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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВСТУП
Актуальною проблемою розвитку економіки Украї�

ни на сучасному етапі є підвищення ефективності су�

спільного виробництва шляхом виробництва сільсько�

господарської конкурентоспроможної продукції на базі

інновацій, що зумовлює необхідність посилення стра�

тегічного напряму діяльності аграрних підприємств.

Важливе місце в стратегічній діяльності організації по�

сідає його маркетингова стратегія, яка формує ринкові

стратегічні орієнтири.
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INFLUENCE FACTORS ON FORMATION OF ENTERPRISE MARKETING STRATEGIES POULTRY

У статті розглянуто вплив факторів на формування маркетингових стратегій птахівничого

підприємства. Проведено факторний аналіз основних показників виробничо�економічної діяль�

ності підприємства та встановлено їх вплив на формування прибутку. На підставі здійсненого

кореляційно�регресійного аналізу встановлено тісний зв'язок між показниками фондоозброє�

ності та продуктивності праці. Виявлено резерви щодо ефективності роботи птахівничого

підприємства є підгрунтям для розробки та впровадження маркетингових стратегій у діяльність

організації, що сприятиме зміцненню конкурентоспроможності організації у ринковому сере�

довищі.

The article discusses factors influence the formation of marketing strategies poultry enterprise. A

factor analysis between major industrial and economic performance of the company and determined

their impact on the profit. Based committed correlation and regression analysis showed a close

relationship between the capital�labor ratio and productivity. Identified reserves on the effectiveness

of the poultry enterprise is the basis for the implementation of marketing strategies in the organization

that will strengthen the competitiveness of the organization in the market environment.
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Забезпечення населення високоякісним продоволь�

ством — одна із головних проблем, яку вирішують еко�

номічно розвинуті країни з перехідною економікою.

Однією із галузей, яка здатна за короткий термін вирі�

шити поставлені задачі, є птахівництво, яке в Україні

останніми роками динамічно розвивається [2]. Успішне

вирішення намічених завдань підприємствами птахівни�

чої галузі може бути досягнуто за рахунок розробки й

реалізації стратегій маркетингового менеджменту, що

сприятиме як насиченню внутрішнього ринку яйцями,
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м'ясом птиці, так і завоюванню надійних позицій на сві�

тових ринках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У контексті сучасних проблем щодо стратегічного

розвитку аграрного сектору економіки України все

більш актуальними стають наукові праці багатьох вітчиз�

няних та іноземних вчених, серед яких: В.Я. Амбросов,

Г.Л. Багієв, Л.В. Балабанова, С.В. Близнюк, М.Я. Де�

мяненко, Й.С. Завадський, В.Я. Месель�Веселяк,

М.Й. Малік, М.К. Моісєєва, Л.В. Осипова, П.Т. Саблук

та ін. Питанням розробки маркетингових підходів до

стратегічного управління діяльністю птахівничих

підприємств на підставі визначення їх резервного потен�

ціалу присвячені наукові дослідження таких вчених, як:

Р.І. Буряк, В.В. Бутенко, С.В. Діденко, В.С. Заболотний,

І.Г. Кушнір, Л.В. Лопотан, Н.П. Пономаренко, В.К. Сав�

чук та ін. Проте питанням виявлення в птахівничих

підприємствах можливого резерву для розробки і впро�

вадження стратегій на засадах маркетингу та за допо�

могою використання статистичних методів приділено

недостатньо уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проведення досліджень щодо вияв�

лення та впливу факторів на формування маркетинго�

вих стратегій птахівничого підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування організаційно�економічного механізму

функціонування ринку продукції птахівничих підпри�

ємств є важливою соціально�економічною проблемою.

Особливістю сучасного ринку цієї продукції є зменшен�

ня його ємності, внаслідок зниження купівельної спро�

можності населення, яке змушене займатися самозабез�

печенням продукцією, тобто птахівництво за нинішніх

умов зорієнтоване на дрібнотоварне виробництво. Пта�

хівничі підприємства практично не нарощують вироб�

ництво яєць та м'яса птиці, а спеціалізовані райони з їх

виробництва дещо змінили напрям своєї діяльності.

Основними напрямами формування сучасного високо

конкурентного птахівництва є: поліпшення годівлі птиці

білковими кормами; вдосконалення племінної роботи;

забезпечення збереження поголів'я; впровадження ре�

сурсозберігаючих технологій; розширення асортимен�

ту і підвищення якості продукції.

Характерною тенденцією розвитку птахівництва в

Україні за останнє десятиріччя та на сучасному етапі є

переміщення обсягів виробництва продукції в господар�

ства населення, яке супроводжується посиленням про�

цесу деспеціалізації виробництва, зниженням рівня ме�

ханізації виробничих процесів, погіршенням епізоотич�

ного благополуччя птахогосподарств, і як, наслідок, —

ослабленням конкурентоспроможності продукції птах�

івницької галузі [3]. Відродження птахівництва є мож�

ливим за рахунок державної підтримки галузі, залучен�

ня значних інвестицій, спрямованих на технічне переос�

нащення, розширення виробничих потужностей птахів�

ничих підприємств, якісне поліпшення племінних ре�

сурсів; сучасного менеджменту; впровадження марке�

тингових стратегій розвитку.

Дослідження щодо удосконалення системи марке�

тингового менеджменту проводились за матеріалами

товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма

"Дніпропетровська", яке розташоване в с.м.т. Кіровсь�

ке Дніпропетровського району Дніпропетровської об�

ласті. Видом господарської діяльності товариства є

розведення птиці, виготовлення комбікорму з даваль�

ницької сировини та реалізація яєць. Починаючи з 2004

року — початку створення ТОВ "Агрофірма "Дніп�

ропетровська", птахофабрика успішно здійснює пе�

рехід на нові технології виробництва та збору про�

дукції, а саме: встановлено сучасне кліткове обладнан�

ня для утримання курей�несушок фірми "Big Dutchman

International GmbH" й "Hellman Poultry GmbH & Co.KG",

загальною кількістю — 544 040 посадкових місць, а

також для вирощування молодняку кількістю — 200

000 посадкових місць. Крім того, до структури птахо�

фабрики входе комбікормовий завод, продуктивністю

12,5 тонн за годину, що дозволяє покращити якість

корму та знизити виробничі витрати. Випускаються по�

внораціонні корми за 6 рецептами з комп'ютерним до�

зуванням компонентів. Збудовано склади для зберіган�

ня зерна, загальною місткістю 1000 тон, новий яйцес�

клад, встановлено систему водоочищення. Ветеринар�

на і зоотехнічна лабораторії дозволяють оперативно

проводити аналіз на небезпечні мікроорганізми, ква�

ліфікований ветеринарний догляд, вакцинація птиці

проти небезпечних захворювань забезпечує безпеку и

чистоту продукції, що випускається. На птахофермі ви�

користовується один із найпродуктивніших яєчних

кросів птиці "ЛОМАНН ЛСЛ�ЛАЙТ" і "ЛОММАН БРА�

УН�ЛАЙТ", основними характеристиками яких є: гар�

на пристосованість до зовнішнього середовища, низькі

витрати на одне яйце, яйця масою 60,5—62,5 г, що

згідно зі стандартами відповідає першій категорії —

М. На підприємстві виробляється біле яйце. Харчові

яйця за масою відповідають ДСТУ 5028:2008 "Яйця

курячі харчові технічні умови".

Продукція реалізується як приватним особам, так і

оптовим споживачам Дніпропетровської, Харківської та

Полтавської областей.

За допомогою таблиці 1 проаналізуємо фінансові

показники виробничо�господарської діяльності ТОВ

"Агрофірма "Дніпропетровська".

 2012 2013 2014 2014  % 
 2012 

  , . . 82161 75914,1 92277,3 112,31 
 , . . 64552 57073 62187 96,33

, . . 17609 18841,1 30090,3 170,88 
 , % 27 33 48 +21 . . 

Таблиця 1. Фінансово�економічні показники
виробничо�господарської діяльності ТОВ "Агрофірма "Дніпропетровська"
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На підставі аналізу даних наведених в таблиці 1

встановлено, що у звітному році відбулося значне

зростання прибутку (на 70,88%), яке обумовлено

зростанням виручки від реалізації на 12,31%, що

позначилося на зниженні повної собівартості на

3,67%. Загалом протягом 2012—2014 рр. виробни�

чо�гос подарська діяльність  ТОВ "Агро фірма

"Дніпропетровська" характеризувалася значними

темпами нарощування виробництва валової про�

дукції, активністю продажу та достатнім рівнем рен�

табельності.

Досягнення маркетингових цілей на підприємстві

здійснюється через відділ збуту. Основна функція від�

ділу — збут продукції за каналами розподілу, що скла�

лися за роки функціонування товариства, але при цьо�

му відсутнє стратегічне планування маркетингової діяль�

ності (дослідження ринку, розробка рекламних заходів,

політика ціноутворення), тобто даний структурний

підрозділ товариства своєю діяльністю не охоплює в

повній мірі комплекс необхідних заходів з маркетингу,

які необхідні для ефективного функціонування підприє�

мства в ринкових умовах. Тому виникає необхідність у

перегляді існуючої системи управління маркетингом в

ТОВ "Агрофірма "Дніпропетровська" та виявити мож�

ливі резерви для вдосконалення маркетингового менед�

жменту.

За допомогою факторного аналізу з'ясуємо за�

лежність прибутку від певних факторів та оцінимо їх

вплив на прибуток підприємства [4]. Вихідні дані для

факторного аналізу представлені в таблиці 2.

Вплив факторних показників на прибуток предста�

вимо у вигляді моделі:

Cqp (1),

де П — прибуток;

q — обсяг реалізації;

P — ціна одиниці продукції;

С — собівартість продукції.

Розрахуємо прибуток за базисний період:

994264552523,01425000000 Cqp
грн.

Проведемо розрахунки прибутку за звітній період:

5,2782562187691,01303071111 Cqp
грн.

 Обчисливши середній індекс цін, визначимо вплив

на розмір чистого прибутку зміни цін, обсягу реалізо�

ваної продукції, обсягу виробленої продукції. Для ви�

значення індексу цін скористаємося формулою:

 

10

11

qp
qp

I p (2),

де pI  — індекс ціни;

0p  — ціна продукції у базисному періоді;

1p  — ціна одиниці продукції у звітному періоді;

1q  — кількість реалізованої продукції у звітному пе�

ріоді.

33,1
130307523,0
130307691,0

PI

Тобто ціни на продукцію у звітному періоді зросли

на 33%.

Визначимо вплив факторів на зміну виручки від ре�

алізації продукції:

01 BBB (3),

де B  — зміна загальної виручки;

1B  — виручка за звітній період;

0B  — виручка за базисний період.

 = 90012,5 — 74494 = 15518,5 тис. грн.

Отже, за звітний період виручка від реалізації зрос�

ла на 15518,5 тис. грн., це відбулося за рахунок двох

чинників: ціни реалізації та обсягу реалізованої про�

дукції. Розрахуємо вплив кожного з цих чинників на

зміну виручки від реалізації:

P
p I

BB 1
1 (4),

де pB  — зміна розміру виручки продукції за раху�

нок ціни;

PI  — індекс ціни.

 1,20772
33,1

5,900125,90012Bp  тис. грн.

0
1 B
I
BB
p

q (5),

де qB  — зміна розміру виручки продукції за раху�

нок кількості;

0B  — розмір виручки за базисний період.

6,525374494
33,1

5,90012
qB  тис. грн.

Зростання цін обумовило збільшення виручки на

20772,1 тис. грн., у свою чергу, зменшення обсягів ви�

робництва призвело до падіння на 5253,6 тис. грн.

Аналогічно обчислимо вплив чинників на зміну со�

бівартості реалізованої продукції ТОВ "Агрофірма

"Дніпропетровська".

01C (6),

де  —  загальна собівартість продукції;

1 — собівартість продукції за звітній період;

0 — собівартість продукції за базисний період.

 = 62187 — 64552 = �2365 тис. грн.

 2012 
( , 0) 

2014 
(  , 1) 

  
 

+/- 
 

 % 
   , . 142500 130307 -12193 91,44 

   , . ./ 
.  0,523 0,691 +0.17 133 

      
, . . 74494 90012,5 +15518,5 120,83 

  , . . 64552 62187 -2365 96,34 
, . . 9942 27825,5 +17883 279,88 

Таблиця 2. Вихідні дані показників господарської діяльності ТОВ "Агрофірма
"Дніпропетровська" щодо проведення факторного аналізу
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p
p I

CC 1
1 (7),

де p — зміна собівартості продукції за рахунок

ціни.

p = 62187 — 62187/1,33= +15429,86 тис. грн.

0
1 C
I
CC
p

q (8),

де qC  — зміна собівартості, зумовлена обсягом ви�

робництва продукції.

qC  = 62187/1,33 — 64552 = �17794,86 тис. грн.

Підвищення ціни на продукцію ТОВ "Агрофірма

"Дніпропетровська" призвело до збільшення собівар�

тості на 15429,86 тис. грн. та вплинула на прибуток. Слід

врахувати, що вплив зміни ціни на розмір прибутку має

різнонаправлений характер: зростання виручки від ре�

алізації сприяє збільшенню прибутку, зріст собівартості

— зменшенню. За допомогою розрахунків встановимо

вплив зміни ціни на розмір прибутку:
 ppp CB (9),

де p — зміна прибутку за рахунок ціни.

p = 20772,1 — 15429,86 = +5342,24 тис. грн.

Отже, зміна ціни сприяла збільшенню прибутку на

5342,24 тис. грн, що обумовлено пришвидшеними тем�

пами зростання виручки від реалізації продукції у по�

рівнянні із собівартістю.

qqq CB (10),

де q — зміна прибутку за рахунок обсягів вироб�

ництва.

 q = �5253,6 +17794,86 = +12541,86 тис. грн.

Таким чином, встановлено, що зниження обсягів

виробництва сприяло зменшенню собівартості вироб�

леної продукції, але суттєвіший вплив на зниження со�

бівартості здійснило зростання продуктивності. Врахо�

вуючи той факт, що через зниження обсягів виробницт�

ва виручка зменшилася на 5253,6 тис. грн. розрахуємо

можливий резерв збільшення прибутку. Для цього скла�

демо та розв'яжемо пропорцію:

 

де Х — сума, на яку зросте собівартість виробленої

продукції при збільшенні обсягів виробництва до рівня

базисного року.

Х = 3902,46 тис. грн.

Таким чином, резерв збільшення прибутку в ТОВ

"Агрофірма "Дніпропетровська" складе:

5253,6 — 3902,46 = 1351,14 тис. грн.

Чинники, що вплинули на зміну обсягу прибутку,

представимо за допомогою таблиці 3.

Враховуючи той факт, що значне зростання прибут�

ку було досягнуто за рахунок зниження собівартості

одиниці продукції, доцільно проаналізувати вплив фон�

доозброєності на продуктивність праці в ТОВ "Агро�

фірма "Дніпропетровська", вихідні дані для розрахунків

наведемо в таблиці 4.

На підставі проведених розрахунків можна зроби�

ти висновок, що між показниками фондоозброєності та

продуктивності праці існує тісний зв'язок — коефіцієнт

кореляції склав r
xy

 =0,99. Коефіцієнт детермінації ста�

новить 0,98.

При цьому рівняння регресії матиме наступний виг�

ляд:

Y = — 82117 + 1,608Х

Таким чином, доведено, що між зазначеними по�

казниками спостерігається прямий зв'язок, також

з'ясовано, що зростання фондоозброєності на 1 при�

зводить до збільшення продуктивності праці на 1,6

грн./люд.

За результатами проведеного факторного аналізу

прибутку встановлено, що в досліджуваному товаристві

виявлено можливий резерв зростання прибутку за ра�

хунок збільшення обсягів виробництва продукції

підприємства, який складає 1351,14 тис. грн. На підставі

проведеного аналізу регресійної моделі між показни�

ками фондоозброєності та продуктивності праці вста�

новлено прямий зв'язок, що пояснюється зниженням

собівартості одиниці продукції, яке обумовлене пере�

оснащенням основних фондів ТОВ "Агрофірма "Дніпро�

петровська".

Досягнення маркетингових цілей на підприємстві

здійснює відділ збуту, головною функцією якого є про�

даж продукції за встановленими протягом багатьох

років каналів розподілу, але потрібно зауважити на

відсутності обгрунтованого стратегічного планування

маркетингової діяльності, тобто даний структурний

підрозділ товариства своєю діяльністю не охоплює в

повній мірі необхідних комплекс заходів з маркетингу,

який потрібен для функціонування підприємства в кри�

зових ринкових умовах.

 , . . 
 + 17883,1

   +5342,24

 +12541,86

  +1351,14

Таблиця 3. Зведені дані щодо впливу чинників на прибуток ТОВ "Агрофірма
"Дніпропетровська"

 2012  2013  2014  

 –   ./ . 305024 344474 574537 

 –  ./ . 434714 441361 846581 

Таблиця 4. Вихідні дані для побудови
регресійної моделі
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Орієнтація птахівничого підприємства на ринок пе�

редбачає вдосконалення його організаційної структу�

ри. Важливим моментом в діяльності підприємства стає

створення служби маркетингу, що дає можливість згру�

пувати співробітників даної служби за функціональною

спеціалізацією. Якщо недооцінити актуальність такого

рішення, то в сучасних кризових умовах підприємство

може відчути сильний тиск з боку конкурентів, втрати�

ти ринки збуту й знизити рентабельність виробництва.

Отже, для успішного виконання маркетингових

функцій в ТОВ "Агрофірма "Дніпропетровська" доціль�

но провести реорганізацію відділу збуту та створити

службу маркетингу, яка дозволить проводити маркетин�

гову роботу в повному обсязі, включаючи певне коло

функцій. До цих функцій належать: розробка цілей і зав�

дань; розробка маркетингової стратегії підприємства;

планування виробництва продукції птахівництва; розроб�

ка стратегії розподілу; формування каналів збуту; фор�

мування і реалізація цінової політики; планування фінан�

сового та інвестиційного забезпечення; організація мар�

кетингових досліджень; розробка заходів щодо просу�

вання та стимулювання; підбір, навчання (перепідготов�

ка) та мотивування персоналу; контроль щодо виконан�

ня розроблених маркетингових заходів [1]. Що дасть

змогу більш ефективно проводити маркетингові дослід�

ження, покращити виробничо�збутову діяльність підприє�

мства за допомогою розвитку логістично�збутових лан�

цюгів реалізації продукції яєчного птахівництва, перегля�

нути цінову політику товариства та розробити маркетин�

гові стратегії тощо.

На підставі проведеного SWOT�аналізу розробле�

но стратегію управління виробничо�збутовою діяльні�

стю ТОВ "Агрофірма "Дніпропетровська", яка скла�

дається з двох напрямів:

1. Управління маркетинговою діяльністю: шляхом

реорганізації відділу збуту та відкриття служби марке�

тингу, що дозволить значно покращить маркетингову

діяльність й дасть змогу зосередити увагу на проведенні

більш якісного дослідження елементів ринкового сере�

довища, розробці форм стимулювання збуту яєць птиці

за оптимізованими каналами розподілу, зокрема, роз�

витку мережі фірмової торгівлі, формуванні гнучкої

цінової політики яєчного птахівництва тощо;

 2. Удосконалення підсистеми менеджменту: за ра�

хунок посилення контролю якості продукції; покращен�

ня кадрової політики на підставі добору висококвалі�

фікованих спеціалістів до служби маркетингу, органі�

зації курсів підвищення кваліфікації для працівників; по�

кращання мотиваційного менеджменту підприємства.

Слід зазначити, що існуючий стан стагнації еконо�

міки України негативно впливає на зацікавленість іно�

земних інвесторів щодо вкладання коштів в розвиток

галузі птахівництва, зокрема в ТОВ "Агрофірма "Дніпро�

петровська", тому концепція стратегічного бачення май�

бутньої діяльності підприємства має грунтуватися на

власному ресурсному потенціалі. Усунення виявлених

слабких боків збільшить кількість сильних сторін, що

дозволить ефективніше протидіяти загрозам, за раху�

нок впровадження сучасних технологій, підтримки ви�

сокої якості продукції яєчного птахівництва, залучення

висококваліфікованих спеціалістів. За рахунок впровад�

ження нової маркетингової політики можливо очікува�

ти на зменшення негативних наслідків існуючої системи

стимулювання збуту.

Впровадження запропонованих стратегічних на�

прямків у виробничо�господарську та маркетингову

діяльність ТОВ "Агрофірма "Дніпропетровська" сприя�

тиме збільшенню обсягів виробництва продукції, отри�

манню додаткового прибутку за рахунок більш ефек�

тивної цінової політики, виходу на нові ринки, одержан�

ня додаткових інвестицій від стратегічних партнерів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, для ефективної розробки та впровад�

ження маркетингової стратегії, прогнозування подаль�

шої діяльності, ухвалення ефективних рішень необхід�

но володіти об'єктивною інформацією про потенційні

можливості підприємства. За результатами проведено�

го факторного аналізу, висновків щодо побудованої

регресійної моделі та використання стратегічних інстру�

ментів менеджменту можна зробити висновок, що пта�

хівниче підприємство має резерв для впровадження

оновленої стратегії маркетингу, який дасть змогу підви�

щити конкурентні позиції на ринку та, в перспективі,

сприятиме формуванню привабливого інвестиційного

клімату в галузі.
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