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ТОВ «Агронікс» - сучасне високомеханізоване підприємство з високою 

культурою виробництва, оснащене високопродуктивним устаткуванням, 

працююче за прогресивною класичною технологією випічки хлібобулочних і 

кондитерських виробів з своїми традиціями, що склалися. ТОВ «Агронікс»  

був заснований у квітні 1974 року. Основним видом діяльності були 

виробництво хліба та кондитерських виробів. 

ТОВ «Агронікс» здійснює свою виробничу діяльність на одній 

промисловій ділянці. Виробництво хліба здійснюється у 2 зміни без зупинок 

у світкові дні на підставі щоденних заявок, які формуються сьогодні на 

завтра. Обсяги продукції, заявленої покупцями, формують замовлення для 

виробництва. Фактично ТОВ «Агронікс» займається виробництвом хліба та 

хлібобулочних виробів з подальшою їх реалізацією. 

Основними видами продукції підприємства є хліб, булочки, батони та 

інше. Приготування тіста виконується опарним способом з використанням 

пресованих дріжджів, які поліпшують смак і аромат хліба. Якість продукції 

постійно контролюється акредитованою виробничою лабораторією 

хлібокомбінату, яка проводить хімічні і бактеріологічні аналізи, що дозоляє 

забезпечити споживачів виробами найвищої якості. Мета підприємства – 

досягти виробництва необхідного обсягу випуску хлібобулочних виробів, 

забезпечити більшого визначення виробів, випущених з натуральної 

сировини за традиційними технологіями без поліпшувачів та збагачувачів 

порівняно з іншими виробниками. 

Економічні розміри підприємства наведені у таблиці 2.1 

Таблиця.1 
Економічні ТОВ «Агронікс», тис грн 

Показники Роки Відношення 
2013р.до 2011р., % 2011 2012 2013 

Наявність робітників, чол 285 280 281 98,60 
Чистий дохід виручка 44889 49570 49544 110,37 
Вартість основних фондів 33230 30091 30255 91,05 
Вартість готової продукції 2 66 87 43,5 р. 
Вартість товарів 4954 4952 1246 25,15 
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Вартість запасів 6424 6360 2373 36,94 
Витрати на збут 9509 11059 12587 132,37 
Джерело: власні дослідження автора за звітністю підприємства 

На підприємстві у 2014 році працювало 281 особа. Виробничі умови 

показують, що виручка від реалізації збільшилась за дослідний період 

10,37%,  в той час вартість основних фондів зменшилась на 8,95%. Витрати 

на збут збільшились на 32,37%. У ТОВ «Агронікс» збільшується товарообіг 

продукції. Так товарні запаси на кінець року зменшились у 4 рази.  

У запорізькі області продукція представлена у Запоріжжі, Мелітополі та 

Якимівці (табл.2).  

Таблиця.2 
Роль ТОВ «Агронікс»на ринку хліба та хлібопродуктів 
Показники Роки Відношення 

2013р.до 
2011р., % 2011 2012 2013 

Обсяги реалізації, т 5905 5683 5298 89,72 
Обсяги роздрібної торгівлі, т 18433,2 21421,7 21772,6 118,12 
Виручка від реалізації, тис грн 34640 36196 37628 108,63 
Вартість продукції через 
роздрібну торгівлю, тис грн 3501228 3914405 4247454 121,31 

Обсяги реалізації основного 
конкурента, т  8365 8568 8932 106,78 

Частка ринку підприємства, % 32,03 26,53 24,33 -7,70 п.п. 
Частка ринку конкурента, % 45,38 40,00 41,02 -4,36 п.п. 
Джерело: власні дослідження автора за звітністю підприємства 

За 2013-2011 роки обсяги реалізації хлібопродуктів зменшились на 

10,28%, в той час як роздрібна торгівля хлібом у Запорізькій області 

збільшилась на 18,12%. Це свідчить про поступове зменшення впливу ТОВ 

«Агронікс» на ринку хліба в області. Так, частка ринку ТОВ «Агронікс» у 

2011 році дорівнювала 32%. Протягом дослідного періоду підприємство 

втратило 7,7%. Так ситуація склалася й у основного конкурента – 

Запорізького хлібокомбінату. Комбінат втратив за 3 роки 4% ринку. Це 

означає появу ринку нових виробників хлібу. 
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Конкурентні позиції підприємства визначаються його асортиментом та 

широтою номенклатури. Це дозволяє конкурувати на ринку та коригувати 

пропозицію товару згідно попиту, що склався в регіоні. 

Хліб та хлібопродукти у ТОВ «Агронікс» складають понад 60% всієї 

товарної продукції (табл. 2.3) 

Таблиця.3 
Структура товарного асортименту ТОВ «Агронікс» 

Види продукції 
2011 2012 2013 

тис 
грн % тис 

грн % тис 
грн % 

ХлiбЯкимівськийрiз.пак., 
0,7 кг/шт 6503 18,8 6994 19,3 8208 21,8 

Батон Якимівський, 0,5 
кг/шт 8120 23,4 9195 25,4 8968 23,8 

Батон 
Якимівськийрiз.пак., 0,5 
кг/шт 

7354 21,2 8099 22,4 8312 22,1 

Батон Запорiзький, 0,5 
кг/шт 6237 18,0 6468 17,9 6207 16,5 

Батон Запорiзькийрiз.пак., 
0,5 кг/шт 6426 18,6 5440 15,0 5933 15,8 

Разом  34640 100 36196 100 37628 100 
Джерело: власні дослідження автора за звітністю підприємства 

У середньому за 3 роки  питома вага батону Якимівського різної фасовки 

0,5 кг у структурі товарної продукції займає відповідно від 23,4 до 25,4%. 

Взагалі батон Якимівській різної фасовки у 2011 році дорівнював 44,6% 

всього товарного асортименту, а в 2013 році – 45,9%. Такі дані свідчать про 

високий рівень спеціалізації ТОВ «Агронікс». З одного боку це впливає на 

підвищення інтенсифікації виробництва, а з другого боку це негативно 

впливає на використання трудових ресурсів та збільшення напруженості 

виробництва. 

Витрати на оплату праці та продуктивність виробництва прямо впливає 

на результативність процесу виробництва та формує собівартість 

виробництва основної продукції. Чим вища продуктивність праці, тим нижча 

собівартість одиниці продукції.  



25 
 

В основі собівартості виробництва лежать витрати на основну та 

допоміжну сировину (табл. 4)  

Таблиця 4 
Собівартість виробництва хліба  

Статті витрат 

Роки 
2011 2012 2013 

тис. 
грн. % тис. 

грн. % тис. 
грн. % 

Основна сировина 
(борошно 1г, в/г, 2г, 
житнє) 

10219 29,5 10243 28,30 8090 21,50 

Допоміжна сировина 
(дрiжджi, маргарин, олія, 
цукор, сіль, солод, молоко 
сухе, патока, повидло 
інше) 

2806 8,1 2823 7,80 1994 5,30 

ФОП основного 
виробничого персоналу 4330 12,5 4705 13,00 2371 6,30 

Загальновиробничі 
витрати 3810 11,0 4742 13,10 2860 7,60 

Витрати на збут 4157 12,0 2932 8,10 2822 7,50 
Витрати на доставку 2217 6,4 5791 16,00 4779 12,70 
Інші нематеріальні 
витрати 7101 20,5 4959 13,7 14713 39,1 

Разом 34640,0 100,0 36196,0 100,0 37628,0 100,0 
Джерело: власні дослідження автора за звітністю підприємства 

Основним витратами виробництва виступають витрати на основну 

сировину – борошно. У дослідженому періоді вони займають від 21,5 до 

29,5%. Високим рівнем характеризуються витрати на заробітну плату, що 

свідчить про стимулювання праці на підприємстві. У 2012 році витрати на 

працю дорівнювали 13,1%, або 4742 тис грн. Перевага змінних витрат над 

основними означає високий потенціал для зниження собівартості. В той же 

час, у 2013 році у підприємстві спостерігалась висока частка нематеріальних 

загальновиробничих витрат. Це може негативно вплинути на якість продукції 

та результати діяльності підприємства на ринку. 

Результати підприємства хлібопекарської галузі характеризують 

показники: ціна реалізації, товарність, рентабельність продажу та 
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собівартості виробництва. Показники ефективності виробництва наведені у 

таблиці 5 

Таблиця 5 
Ефективність реалізації хліба та хлібопродуктів 

Показники 
Роки Відношення 

2013р.до 
2011р. 2011 2012 2013 

Вихідні дані          
Виручка від реалізації товарів та послуг 
по підприємству, тис грн 

44889 49570 49544 110,4 

Собівартість товарів та послуг, тис грн 51458 35172 33141 64,4 
Витрати на збут, тис грн 9509 11059 12587 132,4 
Обсяги реалізації основного продукту, 
тон 

5905 5683 5298 89,7 

Обсяги виробництва основного 
продукту, тон 

5953 5709 5311 89,2 

Виручка від реалізації основної 
продукції, тис грн 

34640 36196 37628 108,6 

Розрахункові дані         
Середня ціна реалізації, грн./кг 5,9 6,4 7,1 121,1 
Товарність,% 99,2 99,5 99,8 0,6 
Рентабельність виробництва, % -12,8 40,9 49,5 * 
Рентабельність продажу, % -14,6 29,0 33,1 * 
Частка витрат на збут, % 18,5 31,4 38,0 19,5 
Джерело: власні дослідження автора за звітністю підприємства 

Середня ціна реалізації 1 кг хліба у 2011-2013 роках дорівнювала від 5,9 

до 7,1 грн/кг. Це означає, що одна буханка хліба не перевищувала 5 грн. так 

ціна значно менша порівняно із конкурентами: Запорізьким та 

Мелітопольським хлібокомбінатом. За досліджений період ціна реалізації 

збільшилась на 21,1%, або на 1,2 грн.  

ТОВ «Агронікс» реалізує практично всю продукцію. Товарність 

виробництва протягом року становила 99%. Вся нереалізована продукція 

поступає до підприємства для подальшої переробки на сухарі та сушки. 

Виробництво та збут хліба у 2011 році для підприємства був збитковим, 

незважаючи на високі обсяги реалізації. Так, рівень рентабельності продаж та 

виробництва відповідно дорівнював – 14,6 та – 12,8%. 
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Протягом дослідженого періоду при збільшенні виручки від реалізації 

собівартість реалізації поступово зменшувалась. Так, собівартість товарів та 

послуг зменшилась на 36%, а виручка від реалізації збільшилась на 10,4%. 

Зменшення обсягів виробництва з одночасним розширенням асортименту 

позитивно вплинуло на подальшу маркетингову діяльність. Більш тог, ТОВ 

«Агронікс» відмовилось від реалізації хліба через фірмову торгівлю, що 

значно зменшило адміністративні витрати. 

Основними результативним роками для підприємства є 2012та 2013 

роки, де спостерігалась максимальна виручка від реалізації продукції ( рис 

2.1) 

 
Рис 2.1 - Виручка від реалізації підприємства, млн. грн 
Джерело: власні дослідження автора за звітністю підприємства 

 

Завдяки виробництва додаткових видів продукції та надання додаткових 

послуг підприємство збільшило виручку від реалізації товарів та послуг на 

10,4%. Виручка у 2012-2013 роках складала практично 50 млн гривень. 

Однак, можна стверджувати про можливий ріст виручки за умов збільшення 

обсягів виробництва. ТОВ «Агронікс» не використовує повністю потужності. 
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Це означає, що можна запровадити додаткове виробництво сировини та 

товарів. 

Таблиця 6 

Динаміка витрат на збут продукції, 2009-2013 рр 

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 
Ряди динаміки 7369 8063 9509 11059 12587 
Абсолютний приріст (А), тис грн * 694 2140 3690 5218 
Індекс зростання (К), од * 1,09 1,29 1,50 1,71 
Темп зростання (ТР), % * 109,42 129,04 150,07 170,81 
Індекс приросту (ІР), од * 0,09 0,29 0,50 0,71 
Темп приросту (Т), % * 9,42 29,04 50,07 70,81 
Джерело: власні дослідження автора за звітністю підприємства 

Аналіз динаміки витрат на збут свідчить про поступовий ріст. Так 

порівняно із 2009 роком витрати на збут на підприємстві у 2012 році 

збільшились на 3,7 млнгивень, у 2013 році на 5,2 млн гривень. Максимальний 

темп зростання спостерігається у 2013 році і дорівнює 170,81%. Мінімальний 

темп зростання відбувався у 2010 році і дорівнював 109,42%. Фактично, 

розрахунки показують, що 1% приросту 73,5 тис грн..  

Зміни витрат на збут відповідно формують зміни на ціну виробника та на 

ринкову ціну. Зміни ціни протягом дослідженого періоду за всім 

асортиментом змінювались нерівномірно. Іноді, при зміні ціни одиницю 

попит на ринку може зрости майже удвічі. Ступінь зміни попиту залежно від  

зміни ціни характеризує еластичність попиту. Еластичність попиту 

визначається як відношення зміни попиту на даний товар відповідно до зміни 

ціни на це товар. 

У роботі розрахована еластичність попиту протягом 2011-2013 роки за 

основним асортиментом хлібу та хлібопродуктів (табл. 7). 

Таблиця 7 
Аналіз еластичності пропозиції за ціною 

Показники 2011 2012 2013 
Товарна продукція, т       
ХлiбЯкимівськийрiз.пак., 0,7 кг/шт 1445 1403 1471 
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Батон Якимівський, 0,5 кг/шт 1400 1393 1204 
Батон Якимівськийрiз.пак., 0,5 кг/шт 1149 1141 1046 
Батон Запорiзький, 0,5 кг/шт 1006 980 833 
Батон Запорiзькийрiз.пак., 0,5 кг/шт 905 766 744 
Виручка від реалізації, тис. грн..       
ХлiбЯкимівськийрiз.пак., 0,7 кг/шт 6503 6994 8208 
Батон Якимівський, 0,5 кг/шт 8120 9195 8968 
Батон Якимівськийрiз.пак., 0,5 кг/шт 7354 8099 8312 
Батон Запорiзький, 0,5 кг/шт 6237 6468 6207 
Батон Запорiзькийрiз.пак., 0,5 кг/шт 6426 5440 5933 
Ціна реалізації, грн./кг       
ХлiбЯкимівськийрiз.пак., 0,7 кг/шт 4,5 5,0 5,6 
Батон Якимівський, 0,5 кг/шт 5,8 6,6 7,4 
Батон Якимівськийрiз.пак., 0,5 кг/шт 6,4 7,1 7,9 
Батон Запорiзький, 0,5 кг/шт 6,2 6,6 7,5 
Батон Запорiзькийрiз.пак., 0,5 кг/шт 7,1 7,1 8,0 
Еластичність       
ХлiбЯкимівськийрiз.пак., 0,7 кг/шт * -0,27 0,41 
Батон Якимівський, 0,5 кг/шт * -0,04 -1,06 
Батон Якимівськийрiз.пак., 0,5 кг/шт * -0,06 -0,70 
Батон Запорiзький, 0,5 кг/шт * -0,40 -1,16 
Батон Запорiзькийрiз.пак., 0,5 кг/шт * -855,23 -0,23 
Джерело: власні дослідження автора за звітністю підприємства 

Еластичним вважається попит, р.. якому коефіцієнт еластичності 

знаходиться у межах від -1 до 0. Таким чином, практично на всі види 

продукції у підприємстві попит є еластичним. Тобто, при збільшенні ціни 

реалізації населення зменшує обсяги закупівлі хліба. Нееластичним є батон 

Запорізький. Попит на нього поступово зменшується при практично 

однаковій ціні реалізації. В той же час, хліб Якимівський різаний має 

еластичну пропозицію, тобто підприємство може впливати на ціну, 

встановлювати та підтримати її. Це означає, що навіть при підвищенні цін на 

продукт (Хліб Якимівський) споживачі не змінюють свої переваги та 

практично не зменшують обсяги закупівлі. 
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Аналіз маркетингової діяльності ТОВ «Агронікс» показав, що основним 

видом діяльності були виробництво хліба та кондитерських виробів. На 

підприємстві у 2014 році працювало 281 особа. Виробничі умови показують, 

що виручка від реалізації збільшилась за дослідний період 10,37%,  в той час 

вартість основних фондів зменшилась на 8,95%. Витрати на збут збільшились 

на 32,37%. За 2013-2011 роки обсяги реалізації хлібопродуктів зменшились 

на 10,28%, в той час як роздрібна торгівля хлібом у Запорізькій області 

збільшилась на 18,12%. Це свідчить про поступове зменшення впливу ТОВ 

«Агронікс» на ринку хліба в області. Так, частка ринку ТОВ «Агронікс» у 

2011 році дорівнювала 32%.  

У середньому за 3 роки  питома вага батону Якимівського різної фасовки 

0,5 кг у структурі товарної продукції займає відповідно від 23,4 до 25,4%. 

Взагалі батон Якимівській різної фасовки у 2011 році дорівнював 44,6% 

всього товарного асортименту, а в 2013 році – 45,9%. Основним витратами 

виробництва виступають витрати на основну сировину – борошно. У 

дослідженому періоді вони займають від 21,5 до 29,5%.Середня ціна 

реалізації 1 кг хліба у 2011-2013 роках дорівнювала від 5,9 до 7,1 грн/кг. Це 

означає, що одна буханка хліба не перевищувала 5 грн. Виробництво та збут 

хліба у 2011 році для підприємства був збитковим, незважаючи на високі 

обсяги реалізації. Так, рівень рентабельності продаж та виробництва 

відповідно дорівнював – 14,6 та – 12,8%. 

 

 

2.2 Маркетингове макросередовище ринку хліба та хлібопродуктів 

 

Джерелом розвитку підприємства є розв’язання накопичених в ньому 

протиріч; джерелом виникнення протиріч виступають різноманітні збурення, 

впливи, які постійно супроводжують поведінку підприємства. На його 

діяльність впливають фактори внутрішнього та зовнішнього (макро- та 

мікро-) середовищ. Підприємство не може протистояти дії факторів 



31 
 
макросередовища, натомість воно може управляти впливом факторів 

мікросередовища. Така можливість обумовлює ефективність і 

результативність роботи підприємства на ринку, надає додаткові інструменти 

для управління його розвитком.  

Вплив факторів зовнішнього середовища може бути для діяльності 

підприємства стабілізуючим або дестабілізуючим. Якщо розв’язання 

протиріччя, яке викликано впливом зовнішніх факторів, спричиняє 

стимулюючу дію на функціонування та розвиток підприємства, то такий 

вплив вважається стабілізуючим. І навпаки. 

Основним фактором впливу виступають нормативно-правові чинники. У 

роботі нормативно правові фактори наведені залежно від впливу на попит та 

пропозицію хліба на регіональному ринку (дод А.1 та А.2). 

Визначено, що найбільший вплив надають фактори: Контроль за якістю 

товарів і послуг згідно Закону України «Про захист прав споживачів»; 

обмеження реалізації на експорт відповідно до Закону України «Митний 

тариф України»; можливість реалізації продукції за світовими цінами 

«Договір про зону вільної торгівлі»; дотримання цін на реалізацію продукції 

згідно закону України «Про природні монополії»; підтримка та забезпечення 

сировиною хлібопекарської галузі згідно Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації на ринку 

продовольчого зерна, хліба, і хлібобулочних виробів»; поліпшення якості 

зерна як сировини згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

проведення перевірки якості зерна».  

 Вивчення економічних факторів макросередовища дозволяє зрозуміти, 

як формуються та розподіляються ресурси. До основних чинників 

економічного середовища, належать: рівень та темпи інфляції, зростання та 

спад виробництва, коливання курсу національної валюти відносно валют 

інших країн, оподаткування, умови одержання кредиту і процентна 

банківська ставка, рівень динаміки цін, розподіл прибутків і попит покупців, 

платоспроможність контрагентів. 
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Таблиця 8 
Попередня таблиця економічних факторів макросередовища 

№ Фактор Класифікація 
факторів Загроза Можли-

вість 
1.  Збільшення попиту на продукцію на світовому 

ринку  Попит  + 

2.  Збільшення світового рівню цін на продукцію    
3.  Загроза впливу імпортної продукції при 

поглибленні євроінтеграції Проп –  

4.  Висока ставка по короткостроковим кредитам 
для підприємництва Проп. –  

5.  Нестабільна цінова політика в країні Попит  –  
6.  Збільшення ціни на сировину Проп. –  
7.  Збільшення ціни на паливо та транспортне 

обслуговування Проп. –  

8.  Високий рівень конкуренції на ринку 
хлібопродуктів Проп. –  

9.  Наявність ринкової інфраструктури в регіоні Проп.  + 
10   Постійний попит на продукти харчування Попит   + 
11   Сезонність виробництва Попит –  
12   Велика кількість підприємств, що виробляють 

зернову продукцію Попит  + 

13   Велика кількість домогосподарств, що не є 
споживачами, а виробляють продукцію 
самостійно 

Попит  –  

14   Відношення хлібу та хлібопродуктів до 
продукту, що формує продовольчу безпеку 
держави 

Попит   + 

Джерело: власні дослідження автора 

Основними економічними факторами, що впливають на діяльність 

підприємства виступають:  

1. Збільшення ціни на паливо та транспортне обслуговування. 

2. Високий рівень конкуренції на ринку хлібопродуктів. 

3. Велика кількість домогосподарств, що не є споживачами, а виробляють 

продукцію самостійно. 

4. Наявність ринкової інфраструктури в регіоні. 

5. Велика кількість підприємств, що виробляють зернову продукцію. 

6. Відношення хлібу та хлібопродуктів до продукту, що формує 

продовольчу безпеку держави. 

Альтернативи врахування економічних факторів наведені у таблиці 2.9 

Таблиця 9 
Підсумкова таблиця економічних факторів макросередовища 



33 
 

№ Фактор 

Коефі
цієнт 
значу
щості 
факто
ра (від 

1 до 
10) 

Альтернатива 

Класи
фікація 
фактор

ів 

 Загрози    

1.  
Загроза впливу імпортної 
продукції при поглибленні 
євроінтеграції 

7 
Отримання міжнародних стандартів ISO 

та підтримка якості продукції Проп 

2.  
Висока ставка по 
короткостроковим кредитам 
для підприємництва 

4 
Врахування додаткових витрат на 
кредиті в плануванні собівартості 

продукції 
Проп. 

3.  Нестабільна цінова політика в 
країні 6 Планування собівартості продукції і 

врахування інфляції на сировини Попит  

4.  
Збільшення ціни на сировину 

7 
Врахування зміни ціни у собівартості 

продукції, розрахунок обсягу 
беззбиткового виробництва 

Проп. 

5.  Збільшення ціни на паливо та 
транспортне обслуговування 8 Оптимізація постачань сировини та 

готової продукції Проп. 

6.  
Високий рівень конкуренції 
на ринку хлібопродуктів 9 

Збільшення частки регіонального ринку 
за рахунок активізації маркетингових 

заходів та асортименту продукції 
Проп. 

7.  
Сезонність виробництва 

7 
Формування додаткових запасів 

сировини та готової продукції згідно 
попиту на регіональному ринку 

Попит 

8.  

Велика кількість 
домогосподарств, що не є 
споживачами, а виробляють 
продукцію самостійно 

9 Пропозиція на ринку борошна Попит 

 Можливості     
9.  Збільшення попиту на 

продукцію на світовому ринку  6 Збільшення обсягів реалізації за умов 
наявності експортних контрактів  Попит 

10.  Наявність ринкової 
інфраструктури в регіоні 8 Залучення нових суб’єктів 

інфраструктури  Проп. 

11.  Постійний попит на продукти 
харчування 6 Формування постійного обсягу 

виробництва товарної продукції  Попит  

12.  Велика кількість підприємств, 
що виробляють зернову 
продукцію 

8 Розширення асортименту продукції за 
рахунок додаткового постачання зерна 

Проп 

13.  Відношення хлібу та 
хлібопродуктів до продукту, 
що формує продовольчу 
безпеку держави 

9 

Забезпечення постійного постачання 
зерна та виробництва хліба і 
хлібопродуктів 

Попит 

Джерело: власні дослідження автора 

Для подолання загроз та врахування можливостей у роботі 

пропонуються наступні альтернативи: оптимізація постачань сировини та 
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готової продукції; збільшення частки регіонального ринку за рахунок 

активізації маркетингових заходів та асортименту продукції; пропозиція на 

ринку борошна; залучення нових суб’єктів інфраструктури до складування, 

транспортування та збуту продукції; розширення асортименту продукції за 

рахунок додаткового постачання зерна; забезпечення постійного постачання 

зерна та виробництва хліба і хлібопродуктів. 

Соціально-демографічні фактори формуються у рамках конкретного 

суспільства і відображають особливості основних поглядів та норм поведінки 

людей, що впливають на прийняття ними управлінських рішень і 

характеризують зміну структури населення за віковими, національними, 

кваліфікаційними ознаками, рівнем освіти, доходів, споживацькими 

перевагами. 

Таблиця 10. 
Попередня таблиця демографічних та соціально-культурних факторів 

макросередовища 
№ Фактор Класифікація 

факторів Загроза Можливіс
ть 

1.  Зменшення чисельності населення в країні Попит  –  

2.  Зменшення рівню тривалості життя Попит  –  

3.  Підвищення рівня народжуваності   Попит   + 

4.  Нерівномірність чисельності населення за 
регіонами Проп. –  

5.  Міграція працездатного населення із регіонів 
виробництва у великі населенні пункти  Проп.  –  

6.  Зміни в гендерному складі населення Попит  + 
7.  Збільшення населення, що веде здоровий 

спосіб життя Попит   + 

8.  Історико-культурні фактори споживчих 
переваг українців Попит   + 

9.  Традиційні споживчі переваги за окремими  Попит   + 
10.  Низький рівень освіти у сільського населення  Проп. –  
11.  Історичні традиції випікання хліба на селі Попит   + 
12.  Зниження платоспроможності населення  Попит -  

Джерело: власні дослідження автора 

Основними демографічними та соціально-культурними факторами, що 

впливають на діяльність підприємства виступають: зменшення чисельності 
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населення в країні, зниження платоспроможності населення, історичні 

традиції випікання хліба на селі. 

Таблиця 11 
Підсумкова таблиця демографічних та соціально-культурних факторів 

макросередовища 

№ Фактор 

Коефіц
ієнт 

значущ
ості 

фактор
а (від 1 
до 10) 

Альтернативи 

Класиф
ікація 

факторі
в 

 Загрози     

1.  Зменшення чисельності 
населення в країні 8 Пошук нових ринків збуту  регіоні збуту 

та за межами Попит  

2.  
Зменшення рівню 
тривалості життя 6 

Інформування кінцевих споживачів про 
особливості впливу продукту на 
покращення здоров’я людини 

Попит  

3.  Нерівномірність 
чисельності населення  5 Врахування обсягів споживання 

продукції за регіонами Проп. 

4.  

Міграція працездатного 
населення із регіонів 
виробництва у великі 
населенні пункти  

6 
Збільшення заробітної плати та 
матеріальної зацікавленості молодих 
спеціалістів 

Проп.  

5.  Низький рівень освіти у 
сільського населення  5 Підвищення кваліфікації робітників у 

локальних ВНЗ Проп. 

6.  
Зниження 
платоспроможності 
населення 

8 Пропозиція соціального хліба та 
борошна для власного випікання 
хлібопродуктів 

Попит 

 Можливості    

7.  Підвищення рівня 
народжуваності   

6 Планування збільшення обсягів 
реалізації на довгострокову перспективу Попит  

8.  
Зміни в гендерному 
складі населення 6 

Врахування особливостей покупки та 
споживання продукції жінками та 
чоловіками 

Попит 

9.  
Історико-культурні 
фактори споживчих 
переваг українців 

5 
Врахування історично сформованих 
переваг у рекламній кампанії 
підприємства 

Попит  

10.  Традиційні споживчі 
переваги за окремими  7 Формування асортименту та структури 

збуту залежно від регіонів Попит  

11.  Історичні традиції 
випікання хліба на селі 

9 Збільшення асортименту хлібопродуктів 
та рецептури приготування Попит 

Джерело: власні дослідження автора 

Для подолання загроз та врахування можливостей у роботі 

пропонуються наступні альтернативи: пошук нових ринків збуту  регіоні 

збуту та за межами, пропозиція соціального хліба та борошна для власного 
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випікання хлібопродуктів, збільшення асортименту хлібопродуктів та 

рецептури приготування. 

Всебічне обґрунтування підприємницької стратегії передбачає її 

відповідність критерію безпеки людини і навколишнього середовища. До 

основних екологічних, природних та нбезпечних факторів впливу на 

оточуюче середовище, що мають враховуватися і прогнозуватися у 

підприємницькій діяльності належать: обсяги викидів у середовище 

забруднюючих та отруйних речовин; рівень фізичного (електромагнітного, 

радіаційного, теплового) впливу на середовище; надійність і соціально-

екологічна безпека виробничих систем та великих технологічних утворень – 

гідротехнічних споруд, газо- і нафтопроводів, тунелів; кількість і якість 

продукції, що виготовляється, її безпечність і утилізаційна придатність; стан 

природного середовища, в якому знаходиться підприємство (до і після 

реалізації запланованої стратегії розвитку) і розміри можливих незворотних 

негативних наслідків. Природні фактори та небезпечні і шкідливі виробничі 

чинники наведені у додатку А.3 та А.4. 

Основними природними факторами, що впливають на діяльність 

підприємства виступають: 

1. Небезпечні фізичні умови праці (постійна робота технологічних ліній з 

виробництва хліба). 

2. Використання допоміжних хімічних речовин при виробництві та 

зберіганні продукції (консерванти, ароматизатори, розпушувачи). 

3. Врахування особливостей вимог щодо транспортування та зберігання 

продукції. 

4. Географічне розташування підприємств. 

Велику увагу слід приділити науковим винаходам чи відкриттям, які 

можуть революційно вплинути на подальше використання існуючих 

технологій, роблячи їх малоперспективними. У зв’язку з нерівномірним 

перебігом науково-технічного прогресу, розбіжністю у просторі і часі 

створення та використання технічних новинок, потрібно враховувати 
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підприємствами рівень і тенденції техніко-технологічного розвитку і як його 

досягнення використовуються конкурентами. Тому керівники підприємств, 

організацій повинні аналізувати можливий вплив загальносвітового науково-

технічного середовища на створення і впровадження технологічних новацій. 

Таблиця 12 
Попередня таблиця науково-технологічних факторів макросередовища 
№ Фактор Класифікація 

факторів Загроза Можливіс
ть 

1.  Впровадження інноваційних технологій на 
виробництві  Проп  + 

2.  Інноваційні пропозиції при використанні 
упаковки та хлібної тари Проп  + 

3.  Інноваційні пропозиції сировини (зерно різного 
складу, висівки) Проп  + 

4.  Стриманий розвиток логістичного складування в 
країні Проп –  

5.  Застарілий автопарк сільськогосподарських 
підприємств Проп –  

6.  Невідповідність освіти керівників сучасним 
умовам ринку Проп –  

7.  Хліб відноситься до продукції, що швидко 
псується Проп –  

8.  розробка нових рецептів виробництва хліба Попит   + 
9.  Інноваційні світовий досвід у виробництві хліба 

та хлібопродуктів Попит   + 

Джерело: власні дослідження автора 

 
Основними науково-технологічними факторами, що впливають на 

діяльність підприємства виступають: 

1. Невідповідність освіти керівників сучасним умовам ринку. 

2. Відноситься до продукції, що швидко псується. 

3. Інноваційні пропозиції сировини (зерно різного складу, висівки). 

4. Розробка нових рецептів виробництва хліба. 

5. Інноваційні світовий досвід у виробництві хліба та хлібопродуктів. 

Таблиця 1 3 
Підсумкова таблиця науково-технологічних факторів макросередовища 
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№ Фактор 

Коефіц
ієнт 

значущ
ості 

фактор
а (від 1 
до 10) 

Альтернатива Класифікація 
факторів 

 Загрози     

1.  

Стриманий розвиток 
логістичного складування в 
країні 4 

Укладання угод із 
регіональними 

логістичними центрами для 
складування додаткових 

запасів 

Проп 

2.  

Застарілий автопарк 
сільськогосподарських 
підприємств 5 

Оновлення парку сучасним 
транспортом та укладання 

угод із переробними 
підприємствами щодо 

транспортування готової 
продукції 

Проп 

3.  

Невідповідність освіти 
керівників сучасним умовам 
ринку 7 

Залучення кваліфікованого 
персоналу, підвищення 

кваліфікації, стимулювання 
до одержання другої освіти 

Проп 

4.  
Відноситься до продукції, що 
швидко псується 8 

Створення складів та цехів 
для зберігання, первісної 

переробки продукції 
Проп 

 Можливості     
5.  Впровадження інноваційних 

технологій на виробництві 6 

Модернізація технологій 
виробництва та оновлення 
складу для зберігання 
сировини 

Проп 

6.  Інноваційні пропозиції при 
використанні упаковки 6 

Розробка нової креативної 
упаковки для борошна, тари 
для хліба згідно вимог 
логістики 

Проп 

7.  Інноваційні пропозиції 
сировини (зерно різного 
складу, висівки) 

8 Інтенсифікація виробництва  Проп 

8.  Розробка нових рецептів 
виробництва хліба 9 Покращення асортименту 

продукції Попит  

9.  Інноваційні світовий досвід у 
виробництві хліба та 
хлібопродуктів 

8 
Випічка хліба за рецептами 

інших країн Попит  

Джерело: власні дослідження автора 

 

Для подолання загроз та врахування можливостей у роботі 

пропонуються наступні альтернативи: залучення кваліфікованого персоналу, 
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підвищення кваліфікації, стимулювання до одержання другої освіти, 

створення складів та цехів для зберігання, первісної переробки продукції, 

інтенсифікація виробництва, покращення асортименту продукції, випічка 

хліба за рецептами інших країн. 

Вагомість факторів макросередовища наведені у таблиці 14. 

Таблиця14 
Вагомість факторів макросередовища 

Фактори  Коефіцієнт вагомості 
Нормативно-правові та політичні  0,15 
Економічні 0,25 
Демографічні та соціально-культурні 0,25 
Природні та небезпечні та шкідливі чинники 0,1 
Науково-технологічні 0,25 
Разом  1,0 
Джерело: складено автором 

 
Основними факторами впливу на ринок являються економічні, 

демографічні, соціально-культурні, та науково-технологічні, що мають 

коефіцієнт понад 0,25 одиниці. Порівняно меншу частку мають нормативно-

правові фактори. Зведена таблиця загроз та можливостей факторів 

макросередовища знаходиться у додатках А.1 та А.2.  

 

 

2.3 Маркетингове мікросередовище ТОВ «Агронікс» на ринку хліба та 

хлібопродуктів 

 

Вплив основних факторів на рівень конкурентоспроможності є 

визначальним; саме вони є вирішальними в забезпеченні реалізації 

стратегічних цілей та підпорядкованих їм основних завдань підприємства. 

Вплив другорядних факторів на конкурентне середовище не є визначальним. 

Фактично, вони лише створюють умови для нормального функціонування 

складових конкурентного середовища. У зв’язку з цим для завоювання 

стабільної позиції на ринку серед конкурентів, налагодження взаємовигідних 

стосунків з покупцями, постачальниками та контактними аудиторіями, 
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встановлення рівноваги між внутрішнім та зовнішнім середовищем сучасним 

торговельним підприємствам необхідно використовувати не лише 

стратегічний підхід до управління збутом, але й маркетинговий підхід до 

стратегічного управління збутом. 

Таблиця 15 
Попередня таблиця аналізу конкурентів  

№ Фактор Класифікація 
факторів Загроза Можливість 

1.  Велика кількість вітчизняних підприємств, що 
виробляють продукцію Проп. –  

2.  Наявність іноземних підприємств, що реалізують 
продукцію на території України  Проп. –  

3.  Пропозиція на регіональному ринку однорідного 
асортименту продукції Попит  –  

4.  Можливість впливу на рівень цін Проп.  + 

5.  Конкуренція з товарами субститутами (печиво, 
борошно) Проп. –  

6.  Залежність рівня конкуренції від регіону 
споживання   Проп  + 

7.  Наявність в регіоні мереж хлібопекарень, що 
мають відомий бренд Проп –  

8.  Ціни конкурентів значно вище ніж на 
підприємстві Попит   + 

9.  Відсутність великого асортименту борошна Попит  –  

10.  Наявність власних хлібопродуктів у мережах 
супермаркетів Попит  –  

Джерело: власні дослідження автора 

 

Основними факторами впливу конкурентів на діяльність підприємства 

виступають: 

1. Велика кількість вітчизняних підприємств, що виробляють продукцію. 

2. Наявність іноземних підприємств, що реалізують продукцію на території 

України. 

3. Пропозиція на регіональному ринку однорідного асортименту продукції. 

4. Відсутність великого асортименту борошна. 

5. Можливість впливу на рівень цін. 

6. Ціни конкурентів значно вище ніж на підприємстві 

Для подолання загроз з боку конкурентів на підприємстві пропонується 

наступні альтернативи (табл. 2.16) 
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Таблиця 16 
Підсумкова таблиця аналізу конкурентів 

№ Фактор 

Коефіц
ієнт 

значущ
ості 

фактор
а (від 1 
до 10) 

Альтернатива Класифікація 
факторів 

 Загрози     

1.  

Велика кількість 
вітчизняних підприємств, 
що виробляють продукцію 9 

Укладання угод з мережами 
роздрібної торгівлі, охоплення 
ринків залежно від специфіки 
попиту регіону, збільшення 
асортименту 

Проп. 

2.  

Наявність іноземних 
підприємств, що 
реалізують продукцію на 
території України  

8 
Контроль за якістю продукції, 
можливість зменшення 
кінцевої ціна реалізації 

Проп. 

3.  

Пропозиція на 
регіональному ринку 
однорідного асортименту 
продукції 

8 

Збільшення асортименту 
продукції, поліпшення 
представленості повної 
структури у роздрібних 
магазинах 

Попит  

4.  
Конкуренція з товарами 
субститутами 
(печиво,борошно) 

6 
Інформатизація про переваги 
продукції над товарами 
субститутами 

Проп. 

5.  
Наявність в регіоні мереж 
хлібопекарень, що мають 
відомий бренд 

6 
Розробка креативного елементу 
бренду, що буде 
відокремлювати від інших  

Проп 

6.  
Відсутність великого 
асортименту борошна 9 

Запровадження різноманітного 
асортименту борошна із різних 
видів зерна 

Попит  

7.  
Наявність власних 
хлібопродуктів у мережах 
супермаркетів 

6 
Узгодження контрактів на 
постачання товарів субститутів 
(борошна) 

Попит 

 Можливості    
8.  Можливість впливу на 

рівень цін 8 
Проведення цінових акцій в 
регіонах, встановлення точки 
беззбитковості виробництва 

Проп. 

9.  Залежність рівня 
конкуренції від регіону 
споживання   

7 Оптимізація структури 
асортименту в регіонах Проп 

10   Ціни конкурентів значно 
вище ніж на підприємстві 9 Підтримка рівню цін та 

дотримання якості продукції Попит 

Джерело: власні дослідження автора 

Для подолання загроз та врахування можливостей у роботі 

пропонуються наступні альтернативи: укладання угод з мережами роздрібної 
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торгівлі, охоплення ринків залежно від специфіки попиту регіону, 

збільшення асортименту, контроль за якістю продукції, можливість 

зменшення кінцевої ціна реалізації, збільшення асортименту продукції, 

поліпшення представленості повної структури у роздрібних магазинах, 

запровадження різноманітного асортименту борошна із різних видів зерна, 

проведення цінових акцій в регіонах, встановлення точки беззбитковості 

виробництва, оптимізація структури асортименту в регіонах. 

Основними постачальниками зернових культур та борошна для 

підприємства залишаються сільськогосподарські підприємства району. 

Таблиця.17 
Попередня таблиця аналізу постачальників 

№ Фактор Класифікація 
факторів Загроза Можливість 

1.  Довготривалі відношення із постачальниками 
сировини та додаткових матеріалів Проп.   + 

2.  Велика кількість підприємств на ринку, які 
пропонують сировину та ресурси  Проп.   + 

3.  Виробництва великого асортименту зерна на 
ринку Проп  + 

4.  Представленість іноземних компаній, які 
пропонують нові технологічні лінії та пристрої Проп.  + 

5.  Різноманітній асортимент сировини та 
ресурсів на ринку Проп.  + 

6.  Можливість формування оптових партій 
закупівлі Проп.  + 

7.  Збільшення цін на сировину та ресурси  Проп –  
8.  Невідповідність умов транспортування та 

зберігання ресурсів постачальниками Проп –  

9.  Відсутність у більшості постачальників 
консультаційних послуг із використанням 
ресурсів 

Проп –  

Джерело: власні дослідження автора 

Основними факторами, що впливають на діяльність підприємства із 

постачальниками виступають: збільшення цін на сировину та ресурси; 

довготривалі відношення із постачальниками сировини та додаткових 

матеріалів; виробництва великого асортименту зерна на ринку; різноманітній 

асортимент сировини та ресурсів на ринку; можливість формування оптових 

партій закупівлі. 

Таблиця 18 
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Підсумкова таблиця аналізу постачальників 

№ Фактор 

Коефіц
ієнт 

значущ
ості 

фактор
а (від 1 
до 10) 

Альтернатива 

Класи
фікація 
фактор

ів 

 Загрози    

1.  

Збільшення цін на сировину 
та ресурси  9 

Пошук нових постачальників та 
укладання угод щодо зниження 
собівартості згідно додаткових 
умов постачання 

Проп 

2.  

Невідповідність умов 
транспортування та 
зберігання ресурсів 
постачальниками 

7 
Пошук можливостей зберігання 
надлишків ресурсів на території 
постачальника 

Проп 

3.  

Відсутність у більшості 
постачальників 
консультаційних послуг із 
використанням ресурсів 

5 
Пошук постачальників, що можуть 
консультувати щодо інтенсивного 
використання ресурсів та сировини 

Проп 

 Можливості     

4.  
Довготривалі відношення із 
постачальниками сировини 
та додаткових матеріалів 

9 
Коригування угод про постачання 
щодо умов, ціни ресурсів та 
надання додаткових послуг 

Проп.  

5.  

Велика кількість підприємств 
на ринку, які пропонують 
сировину та ресурси  6 

Можливість пошуку нових 
постачальників, що більше 
відповідають умовам якісного 
виробництва та використання 
сировини 

Проп.  

6.  
Виробництва великого 
асортименту зерна на ринку 9 

Розробка пропозицій щодо 
розширення асортименту продукції 
із різної сировини  

Проп. 

7.  

Представленість іноземних 
компаній, які пропонують 
нові технологічні лінії та 
пристрої 

6 
Запровадження нових сучасних 
ліній та технологій виробництва 
продукції  

Проп. 

8.  

Різноманітній асортимент 
сировини та ресурсів на 
ринку 9 

Покращення асортименту хлібу, 
введення додаткової 
номенклатури, пропозиція 
борошна 

Проп. 

9.  Можливість формування 
оптових партій закупівлі 9 Зниження ціни готової продукції 

порівняно із конкурентами Проп. 

Джерело: власні дослідження автора 

Для подолання загроз та врахування можливостей у роботі 

пропонуються наступні альтернативи: пошук нових постачальників та 

укладання угод щодо зниження собівартості згідно додаткових умов 
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постачання, коригування угод про постачання щодо умов постачання, ціни 

ресурсів та надання додаткових послуг, розробка пропозицій щодо 

розширення асортименту продукції із різної сировини, покращення 

асортименту хлібу, введення додаткової номенклатури, пропозиція борошна, 

зниження собівартості виробництва та ціни готової продукції порівняно із 

конкурентами. 

Підприємство не має власної торгівлі. Тому для забезпечення постійного 

збуту воно намагається укласти угоди із місцевими роздрібними магазинами 

та підприємцями (табл. 2.19). 

Таблиця 19 
Попередня таблиця аналізу посередників 

№ Фактор Класифікація 
факторів Загроза Можливість 

1.  Диктування умов збуту посередниками   Проп.  –  
2.  Розгалужена мережа супермаркетів, оптових 

ринків за територіями та регіонами Проп.   + 

3.  Відсутність умов зберігання у деяких 
посередників Проп. –  

4.  Відтермінування платежів посередниками Проп. –  
5.  Відсутність контролю за діями суб’єктів 

роздрібної торгівлі Проп. –  

6.  Відсутність посередників для експортування 
продукції Проп.  + 

7.  Вимоги посередників щодо розширеного 
асортименту та швидкого товарообігу Проп –  

8.  Наявність роздрібних магазинів та 
дрібнооптових мереж  Попит   + 

Джерело: власні дослідження автора 

 
Основними факторами, що впливають на діяльність підприємства із 

посередниками виступають: 

1. Диктування умов збуту посередниками. 

2. Вимоги посередників щодо розширеного асортименту та швидкого 

товарообігу. 

3. Розгалужена мережа супермаркетів, оптових ринків за територіями та 

регіонами. 

4. Наявність роздрібних магазинів та дрібнооптових мереж. 

У  роботі пропонуються наступні альтернативи (табл. 20) 
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Таблиця 20 
Підсумкова таблиця аналізу посередників 

№ Фактор 

Коефіц
ієнт 

значущ
ості 

фактор
а (від 1 
до 10) 

Альтернатива Класифікація 
факторів 

 Загрози    

1.  Диктування умов збуту 
посередниками   8 

Коригування контрактів та угод 
про співпрацю, пошук нових 
каналів збуту 

Проп. 

2.  
Відсутність умов 
зберігання у деяких 
посередників 

6 Оптимізація постачань залежно 
від регіону Проп. 

3.  Відтермінування платежів 
посередниками 6 Узгодження умов про 

зменшення терміну оплати Проп. 

4.  

Відсутність контролю за 
діями суб’єктів роздрібної 
торгівлі 5 

запровадження консолідованої 
системи контролю за 
постачанням із дистриб’юторами 
та мережами супермаркетів 

Проп. 

5.  

Вимоги посередників 
щодо розширеного 
асортименту та швидкого 
товарообігу 

8 
Збільшення асортименту 

продукції при реалізації через 
роздрібні магазини  

Проп 

 Можливості     

6.  

Розгалужена мережа 
супермаркетів, оптових 
ринків за територіями та 
регіонами 

8  

Запровадження контролю за 
постачанням асортименту та 
структурою продукції в окремих 
торгових точках 

Проп.  

7.  
Відсутність посередників 
для експортування 
продукції 

4 Формування трейдарами партії 
та реалізації на експорт Проп. 

8.  
Наявність роздрібних 
магазинів та 
дрібнооптових мереж  

9 
Укладання контрактів із 
місцевими роздрібними 

магазинами 
Попит 

Джерело: власні дослідження автора 

 
Для подолання загроз та врахування можливостей у роботі 

пропонуються наступні альтернативи: коригування контрактів та угод про 

співпрацю, пошук нових каналів збуту, збільшення асортименту продукції 

при реалізації через роздрібні магазини, запровадження контролю за 

постачанням асортименту та структурою продукції в окремих торгових 

точках, укладання контрактів із місцевими роздрібними магазинами. 



46 
 

Дослідження показують, що проти основного фактору монополізації 

ринку трейдерами сільськогосподарські виробники мають можливості у 

вигляді транспортування продукції посередниками, можливості тимчасового 

зберігання, формування партії та реалізації на експорт. 

Сьогодні споживач формує та контролює якість продукції, визначає 

вимоги до асортименту та складу продукції. З причини постійного попиту на 

хліб та хлібопродукти, підприємство має більше можливостей ніж загроз на 

регіональному ринку. 

Таблиця.21 
Попередня таблиця аналізу споживачів  

№ Фактор Класифікація 
факторів Загроза Можливість 

1.  Вимоги споживачів до стандартизації продукції Попит   + 
2.  Вимоги споживачів до складу продукції Попит  + 
3.  Вимоги споживачів до великого асортименту Попит  + 
4.  Вимоги споживачів до пакування продукції Попит  + 
5.  Наявність сезонів покупки продукції Попит  –  
6.  Постійний товаропотік продукції у мережі 

роздрібної торгівлі Попит –  

7.  Можливість виходу на експортні постачання  Попит  + 
8.  Велика кількість підприємств громадського 

харчування Попит  + 

9.  Наявність мереж супермаркетів   Попит   + 
10.  Потреба населення у борошні Попит  + 

Джерело: власні дослідження автора 

 
Основними споживчими факторами, що впливають на діяльність 

підприємства виступають: 

1. Наявність сезонів покупки продукції. 

2. Вимоги споживачів до складу продукції. 

3. Вимоги споживачів до великого асортименту. 

4. Вимоги споживачів до пакування продукції. 

5. Велика кількість підприємств громадського харчування. 

6. Наявність мереж супермаркетів. 

7. Потреба населення у борошні. 

Таблиця 22 
Підсумкова таблиця аналізу споживачів 
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№ Фактор 

Коефіц
ієнт 

значущ
ості 

фактор
а (від 1 
до 10) 

Альтернатива Класифікація 
факторів 

 Загрози     

1.  

Наявність сезонів 
покупки продукції 8 

Проведення цінових акцій у 
несезонний період, оптимізація 
зберігання товару на 
виробництві 

Попит  

2.  
Постійний товаропотік 
продукції у мережі 
роздрібної торгівлі 

6 
Оптимізація транспортної 
логістики залежно від умов 
регіонів 

Попит 

 Можливості     
3.  Вимоги споживачів до 

стандартизації продукції 7 

Включення до виробничих 
витрат витрати на 
впровадження світових 
стандартів 

Попит  

4.  Вимоги споживачів до 
складу продукції 9 Впровадження системи 

управління якістю виробництва Попит 

5.  Вимоги споживачів до 
великого асортименту 9 

Розширення асортименту за 
хімічним складом, розміром, 
технологією виробництва 

Попит 

6.  Вимоги споживачів до 
пакування продукції 7 Надання послуг із пакування 

продукції  Попит  

7.  Можливість виходу на 
експортні постачання  6 

Відповідність якості світовим 
стандартам, відповідність до 
світових цін, пошук трейдера 

Попит 

8.  Велика кількість 
підприємств 
громадського харчування 8 

Можливість розширення ринків 
збуту за рахунок постачання 
готової продукції мережі 
громадського харчування 

Попит 

9.  Наявність мереж 
супермаркетів   8 

Пропозиція борошна для 
реалізації споживачам для 
випічки хліба у мережах 

Попит 

10.  Потреба населення у 
борошні 9 Реалізація борошна через 

роздрібні магазини Попит 

Джерело: власні дослідження автора 

 
Для подолання загроз та врахування можливостей у роботі 

пропонуються наступні альтернативи: проведення цінових акцій у 

несезонний період, оптимізація зберігання товару на виробництві,включення 

до виробничих витрат витрати на впровадження світових стандартів, 

впровадження системи управління якістю виробництва, розширення 
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асортименту за хімічним складом, розміром, технологією виробництва, 

можливість розширення ринків збуту за рахунок постачання готової 

продукції мережі громадського харчування, пропозиція борошна для 

реалізації споживачам для випічки хліба у мережах, реалізація борошна через 

роздрібні магазини. 

Контактні аудиторії ‒ це групи, що виявляють інтерес до діяльності 

фірми і можуть вплинути на досягнення поставлених цілей. 

Таблиця 23 
Попередня таблиця аналізу контактних аудиторій 

№ Фактор Класифікація 
факторів Загроза Можливість 

1.  Наявність консалтингових служб у регіонах  Проп.  + 
2.  Наявність підприємств з міжнародної 

сертифікації виробництва в країні Попит   + 

3.  Наявність  організацій з досліду ринку  Проп.  + 
4.  Наявність трейдерів та підприємств, що 

здійснюють послуги у зовнішньоекономічній 
діяльності  

Проп.  + 

5.  Робота науково-дослідних інститутів, 
станцій, та вищих навчальних закладів Проп.  + 

6.  Наявність великої кількості рекламних 
агентств та компаній Проп.  + 

7.  Нерозвинена логістична інфраструктура в 
регіонах   Проп. –  

8.  Відсутність постійно діючих ярмарок та 
виставок  Попит –  

9.  Робота елеваторів млинів в  регіоні Проп.  + 
Джерело: власні дослідження автора 

 
Основними науково-технологічними факторами, що впливають на 

діяльність підприємства виступають: 

1. Відсутність постійно діючих ярмарок та виставок. 

2. Наявність консалтингових служб у регіонах. 

3. Наявність підприємств з міжнародної сертифікації виробництва в 

країні. 

4. Наявність  організацій з досліду ринку. 

5. Наявність трейдерів та підприємств, що здійснюють послуги у 

зовнішньоекономічній діяльності. 
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6. Робота науково-дослідних інститутів, станцій, та вищих навчальних 

закладів. 

7. Наявність великої кількості рекламних агентств та компаній. 

8. Робота елеваторів млинів в  регіоні. 

Таблиця 24 
Підсумкова таблиця аналізу контактних аудиторій 

№ Фактор 

Коефіц
ієнт 

значущ
ості 

фактор
а (від 1 
до 10) 

Альтернатива 

Класи
фікація 
фактор

ів 

 Загрози  3   

1.  
Нерозвинена логістична 
інфраструктура в 
регіонах   

4 
Оптимізація постачань, пошук нових 
складів, узгодження постачань 
згідно вимог регіонів 

Проп. 

2.  

Відсутність постійно 
діючих ярмарок та 
виставок  8 

Розробка планів участі у днях села, 
українських та міжнародних 
виставках, організація власних 
ярмаркових заходів 

Попит 

 Можливості     
3.  Наявність 

консалтингових служб  8 Надання послуг щодо впровадження 
системи управління якістю Проп. 

4.  Наявність підприємств з 
міжнародної сертифікації 
виробництва в країні 

9 
Сертифікація продукції за 
європейськими вимогами Попит  

5.  Наявність  організацій з 
досліду ринку  8 Дослідження регіонального ринку 

галузі та основних конкурентів Проп. 

6.  Наявність трейдерів, що 
здійснюють послуги у 
зовнішньоекономічній 
діяльності  

7 

Збут продукції на ринок 

Проп. 

7.  Робота науково-
дослідних інститутів, 
станцій, та вищих 
навчальних закладів 

9 

Консультування щодо інноваційних 
технологій виробництва та 
зберігання продукції Проп. 

8.  Наявність великої 
кількості рекламних 
агентств та компаній 

7 
Активізація рекламної кампанії для 
стимулювання попиту в регіонах Проп. 

9.  Робота елеваторів млинів 
в  регіоні 7 Зберігання надлишків продукції для 

запобігання сезонності  Проп.  

Джерело: власні дослідження автора 

Для подолання загроз та врахування можливостей у роботі 

пропонуються наступні альтернативи: розробка планів участі у днях села, 
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українських та міжнародних виставках, організація власних ярмаркових 

заходів, надання послуг щодо впровадження системи управління якістю, 

сертифікація продукції за європейськими вимогами, дослідження 

регіонального ринку галузі та основних конкурентів, збут продукції на 

ринок, консультування щодо інноваційних технологій виробництва та 

зберігання продукції, активізація рекламної кампанії для стимулювання 

попиту в регіонах, зберігання надлишків продукції для запобігання 

сезонності. 

Вагомість факторів мікросередовища наведена у таблиці 25 

Таблиця 25 
Вагомість суб’єктів мікросередовища 

Фактори  Коефіцієнт вагомості 
Конкуренти  0,25 
Постачальники  0,2 
Посередники  0,2 
Споживачі  0,25 
Контактні аудиторії  0,1 
Разом  1,0 
Джерело: складено автором 

Основними факторами впливу на ринок являються конкуренти та 

споживачі, що мають коефіцієнт понад 0,25 одиниці. Порівняно меншу 

частку мають постачальники та посередники. Зведена таблиця загроз та 

можливостей факторів макросередовища знаходиться у додатках А.3 та А.4.  

При формуванні асортиментної політики треба відповісти на багато 

запитань, зокрема: Скільки і яких товарів виробляти? Які з існуючих товарів 

доцільно зняти з виробництва внаслідок їх морального старіння? Які товари 

слід залишити в асортименті після певної їх модернізації й удосконалення? 

Які товари варто ввести до асортименту? Удосконалювати технічні 

параметри? Урізноманітнювати функціональність виробів?  

Запропоновані альтернативи подолання слабких сторін підприємства та 

врахування можливостей наведений у таблиці 26 

 

Таблиця.26 
Альтернативи впливу на маркетингову діяльність ТОВ «Агронікс» 
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 Альтернативи  Слабкі сторонни Сильні сторонни 

Отримання 
міжнародних 
стандартів ISO 
та підтримка 
якості 
продукції 

Загроза впливу імпортної 
продукції при поглибленні 
євроінтеграції; 
Наявність іноземних 
підприємств, що реалізують 
продукцію на території 
України 

Вимоги споживачів до стандартизації 
продукції; 
Вимоги споживачів до складу 
продукції 

Оптимізація 
постачань 
сировини та 
готової 
продукції 

Збільшення ціни на паливо та 
транспортне обслуговування; 
Сезонність виробництва; 
Нерівномірність чисельності 
населення за регіонами; 
Відноситься до продукції, що 
швидко псується 

Наявність ринкової інфраструктури в 
регіоні; 
Відношення хлібу та хлібопродуктів 
до продукту, що формує продовольчу 
безпеку держави; 
Довготривалі відношення із 
постачальниками сировини та 
додаткових матеріалів; 
Вимоги споживачів до пакування 
продукції 

Розрахунок 
обсягу 
беззбиткового 
виробництва та 
планування 
ефективного 
виробництва 

Збільшення ціни на сировину,  
Невідповідність освіти 
керівників сучасним умовам 
ринку, 
Наявність сезонів покупки 
продукції 

Можливість впливу на рівень цін, 
Інноваційні пропозиції сировини 
(зерно різного складу, висівки) 
Можливість формування оптових 
партій закупівлі 

Пошук нових 
ринків збуту  
регіоні збуту 
та за межами 

Високий рівень конкуренції на 
ринку хлібопродуктів; 
Зменшення чисельності 
населення в країні; 
Велика кількість вітчизняних 
підприємств, що виробляють 
продукцію 

Наявність роздрібних магазинів та 
дрібнооптових мереж; 
Велика кількість підприємств 
громадського харчування 

Збільшення 
асортименту 
хлібопродуктів 
та рецептури 
приготування 

Велика кількість 
домогосподарств, що не є 
споживачами, а виробляють 
продукцію самостійно; 
Зниження платоспроможності 
населення; 
Пропозиція на регіональному 
ринку однорідного 
асортименту продукції; 
Відсутність великого 
асортименту борошна; 
Вимоги посередників щодо 
розширеного асортименту та 
швидкого товарообігу 

Велика кількість підприємств, що 
виробляють зернову продукцію; 
Історичні традиції випікання хліба на 
селі; 
Інноваційні світовий досвід у 
виробництві хліба та хлібопродуктів; 
Виробництва великого асортименту 
зерна на ринку; 
Вимоги споживачів до великого 
асортименту;  
Наявність мереж супермаркетів;  
Потреба населення у борошні 

Джерело: складено автором 
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Серед основних загроз у мікро та макросередовищі, що впливають на 

діяльність підприємства є: 

− загроза впливу імпортної продукції при поглибленні євроінтеграції; 

− наявність іноземних підприємств, що реалізують продукцію на 

території україни 

− збільшення ціни на паливо та транспортне обслуговування; 

− сезонність виробництва; 

− нерівномірність чисельності населення за регіонами; 

− відноситься до продукції, що швидко псується 

− збільшення ціни на сировину,  

− невідповідність освіти керівників сучасним умовам ринку, 

− наявність сезонів покупки продукції 

− високий рівень конкуренції на ринку хлібопродуктів; 

− зменшення чисельності населення в країні; 

− велика кількість вітчизняних підприємств, що виробляють продукцію 

− велика кількість домогосподарств, що не є споживачами, а виробляють 

продукцію самостійно; 

− зниження платоспроможності населення; 

− пропозиція на регіональному ринку однорідного асортименту 

продукції; 

− відсутність великого асортименту борошна; 

− вимоги посередників щодо розширеного асортименту та швидкого 

товарообігу. 

Серед можливостей, якими підприємство може скористатися для підтримки 

конкурентної позиції на ринку є: 

− вимоги споживачів до стандартизації продукції; 

− вимоги споживачів до складу продукції 

− наявність ринкової інфраструктури в регіоні; 

− відношення хлібу та хлібопродуктів до продукту, що формує 

продовольчу безпеку держави; 
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− довготривалі відношення із постачальниками сировини та додаткових 

матеріалів; 

− вимоги споживачів до пакування продукції 

− можливість впливу на рівень цін, 

− інноваційні пропозиції сировини (зерно різного складу, висівки) 

− можливість формування оптових партій закупівлі 

− наявність роздрібних магазинів та дрібнооптових мереж; 

− велика кількість підприємств громадського харчування 

− велика кількість підприємств, що виробляють зернову продукцію; 

− історичні традиції випікання хліба на селі; 

− інноваційні світовий досвід у виробництві хліба та хлібопродуктів; 

− виробництва великого асортименту зерна на ринку; 

− вимоги споживачів до великого асортименту;  

− наявність мереж супермаркетів;  

− потреба населення у борошні. 

ТОВ «Агронікс» пропонуються наступні альтернативи для розвитку 

подальшої маркетингової стратегії на регіональному ринку: 

1. Отримання міжнародних стандартів ISO та підтримка якості продукції. 

2. Оптимізація постачань сировини та готової продукції. 

3. Розрахунок обсягу беззбиткового виробництва та планування 

ефективного виробництва. 

4. Пошук нових ринків збуту  регіоні збуту та за межами. 

5. Збільшення асортименту хлібопродуктів та рецептури приготування. 

 


