раціональній структурі харчування населення. 

Традиційні способи продовження термінів зберігання продукції пов'язані зі всілякими 
обробками, в основі яких лежать процеси нагрівання, охолодження, хімічного впливу. Але ці способи 
найчастіше виявляється дорогими або малоефективними з точки зору тривалого подовження 
термінів або зовсім неможливі через псування плодів при транспортуванні або в умовах сховищ. 

Відомо, що для запобігання псування харчової сировини необхідно припинити або 
сповільнити життєдіяльність мікроорганізмів і шкідників, уповільнити процеси обміну речовин в  
зрілій дині. Практика подолання цих задач зводиться до різних способів обробки та переробки 
продуктів: консервування, холодильне зберігання, хімічна та радіаційна обробка, зберігання в 
газових середовищах. Такі методи витратні і вимагають значних витрат на обладнання і 
приміщення.  

Перспективним методом зберігання продукції є модифіковане газове середовищіе. До 
найбільш простого способу зберігання в модифікованому газовому середовищі віднесено 
зберігання плодів в упаковці з полімерних матеріалів, вибірково проникних для газів. Головними 
недоліками даного способу є неможливість підтримувати строго певну концентрацію газів та 
трудомісткість процесу упаковки. Метод зберігання плодів у регульованому газовому середовищі 
забезпечує зниження втрат від транспірації, значно пригнічує дихання і сполучені з ним фізіологічні 
процеси, що обумовлює уповільнення розпаду органічних речовин, затримує дозрівання і 
передчасне старіння плодів [3]. 

Одним із сучасних способів зберігання харчової сировини є електронно-іонна технологія. До 
її переваг віднесено наявність технічних приладів, які дозволяють дуже точно впливати на процес, 
висока енергетична ефективність, можливість застосування до великої кількості продуктів 
сільського господарства, тобто певна універсальність. Застосування для зберігання іонізованого 
повітря дозволяє знизити швидкість окислювально-відновних процесів, що проходять в плодах 
дині, і таким чином сповільнити в них процеси метаболізму.  

Отже, умови доведення дині до споживача в найякіснішому стані у відносно тривалому часі 
вимагають спрямовувати дію на плоди дині одноразово. Традиційні способи продовження термінів 
зберігання продукції виявляється дорогими або малоефективними з точки зору тривалого 
подовження термінів або зовсім неможливі через псування плодів при транспортуванні або в 
умовах сховищ. Перспективним методом зберігання продукції є модифіковане газове середовище. 
До найбільш простого способу зберігання в модифікованому газовому середовищі віднесено 
зберігання плодів в упаковці з полімерних матеріалів, вибірково проникних для газів. Одним із 
перспективних методів для збереження дині є електронно-іонна технологія. 
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Сучасне вітчизняне готельне господарство функціонує та розвивається в складних 
політичних та соціально-економічних умовах існування української держави. Така ситуація вимагає 
удосконалення стратегії розвитку суб’єктів готельного бізнесу застосовуючи інноваційні підходи та 
методи у сфері планувальної діяльності. Своєчасне та науково обґрунтоване впровадження 


