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Господарство розташоване у південній частині Мелітопольського 

району, у 5 км від районного центру й у 20 км від м. Мелітополь. На 

відстані 22 км проходить автомагістраль Одеса-Ростов. Залізнична станція, 

м. Мелітополь є основними пунктами, де реалізується 

сільськогосподарська продукція. 

Природна зона розташування господарства характеризується як тепла 

і посушлива, з прохолодною зимою і теплим літом, з нерівномірним 

розподілом річних опадів і вологістю повітря. На території 

землекористування господарства спостерігається вітрова ерозія. Клімат 

господарства в загальному сприятливий для вирощування районованих 

сільськогосподарських культур. Однак суховії, нерівномірне випадання 

опадів, відлиги узимку можуть погіршувати умови росту культур і 

знижувати їхню продуктивність, що не дає можливість господарству 

збільшити асортимент сільськогосподарської продукції. 

Основною галуззю виробництва у господарстві вважається 

рослинництво. Співвідношення галузі тваринництва та рослинництва 

визначається як 0,9:0,1. У той же час, протягом дослідного періоду була 

господарство мало відмовитись від виробництва продукції тваринництва. 

Доходи тваринницької галузі було спричинено скороченням поголів’я 

свиней та реалізацією основного стада. Протягом останніх чотирьох років 

господарство вирощує лише продукцію рослинного походження. 

Сільськогосподарські підприємства Запорізької області 

характеризуються великими розмірами сільськогосподарських угідь. 

Середні площі коливаються від 3000 до 4000 га. Основний виробничий 

напрямок господарств – зерно-м’ясний з інтенсивним розвитком технічних 

культур. У середньому за 5 років питома вага яловичини у структурі 

товарної продукції займає 44,2% від загального обсягу реалізованої 

продукції. З одного боку це впливає на підвищення інтенсифікації 
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виробництва, а з другого боку це негативно впливає на використання 

трудових ресурсів та збільшення сезонності виробництва. 

У таблиці 11 наведена структура товарної продукції за АВС аналізом 

Таблиця 1 
АВС-аналіз виробництва продукції у СБК «Дружба», 2012-2014 рр. 

Продукція 

Виручка від 
реалізації у 

середньому за 5 
років 

К
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X
Y

Z-
гр

уп
а 

млн грн 
% до 

загальної 
кількості 

Соняшник 13968,7 27,4 27,4 11,73 А X 
Пшениця 12062,1 23,7 51,1 16,70 А Y 
Молоко 7169,2 14,1 65,2 7,18 А X 
Приріст великої 
рогатої худоби 6804,9 13,4 78,6 14,75 А X 

Приріст свиней 5798 11,4 90 2,08 В X 
Інша продукція 
рослинництва 2232,3 4,4 94,4 34,44 В Z 

Просо  824,1 1,6 96 42,52 С Z 
Плоди  730 1,4 97,4 30,48 С Z 
Ріпак озимий 694,6 1,4 98,8 57,74 С Z 
Інша продукція 
тваринництва 220,9 0,4 99,2 10,96 С X 

Інші зернові 188,3 0,4 99,6 54,84 С Z 
Горох 132,6 0,2 99,8 57,74 С Z 
Ячмінь 94,5 0,1 99,9 55,37 С Z 
Мед 25,4 0,1 100,0 20,30 С Y 
всього  50945,6 100     

Джерело: власні розрахунки автора на даних підприємства 
 

Основну товарну групу у СБК «Дружба» складають рослинницькі 

види, а саме: пшениця та соняшник. Стабільним виробництвом у 

підприємстві характеризується виробництво продукції тваринництва: 

молока, прирісту свиней та ВРХ.  
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Рис. 1 – Графічна інтерпретація АВС-аналізу продукції  

Товарна група характеризується нестабільним виробництвом 

продукції рослинництва. Коефіцієнт варіації перевищує 30% при реалізації 

проса, ріпаку, гороу ячменю та інших рослинницьких видів продукції, що 

значно погіршує прогнозованість галузей та зміну ринкової ціни. З іншого 

боку нестабільність виробництва товарної продукції визначає гіршу якість 

виробництва, що є одною з проблем, яку повинно вирішити на 

перспективу. Адже, основну роль у розвитку сільського виробництва у 

підприємства саме 4 види продукції відграють головну роль у формуванні 

виручки: пшениця, соняшник та продукція галузі скотарства, стабільність 

яких не відповідає сучасним вимогам систем управління якості. 

У таблиці 2 наведена JIT-система, що охоплює такі складові поля з 

параметрами AX, AY, AZ, BX,BY. 

Таблиця 2 
Система JIT-виробництва 

 X Y Z 

A 
Соняшник, 
молоко, 
приріст 

Пшениця,   
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великої рогатої 
худоби 

B  приріст свиней  

C 
інша 
продукція 
тваринництва   

інша продукція 
рослинництва 

Просо, плоди, ріпак 
озимий, інші 
зернові, горох 

Джерело: власні розрахунки автора на даних підприємства 
 

Отже, система свідчить, що основними видами продукції, які 

впливають на конкурентну позицію виробництва являються соняшник, 

молоко, приріст ВРХ, пшениця. 

Під загрозою знаходиться вирощування свиней. Інша продукція 

рослинництва та тваринництва  мають нестабільні обсяги виробництва. 

Адже, подальші пропозиції повинні бути спрямовані на стабільність 

виробництва та поліпшення продуктивності виробництва при вирощуванні 

пшениці у сільськогосподарських підприємствах. 

Незважаючи на стабільне очікування прибутків, виробництво 

яловичини не має характеристик сталого виробництва, основна причина 

якої відсутність постійного прибутку при реалізації. Виробництво 

характеризується екстенсивним розвитком. Ціна останнім часом не дає 

достатньої віддачі від витрат виробництва, незважаючи на її постійний 

ріст. 

Для визначення ролі виробництва яловичини в регіоні та ефективності 

її збуту були проведені дослідження щодо розрахунку основних показників 

реалізації: ціни, товарності, рентабельності продажу та виробництва, а 

також прибутку на одиницю реалізованої продукції. 

Таблиця 3 
Економічна ефективність виробництва яловичини у СБК «Дружба» 

Мелітопольського району 

Показники 2012 2013 2014 
2014 у 
% до 

2012 р. 
Середньодобовий приріст, г 305,7 266,7 222,6 72,8 
Виробнича собівартість 1ц 1967,8 1651,4 1906,2 96,9 
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Ціна реалізації 1 ц, грн. 1188,7 1048,5 1443,0 121,4 
Прибуток у розрахунку на  1ц 
реалізованої продукції, грн. -779,1 -602,9 -463,2 * 

Прибуток у розрахунку на 1 голову, 
грн. 42,0 -32,2 -157,8 * 

Рівень рентабельності, % 6,9 -11,8 -24,3 * 
Джерело: власні розрахунки автора на даних підприємства 

 

Середньодобовий приріст ВРХ у СБК «Дружба» має низький рівень  і 

коливається у межах з 222 до 305 грам на добу, при нормативах у 500-600 

г.. Собівартість виробництва яловичини за досліджений період майже не 

змінилась, а ціна реалізації збільшилась на 21%. Незважаючи на це, 

невідповідність росту ціни реалізації та собівартості обумовило 

збитковість виробництва у2012- 2013 роках. У 2013 році збиток 1 центнера 

виробленої яловичини дорівнював 463 грн, 1 однієї голови – 157,8 грн., що 

складало практично утричі більше порівняно із 2011 роком. Фактично 

зміна прибутку відповідала зменшенню рівня продуктивності. 

На формування продуктивності тварин впливає багато факторів, але 

найчастіше основною причиною є кормозабезпеченість, рівень якої 

оцінюють порівнянням наявної кількості кормів або можливого їх 

надходження з потребою в них. При цьому враховують: реальність 

визначеної потреби в кормах, яка залежить від системи утримання тварин; 

зіставлення по поголів’ю фактичних і планових показників; забезпеченість 

кормами тваринництва по підприємству в цілому, окремих галузях, 

виробничих підрозділах, видах тварин, періодах року; відповідність типу 

годівлі, що склався в підприємстві. 

Таблиця 4 
Продуктивність та відгодівля ВРХ у СБК «Дружба» 

Показники 2012 2013 2014 
Відношення 

2014 до 
2012 рр, % 

Всього поголів’я тварин, ум. 
голови 1676 1165 1169 69,8 

Середньодобовий приріст 
живої маси ВРХ, г: 305,7 266,7 222,6 72,8 
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кількість поголів'я ВРХ 1374 863 816 59,3 
Вироблено кормів, всього, 
ц.к.од. 78470 41166 44540 56,8 

В т.ч.: сіна 10056 13790 19226 191,2 
Сінажу 43359 7893 22491 51,9 
Соломи 21927 15178 0 0,0 
Кормових коренеплодів, 
ц.к.од. 3128 4305 2823 90,2 

Виготовлено на 1 умовну 
голову, ц.к.од. 4680,9 3628,6 3808,8 81,4 

Потреба в кормах, ц.к.од. 9790,2 6625,5 6829,3 69,8 
Забезпеченість кормами, % 47,8 54,8 55,8 116,6 

Джерело: власні розрахунки автора на даних підприємства 
 

Середньодобовий приріст за досліджений період зменшився на 27,2%, 

в той час як поголів’я ВРХ знизилось на 30%. Однак, підприємство за три 

роки знизило виробництво кормів із 78 тис корм одиниць до 44 тисяч 

кормових одиниць. У 2013 році господарство відмовилось від виробництва 

соломи, удвічі скоротила виробництва сінажу. В той час запаси сіна 

виросли на 91%. Зменшення загального обсягу кормового запасу 

відповідно вплинуло на наявність кормів у розрахунку на 1 голову. Так, в 

2013 році господарство виробляло 3,8 тис ц корм одиниць на голову, що 

практично дорівнювало нормативній потребі на 55,8%.  

Взагалі, можна визначити, що за звітний період у господарстві по 

кормовому раціону пройшли позитивні зміни у бік виробництва сіна. По 

суті, невідповідно постачання кормів негативно впливають як на 

продуктивність тварин, так і на низьку якість продукції, а внаслідок цього 

– ни низьку ефективність виробництва та реалізації. 

Таблиця 5 
Економічна ефективність реалізації яловичина у СБК «Дружба»  

Показники 2012 2013 2014 

2014 у 
% до 
2012 

р. 
Виручка від реалізації продукції на 1 
гол худоби, грн 2347,1 1417,8 2887,7 123,0 

Частка продукції у структурі 20,8 7,3 12,6 60,8 
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реалізації, % 
Частка витрат на збут продукції, % 7,8 6,9 12,4 4,6 
Ціна реалізації, грн./ц 1188,7 1048,5 1443,0 121,4 
Рівень товарності, % 177,0 138,9 246,3 69,3 
Прибуток (збиток) від реалізації 1 ц 
продукції, грн. 76,8 -140,2 -463,2 * 

Рівень рентабельності, % 6,9 -11,8 -24,3 * 
Джерело: власні розрахунки автора на даних підприємства 
 

За досліджений період виручка від реалізації яловичини у СБК 

«Дружба» Мелітопольського району у розрахунку на 1 голову худоби 

виросла на 23%.  Рівень товарності знаходиться у межах 177-246%. 

Незважаючи на те, що ціна реалізації поступово збільшується, збитковість 

господарства лише набирає оберти. Прибутковим виробництво яловичини 

було лише у 2012 році і становила відповідно 6,9%. 

Таблиця 6 
Вплив факторів на виручку від реалізації 

Показники 

Фактори 
виручка 

від 
реалізації 

Відхилення 
виручки 

від 
реалізації  П

ог
ол
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, г
ол
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ос
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2011 1374 1,1 1,77 1188,7 3224,9  
2013 816 0,8 2,46 1443,0 2356,4 -868,5 
за рахунок 
площі 816 1,1 1,77 1188,7 1915,2 -1309,7 

за рахунок 
урожайності 816,0 0,8 1,77 1188,7 1394,7 -520,5 

за рахунок 
рівню 
товарності 

816,0 0,8 2,46 1188,7 1941,1 546,4 

за рахунок ціни  816,0 0,8 2,46 1443,0 2356,4 415,3 
Основним фактором збільшення виручки від реалізації постає 

товарність і ціна реалізації яловичини. З причини збільшення ціни 

реалізації на 255 грн за центнер, виручка від реалізації зросла 415 тис грн.. 

другим вагомим фактором виступає товарність, зміна якої обумовила ріст 

виручки на 546 тис грн.. таким чином, саме ринкові фактори вплинули на 

кінцевий результат діяльності підприємства. 
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Рис 2 – Динаміка ціни реалізації яловичини у СБК «Дружба», 2001-
2014 рр. 
Джерело: власні розрахунки автора на даних підприємства 
 

Було проведене дослідження ціни реалізації яловичини у динаміки із 

2003 року. За період 2003 до 2008 року ціна на яловичини практично не 

змінювалась і коливалась у межах від 432 до 550 грн/ц. Після 2008 року 

відбувся різкий скачок ціни реалізації до 806 гривень за центнер. За період 

2008-2014 ціна збільшилась з 806 до 1443 гривень. .  

Для встановлення чіткої залежності ціни реалізації було використано 

вирівнювання зі лініям та квадратним трендом 

y = 86,3551x + 205,7349
R2 = 0,8743

y = 8,0017x2 - 17,6671x + 448,4532
R2 = 0,9444
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Рис 3 – Динаміка ціни реалізації яловичини у СБК «Дружба» 
Джерело: власні розрахунки автора на даних підприємства 
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Вірогідність прогнозу склала 87,4% за лінійним трендом та 94,4% за 

трендом за параболою. Таким чином,більш точним є прогноз за 

параболою. За таких умов, ціна  реалізації яловичини буде прагнутиме 

досягнути рівень у 1800 гривень за центнер.  
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Рис 4 – Базисні показники динаміки ціни реалізації яловичини у СБК 
«Дружба», 2001-2012 рр. 
Джерело: власні розрахунки автора на даних підприємства 
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Таблиця 7 
Розрахунок показників динаміки ціни реалізації яловичини у СБК «Дружба», 2002-2014 рр. 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Рівні динамічного ряду 432 468,0 501,0 485,6 500,2 550,0 806,2 848,1 933,3 1188,7 1048,5 1443,0 
Ланцюговий                         
Абсолютний приріст   36,0 33,0 -15,4 14,6 49,8 256,2 41,9 85,1 255,4 -140,2 394,5 
Індекс росту   1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,5 1,1 1,1 1,3 0,9 1,4 
Темп росту   108,3 107,1 96,9 103,0 110,0 146,6 105,2 110,0 127,4 88,2 137,6 
Індекс приросту   0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,1 0,1 0,3 -0,1 0,4 
Темп приросту   8,3 7,1 -3,1 3,0 10,0 46,6 5,2 10,0 27,4 -11,8 37,6 
Значення 1 відсотку 
приросту   4,3 4,7 5,0 4,9 5,0 5,5 8,1 8,5 9,3 11,9 10,5 
Базисний                         
Абсолютний приріст   36,0 69,0 53,6 68,2 118,0 374,2 416,1 501,3 756,7 616,5 1011,0 
Індекс росту   1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 1,9 2,0 2,2 2,8 2,4 3,3 
Темп росту   108,3 116,0 112,4 115,8 127,3 186,6 196,3 216,0 275,2 242,7 334,0 
Індекс приросту   0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,9 1,0 1,2 1,8 1,4 2,3 
Темп приросту   8,3 7,6 -3,6 3,4 11,5 59,3 9,7 19,7 59,1 -32,4 91,3 
Значення 1 відсотку 
приросту   4,3 9,0 -15,0 20,2 10,2 6,3 42,9 25,4 12,8 -19,0 11,1 

Джерело: власні розрахунки автора на даних підприємства 
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Динамічний ряд росту ціни є інтервальним за відносними показниками. 

Щорічна частка зменшувалась у середньому на 1,8%. Найбільш високою ціна 

реалізації яловичини була 2014 році і дорівнювала 1400 грн/ц. В середньому 

за досліджений період ціна реалізації збільшилась у 3,3 рази.  

За середнім коефіцієнтом росту можна визначити, що середньорічний 

темп збільшення  ціни дорівнює 1,1%. Із щорічним зменшенням ціни 

збільшувалось значення 1% приросту: якщо у 2003 році він дорівнював 4,3%, 

то у 2011 році – 25,4%, у 2013 – 11,1%. 

Як було досліджено раніше, причина збитковості галузі полягає як у 

невідповідності ціни реалізації ціні, що склалася на ринку так і собівартості 

виробництва. Для визначення динаміки та відповідності матеріальних витрат 

продуктивності праці, скористуємось методом Штухарта. За основу беруться 

витрати на окремих технологічних процесах у розрахунку на одну голову 

худоби. Коливання витрат та розмах варіації розраховується за методом 

знаходження середніх величин. 

Таблиця 8 
Вихідні дані для розрахунку середніх витрат виробництва яловичини у 

СБК «Дружба», 2010-2014 рр. 

№ Роки 

П
ог

ол
ів

’я
 , 

га
 Витрати виробництва на технологічні 

операції, тис. грн Загальні 
витрати, 
тис грн корми нафто 

продукти 

оплата 
робіт 

та 
послуг 

решта 
матеріальних 

витрат 

1 2010 1580,0 1420,0 189,0 121,0 123,0 1853,0 
2 2011 1420,0 1210,0 181,0 112,0 156,0 1659,0 
3 2012 1374,0 1118,0 176,0 131,0 168,0 1593,0 
4 2013 863,0 974,0 124,0 92,0 119,0 1309,0 
5 2014 816,0 739,0 119,0 51,0 123,0 1032,0 
 Σ 6053,0 5461,0 789,0 507,0 689,0 7446,0 

Джерело: власні розрахунки автора на даних підприємства 
 

Загальні витрати на виробництво яловичини дорівнюють 7446 тис грн. 

при загальному поголів’ї 6053 голів. Нестабільними визначаються витрати на 

оплату робіт та послуг, а також витрати на корми. Максимальні витрати 
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відбувались у 2010 році на процесі відгодівлі. Середні витрати на 

вирощуванні яловичини розраховані у табл. 9 

Таблиця 9 
Розрахунок середніх витрат яловичини у СБК «Дружба», 2008-2014 рр. 

Роки 

Витрати виробництва на 1 гол 
за технологічними  операціями, 

грн 
Середні 

витрати на 
1 гол, грн 

М
ак

си
ма

ль
ні

 
се

ре
дн

і в
ит

ра
ти

 

М
ін

ім
ал

ьн
і с

ер
ед

ні
 

ви
тр

ат
и 

Ро
зм

ах
 

ко
рм

и 

на
фт

о 
пр

од
ук

ти
 

оп
ла

та
 

ро
бі

т 
та

 
по

сл
уг

 
ре

ш
та

 
ма

те
рі

ал
ьн

и
х 

ви
тр

ат
 

2010 898,7 119,6 76,6 77,8 293,2 898,7 0,0 898,7 
2011 852,1 127,5 78,9 109,9 292,1 852,1 0,0 852,1 
2012 813,7 128,1 95,3 122,3 289,8 813,7 95,3 718,3 
2013 1128,6 143,7 106,6 137,9 379,2 1128,6 106,6 1022,0 
2014 905,6 145,8 62,5 150,7 316,2 905,6 62,5 843,1 

Σ * * * * 307,5 * * 866,9 
Джерело: власні розрахунки автора на даних підприємства 
 

Середні витрати на технологічних процесах дорівнюють 154,7 грн.. 

Середній розмах витрат 339,8 грн., що практично більше удвічі порівняно із 

середніми витратами, що ускладнює процес планування собівартості та 

впровадження системи менеджменту якості, та формування кінцевої ціни 

реалізації яловичини, що буде забезпечуватиме прибуток.  
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Рис.5– Динаміка середніх витрат на 1 га вирощування яловичини у СБК 

«Дружба»  
Джерело: власні розрахунки автора на даних підприємства 
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Верхніми межами коливання матеріальних витрат на окремих 

технологічних процесах є 1022,0 грн. Розмах витрат між процесами не 

повинен бути більшим ніж 980 грн. Витрати на виробництво яловичини у 

2013 році наближались до критичного рівня, а це свідчить про низьке 

використання матеріальних ресурсів та невідповідність росту 

продуктивності. Саме 2010-2012 роки характеризуються стабільністю у 

розрахунку на одиницю продукції.  
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Рис. 6 – Динаміка коливання середніх витрат на 1 гол вирощування ВРХ 

у СБК «Дружба» 
Джерело: власні розрахунки автора на даних підприємства 
 

Середня розбіжність між витратами 866,9 грн./ц. Розмах варіації 

коливається у допустимих межах. Вважається, що господарства Запорізької 

області мають технологію виробництва, що може бути застосоване у 

визначених природно-економічних умовах, однак рівень продуктивності 

занадто низький, що значно впливає на результативність підприємства та 

його конкуренцію на регіональному ринку. 

Для поглиблення досліджень необхідно визначити стратегічну позицію 

СБК «Дружба» на регіональному ринку порівняно із сусідніми 

господарствами та типовим підприємством Запорізької області.  
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Для проведення такого дослідження у роботі використано методи БКГ, 

Space Shell. 

Для оцінки привабливості ринку яловичини та визначення конкурентної 

позиції СБК «Дружба» скористуємося матрицею Space. 

Матриця надає оцінку сильних та слабких сторін діяльності підприємств 

за такими групами критеріїв: 

1) фінансова сила підприємства (ФС); 

2) конкурентоспроможність підприємства (КП); 

3) привабливість галузі (ПГ); 

4) стабільність галузі (СГ). 

Таблиця 10 
Розрахунок зваженої оцінки критеріїв діяльності СБК «Дружба» при 

реалізації яловичини 

Показники Оцінка Вага 
Зважена 
оцінка 

Фінансова сила підприємства (Ф.С.)       
Рентабельність вкладеного капіталу 7 0,4 2,8 
Стабільність отриманого прибутку 6 0,3 1,8 
Ліквідність 5 0,3 1,5 
Разом  1 6,1 
Конкурентноздатність підприємства (К.П.)    
Частка підприємства на ринку 5 0,2 1 
Можливість активного впливу на рівень цін і 
витрат 5 0,3 1,5 

Рентабельність продажу 8 0,5 4 
Разом  1 6,5 
Привабливість галузі (П.Г.)    
Характеристика конкурентної ситуації 7 0,4 2,8 
Стадія ЖЦ товару 8 0,2 1,6 
Залежність розвитку галузі від конۥюктури 
ринку 5 0,4 2 

Разом  1 6,4 
Стабільність галузі (С.Г.)    
Тривалість ЖЦ галузі 9 0,4 3,6 
Ступінь інноваційності галузі 3 0,3 0,9 
Маркетингові та рекламні можливості 1 0,3 0,3 
Разом  1 4,8 

Джерело: власні розрахунки автора 
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X= П.Г. – К. П. = 6,4 – 6,5 = -0,1 
 Y= Ф.С. – С. Г. = 6,1 – 4,8= 1,3 

 
X 0 -0,1 
Y 0 1,3 

 

 Згідно визначено вектору встановлено, що підприємство на ринку 

яловичини має консервативну позицію 

0
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Рис. 7 – Матриця Space  
Джерело: власні розрахунки автора  
 

За умов, що склалися на ринку яловичини, СБК «Дружба» необхідно 

зробити зусилля для оновлення продукту, та розвитку підприємства на ринку. 

Пропонується зробити акцент на формуванні ціни виробника відповідно до 

технології вирощування продукції. Для визначення конкурентної позиції 

порівняно із сусідніми господарствами використаємо метод БКГ. 

Таблиця 11 
Характеристика портфелю підприємства з реалізації яловичини 

Підприємства 
Виручка від реалізації 

яловичина, тис грн 
Виручка від реалізації с.г 

продукції, тис грн 
2012 2014 2012 2014 

Дружба 3224,9 2356,4 15523,1 18641 
Україна 1548 1230 8965 12325 
Могучий 2325 2564 11235 10532 
Типове  778 791 7847,6 8279,8 

Джерело: власні розрахунки автора  
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За обсягами реалізації яловичини протягом дослідного періоду СБК 

«Дружба» займає першу позицію. СБК «Дружба» реалізує яловичини 

практично втричі більше порівняно із типовим  

Таблиця 12 
Розрахунок матриці БКГ з реалізації яловичини 

Підприємства Темп росту 
ринку, % 

Відносна 
частка 
ринку 

Частка продукції в 
загальному обсязі 

реалізованої продукції, % 
Дружба 73,1 3,0 12,6 
Україна 79,5 1,6 10,0 
Могучий 110,3 3,2 24,3 
Типове 
підприємство 101,7 1,0 9,6 

Джерело: власні розрахунки автора  
 

Розрахунки показують, що найбільший напрям виробництва у бік 

вирощування яловичини має СБК «Дружба». Частка ринку порівняно із 

іншими підприємствами велика і становить 3 одиниці порівняно із типовим 

підприємством. Найбільше наближене до типового підприємства є 

«Могучий». 
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Рис 8 – Матриця БКГ конкурентів із яловичини 
Джерело: власні розрахунки автора  
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Виробництво яловичини у СБК «Дружба» знаходить у конкурентній 

позиції «Собаки». Ця бізнес область має відносно невелику часткою на 

ринку, що повільно розвиваються. Бізнес область знов підтверджує, що 

відбувається незначний потік оборотних засобів і зазвичай виробництво 

збиткове. Підприємство має малий вплив на ринок, що контролюється 

переробними підприємствами. У такому випадку СБК «Дружба» необхідно 

перенаправити виробництво у бік підвищення якості продукції та збільшення 

її продуктивності, що надасть можливість зміцнити позицію на ринку. Якщо 

розглянути інші підприємства Мелітопольського району, то їх позиція така ж 

сама. Таким чином, у господарствах Мелітопольського району виявляється 

проблема із конкурентної позицією на регіональному ринку як за темпом 

росту так і з окремим сегментом ринку. 

Модель Shell/DPM орієнтує керівників підприємств на перерозподіл 

фінансових потоків з тих секторів виробництва, які породжують грошову 

масу, в галузі з високим рівнем рентабельності інвестицій у майбутньому. 

Таблиця 13 
Розрахунок матриці Shell/ DPM 

№ Критерії привабливості 
ринку 

В
ід

но
сн

а 
ва

ж
ли

ві
ст

ь 

Оцінка за 10-
ти бальною 

шкалою 
Зважена оцінка 

Д
ру

ж
ба

  

У
кр

аї
на

 

М
ог

уч
ий

 

Д
ру

ж
ба

  

У
кр

аї
на

 

М
ог

уч
ий

 

1 Розмір ринку 0,05 4 2 2 0,2 0,1 0,1 
2 Розмір сегментів 0,1 3 5 9 0,3 0,5 0,9 
3 Швидкість зростання ринку 0,05 2 2 3 0,1 0,1 0,15 
4 Диверсифікація ринку 0,15 6 8 5 0,9 1,2 0,75 
5 Сезонність попиту 0,2 9 5 6 1,8 1 1,2 
6 Ступінь інтеграції 0,05 5 5 3 0,25 0,25 0,15 
7 Використання виробничих 

потужностей  0,05 9 7 8 0,45 0,35 0,4 

8 Доступність сировини 0,05 10 8 8 0,5 0,4 0,4 
9 Інфляційна уразливість 0,1 7 5 5 0,7 0,5 0,5 
10 Прибутковість  0,2 8 8 10 1,6 1,6 2 
  Разом 1 63 55 59 6,8 6 6,55 

Джерело: власні розрахунки автора  
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Порівняно з іншими підприємствами за кількісними показниками ринку 

СБК «Дружба» має конкурентну позицію, вона невелика і дорівнює 6,8 

одиниць. Господарства конкуренти мають меншу позицію: «Україна» – 6,0 

одиниць, «Могучий» – 6,55 одиниць. «Дружба» конкурує за показниками: 

сезонність попиту доступність сировини інфляційна уразливість 

підприємства. 

Більшість показників за матрицею знаходяться до одиниці 1,0, що 

свідчить практично про їх низький конкурентний рівень. Можна зробити 

висновок, що жодне підприємство не впливає на ринок та його зміну, і 

практичне не вести боротьбу за конкурентними показниками. Практично, 

кожне господарство має лише по два критерія, що перевищують рівень 1,0. 
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Рис 9 - Матриці конкурентних позицій Shell на ринку яловичини 
Джерело: власні розрахунки автора  

 

Всі підприємства займають позицію «Стратегії часткового згортання»: 

виробництво яловичини посідає середні позиції в непривабливій галузі. 

Жодних особливих сильних сторін і фактично жодних можливостей компанія 
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не має; ринок є власно для нього непривабливим. СБК «Дружба» 

пропонується поступово перетворювати товар у грошову масу протягом року, 

а потім використати власні ресурси для освоєння нових технологій. Отже, 

основний напрям формування ціни повинен базуватися на оцінки нової 

технології та коригування ціни залежно від сезону продажу. 

 

 

Маркетингове макросередовище ринку яловичини   

 

Кризова ситуація, що з 2008 року охопила всі галузі агропромислового 

комплексу руйнівно позначилась і на виробництві м’яса великої рогатої 

худоби. Поголів’я худоби, її продуктивність і валове виробництво цього 

стратегічного для держави виду продукції скоротилися до рівня 1960 року. 

Україну поступово витіснили інші країни із зовнішніх ринків збуту м’яса 

великої рогатої худоби. Як наслідок, держава втратила важливе джерело 

валютних надходжень, а сільськогосподарські товаровиробники - реальні 

доходи і можливості поліпшення соціальних умов працівників аграрної 

сфери. Виробництво м’яса великої рогатої худоби стало збитковим. В останні 

роки виникли значні ускладнення у фінансовому стані сільськогосподарських 

товаровиробників, що переросли у глибоку фінансову кризу, погіршивши і до 

того складну ситуацію із оновленням ресурсного потенціалу. 

Ринок м’яса великої рогатої худоби є відповідно одним з 

багаточисленних ринків сільськогосподарської продукції. Він є сукупністю 

економічних відносин, що виникають між товаровиробниками і споживачами 

з приводу купівлі-продажу м’яса великої рогатої худоби. Водночас він є тим 

економічним механізмом, який пов’язує всі елементи обмінного процесу, 

створюючи умови для безперервності відтворювального процесу в м’ясному 

підкомплексі країни. Цей ринок традиційно був і залишається одним із 

важливих ринків для економіки України. 

Основні діючі нормативно-правові акти освітлені у таблиці 14 
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Таблиця 14 
Попередня таблиця політико-правових факторів макросередовища 

№ Фактор Класифікаці
я факторів 

Загроз
а 

Можливіс
ть 

1.  Наявність потенціалу продажу яловичини на 
переробку, але за низькими цінами «Про мясо та 
мясні продукти» 

Попит –  

2.  Можливість розвитку галузі та формування 
виробництва за конкурентною ціною на 
внутрішньому та світовому ринку «Про мясо та 
мясні продукти» 

Проп.  + 

3.  Обмеження реалізації на експорт «Митний 
тариф України (Закон України)», Про 
затвердження переліків товарів, на які 
встановлено обмеження щодо переміщення 
через митний кордон України (Постанова 
Кабінету Міністрів України) 

Проп. –  

4.  Встановлення ціни згідно стандартів «Про 
стандартизацію (Закон України)» Попит  + 

5.  Формування ринкової ціни у період поза 
масової реалізації «Про затвердження загальних 
обсягів формування державного резервного 
фонду (Розпорядження Кабінету Міністрів 
України)» 

Попит  + 

6.  Можливість реалізації продукції за світовими 
цінами «Договір про зону вільної торгівлі» Проп.  + 

7.  Про безпечність та якість харчових продуктів Проп. –  
Джерело: власні обґрунтування автора 
 

Однак на сьогодні держава не забезпечує ні на законодавчому, ні на 

організаційному рівні належних процесів вирощування та реалізації 

яловичини, хоча має орієнтуватися на світовий ринок готових продуктів, а не 

сировини, до чого прагнуть всі економічно міцні держави. Для підвищення 

ефективності вирощування та реалізації яловичини окрім втручання держави 

у регулювання експортно-імпортних операцій, також є необхідним вжиття 

ряду заходів і на господарському рівні. Зокрема, удосконалення регіональної 

спеціалізації сільськогосподарських підприємств з вирощування великої 

рогатої худоби, з врахуванням біологічних особливостей, технологій 

вирощування та утримання тварин, застосування відповідних засобів тварин. 

Альтернативи наведені у таблиці 15 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/488-2013-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/488-2013-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/488-2013-%D1%80
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Таблиця 15 
Підсумкова таблиця політико-правових факторів макросередовища 

№ Фактор 

К
ое

фі
ці

єн
т 

зн
ач

ущ
ос

ті
 ф

ак
то

ра
 

Альтернатива 

К
ла

си
фі

ка
ці

я 
фа

кт
ор

ів
 

 Загрози     
1.  Наявність потенціалу продажу 

яловичини на переробку, але за 
низькими цінами «Про мясо та мясні 
продукти» 

8 Формування товарного потоку за 
рахунок зберігання Попит 

2.  Обмеження реалізації на експорт 
«Митний тариф України (Закон 
України)» 

7 Збільшення обсягів реалізації 
продукції у зоні вільної торгівлі, 
підписання договорів із 
міністерствами торгівлі інших 
країн  

Проп. 

3.  Про безпечність та якість харчових 
продуктів 

9 виробництво продукції за 
інноваційними технологіями для 
зниження собівартості 
виробництва 

Проп. 

 Можливість     
4.  Можливість розвитку галузі та 

формування виробництва за 
конкурентною ціною на 
внутрішньому та світовому ринку 
«Про мясо та мясні продукти» 

7 виробництво продукції за 
інноваційними технологіями для 
зниження собівартості 
виробництва 

Проп. 

5.  Встановлення ціни згідно 
стандартів «Про стандартизацію» 

6 Перехід до міжнародних 
стандартів якості та підписання 
договорів із міністерствами 
торгівлі інших країн 

Попит 

6.  Формування ринкової ціни у 
період поза масової реалізації 
«Про затвердження загальних 
обсягів формування державного 
резервного фонду» 

9 Формування товарного потоку за 
рахунок зберігання 

Попит 

7.  Можливість реалізації продукції 
за світовими цінами «Договір про 
зону вільної торгівлі» 

7 Підписання договорів із 
міністерствами торгівлі інших 
країн 

Проп. 

Джерело: власні обґрунтування автора 
 

Для подолання загроз пропонуються наступні дії: формування товарного 

потоку за рахунок зберігання, виробництво продукції за інноваційними 

технологіями для зниження собівартості виробництва 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/488-2013-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/488-2013-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/488-2013-%D1%80
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Для підтримки та активізації потенційних можливостей підприємству 

пропонується: виробництво продукції за інноваційними технологіями для 

зниження собівартості виробництва, формування товарного потоку за 

рахунок зберігання, підписання договорів із міністерствами торгівлі інших 

країн. 

Таблиця 16 

Попередня таблиця економічних факторів макросередовища 
№ Фактор Класифікація 

факторів Загроза Можли-
вість 

1.  Збільшення ціни на сировину Проп. –  
2.  Сплата фінансового податку Проп. –  
3.  Висока ставка по короткострокову кредиту Проп. –  
4.  Збільшення попиту на яловичину на світовому 

ринку  Попит  + 

5.  Наявність ринкової інфраструктури  Проп.  + 
6.  Рівень конкуренції на ринку  Проп. –  
7.  Світовий рівень цін Попит  + 
8.  Попит на кінцевий продукт  Попит  + 

Джерело: власні обґрунтування автора 
 

Серед економічних факторів основну загрозу складають постійне 

збільшення ціни на сировину, висока ставка по короткострокову кредиту, 

рівень конкуренції на ринку. Незважаючи на такі фактори, світовий рівень 

цін на біопаливо та олію поступове збільшується і спонукає підприємців 

вирощувати соняшник. 

Основним фактором збільшення виручки від реалізації постає товарність 

і ціна реалізації яловичини. Таким чином, саме ринкові фактори вплинули на 

кінцевий результат діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Основними позитивними факторами за останні роки являються: 

збільшення попиту на яловичину на світовому ринку, високий світовий 

рівень цін, попит на кінцевий продукт у вигляді м’ясних продуктів та 

ковбасних виробів. 
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Таблиця 17 
Підсумкова таблиця економічних факторів макросередовища 

№ Фактор 

К
ое

фі
ці

єн
т 

зн
ач

ущ
ос

ті
 ф

ак
то

ра
 

(в
ід

 1
 д

о 
10

) 

Альтернатива Класифікація 
факторів 

 Загрози    
1.  Збільшення ціни на 

сировину 
9 Використання ресурсозберігаючих 

та енергозберігаючих технологій Проп. 

2.  Сплата фінансового 
податку 

7 Врахування амортизаційних 
відрахувань у розрахунку податку 
для майбутнього фінансового 
забезпечення галузі 

Проп. 

3.  Висока ставка по 
короткострокову 
кредиту 

9 Встановлення закладних цін, що 
забезпечують мінімальний 
прибуток 

Проп. 

4.  Рівень конкуренції на 
ринку  

8 Спрямування на зберігання 
продукції, вирощування 
інтенсивних порід 

Проп. 

 Можливості     
5.  Збільшення попиту на 

яловичину на світовому 
ринку  

7 Вирощування яловичини, що 
відповідає вимогам до 
міжнародних стандартів 

Попит 

6.  Наявність ринкової 
інфраструктури  

10 Використання умов зберігання 
яловичини на підприємстві Проп. 

7.  Світовий рівень цін 8 Збільшення частки продукції на 
експорт Попит 

8.  Попит на кінцевий 
продукт оліє жирової 
галузі 

7 Спрямування яловичини нижчого 
якості до переробки Попит 

Джерело: власні обґрунтування автора 
 

На перспективу необхідно провести наступні заходи: 

1. Використання ресурсозберігаючих технологій  

2. Врахування амортизаційних відрахувань у розрахунку податку для 

майбутнього фінансового забезпечення галузі  

3. Спрямування на зберігання продукції 

4. Встановлення закладних цін, що забезпечують мінімальний прибуток  

В той же час, вітчизняний ринок яловичини перенасичений, особливо це 

стосується Запорізької області. 
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Таблиця 18 
Попередня таблиця демографічних факторів макросередовища 

№ Фактор Класифікація 
факторів Загроза Можливіс

ть 
1.  Міграційні процеси сільськогосподарських 

робітників Пропозиція  –  

2.  Зменшення чисельності населення в країні Попит  –  
3.  Рівень освіти у сільського населення Пропозиція   + 
4.  Міграція молоді із села Пропозиція  –  

Джерело: власні обґрунтування автора 
 

В той же час негативна ситуація на селі обумовлює зменшення робочої 

сили. Міграція молоді із села стала причиною зменшення кількості 

працюючого населення. Основним напрямом з цього боку повинно стати 

залучення молодих спеціалістів до роботи на селі. 

Таблиця 19 
Підсумкова таблиця демографічних факторів макросередовища 

№ Фактор 

К
ое

фі
ці

єн
т 

зн
ач

ущ
ос

ті
 ф

ак
то

ра
 

(в
ід

 1
 д

о 
10

) 

Альтернативи Класифікація 
факторів 

 Загрози     
1.  Міграційні процеси 

сільськогосподарських 
робітників 

7 Пошук нових трудових ресурсів, 
підготовка робочих професій та 
облік витрат у собівартості  

Пропозиція  

2.  Зменшення чисельності 
населення в країні 

6 Знаходження нових ринків збуту  Попит  

3.  Міграція молоді із села 7 Збільшення заробітної плати та 
матеріальної зацікавленості 
молодих спеціалістів 

Пропозиція  

 Можливість     
4.  Рівень освіти у 

сільського населення 
8 Спрямування студентів 

Таврійського державного 
агротехнологічного університету 
до роботи у селі 
Підвищення кваліфікації 
робітників у локальних ВНЗ 

Пропозиція  

Джерело: власні обґрунтування автора 
 

Альтернативою для Запорізької області враховується пошук нових 

трудових ресурсів, підготовка робочих професій та облік витрат у 
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собівартості, спрямування студентів Таврійського державного 

агротехнологічного університету до роботи у селі, підвищення кваліфікації 

робітників у локальних ВНЗ. Якість виробництва у майбутньому буде 

відповідати світовому рівню. Адже заповнення вітчизняного ринку виступає 

прямою загрозою у керуванні ціною з боку держави.  

Самі міграційні процеси спричинили погіршення якості роботи 

трудового персоналу (табл. 20). 

Таблиця 20 
Попередня таблиця соціально-культурних факторів макросередовища 

№ Фактор Класифікація 
факторів Загроза Можливість 

1.  Відповідальність та зацікавленість 
робітників Проп  + 

2.  Негативні звички працівників Проп –  
3.  Вегетаріанство та здоровий спосіб життя Попит   + 

Джерело: власні обґрунтування автора 
 

Відповідальність та зацікавленість робітників за цією причиною може 

постати сильним фактором для поліпшення якості кінцевого продукту та 

забезпечення продуктивності праці.  

Таблиця 21 
Підсумкова таблиця соціально-культурних факторів макросередовища 

№ Фактор 

К
ое

фі
ці

єн
т 

зн
ач

ущ
ос

ті
 ф

ак
то

ра
 

(в
ід

 1
 д

о 
10

) 

Альтернатива 
К

ла
си

фі
ка

ці
я 

фа
кт

ор
ів

 

 Загрози     
1.  Негативні звички 

працівників 
8 Накладання штрафних санкцій та 

облік їх в адміністративних витратах Проп 

 Можливість     
2.  Відповідальність та 

зацікавленість робітників 
7 Збільшення матеріальної та 

моральної мотивації  Проп 

3.  Вегетаріанство та здоровий 
спосіб життя 

8 Розширення ринків збуту та пошук 
нових каналів Попит  

Джерело: власні обґрунтування автора 
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Альтернативами у поданні негативних соціально-культурних факторів є 

матеріальна мотивація. У майбутньому у ціні потрібно врахувати штрафні 

санкції та вести їх облік в адміністративних витратах. 

Таблиця 22 
Попередня таблиця природних факторів макросередовища 

№ Фактор Класифікація 
факторів Загроза Можливіс

ть 
1.  Погодні умови Проп  –  
2.  Географічне розташування  Проп   + 
3.  Якість ґрунтів на сінокосах та пасовищах Попит   + 
4.  Кількість світових часів Проп  –  

Джерело: власні обґрунтування автора 
 

Незважаючи на технологічні рішення у вирощуванні яловичини 

основними факторами все ж таки залишаються природні, а саме: погодні 

умови, географічне розташування якість ґрунтів, кількість світових часів. 

В свою чергу він ставить доволі високі вимоги щодо клімату місця 

вирощування, а особливо до температури та вологи. Про принципову 

придатність місцевості до вирощування ВРХ говорять, виходячи з наявної 

суми ефективних температур.  

Таблиця 23 
Підсумкова таблиця природних факторів макросередовища 

№ Фактор 

К
ое

фі
ці

єн
т 

зн
ач

ущ
ос

ті
 ф

ак
то

ра
 

(в
ід

 1
 д

о 
10

) 

Альтернатива Класифікація 
факторів 

 Загрози     
1.  Погодні умови 8 Використання стойлового утримання 

тварин Проп  

2.  Кількість світових 
часів 

8 Впровадження інноваційних 
технологій вирощування тварин Проп  

 Можливість     
3.  Географічне 

розташування  
9 Використання інноваційних 

технологій Проп  

4.  Якість ґрунтів на 
сінокосах та 
пасовищах 

9 Поліпшення якості кормового раціону 
Попит  

Джерело: власні обґрунтування автора 
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Альтернативою несприятливих погодних факторів у реалізації 

яловичини виступають використання стойлового утримання тварин та 

впровадження інноваційних технологій вирощування тварин 

Таблиця 24 
Попередня таблиця технологічних факторів макросередовища 

№ Фактор Класифікація 
факторів Загроза Можливіс

ть 
1.  Наявність сучасних ферм Проп  + 
2.  Порідний склад Попит   + 
3.  Впровадження інноваційних технологій Проп  + 
4.  Використання застарілої техніки Проп  –  
5.  Якість кормів, що використовуються Попит   + 
6.  Умови утримання тварин Проп  –  

Джерело: власні обґрунтування автора 
 

Як на зовнішньому так і на внутрішньому ринках особливо цінується 

яловичина з низьким вмістом жиром та високим виходом м’яса, ціна якого на 

порядок вища від вартості звичайної яловичини. Тому технології 

вирощування постають на перше місце при формування ринку яловичини. 

Кожна переробна галузь вимагає від продукції в якості сировини свої 

відповідні вимоги, чи то спрямування на ковбасні вироби, чи м’ясні 

консерви, чи корм для тварин, тощо.  

Серед можливостей позитивного впливу технологічних факторів на 

ринок яловичини є наявність інтенсивних технологій вирощування, породно-

віковий склад, впровадження інноваційних технологій утримання, якість 

ресурсів, що використовуються. 

Використання застарілої техніки для обслуговування тварин постає 

причиною зниження якості м’яса та кількості обсягів виробництва.   

В процесі розвитку ринкових умов в Запорізькій області сформувались 

свій спеціалізовані зони та перелік продукції, що вирощується. Пшениця та 

соняшник займають провідне місце. Однак, більшість відмовляється від 

виробництва продукції скотарства з причини відсутності кормової бази, 

низького рівня оснащеності, великих капіталовкладень. 

Тому альтернативами постають впровадження ресурсозаощаджуючих 

технологій та коригування ціни залежно від якості кінцевого продукту.  
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Таблиця 15 
Підсумкова таблиця технологічних факторів макросередовища 

№ Фактор 

К
ое

фі
ці

єн
т 

зн
ач

ущ
ос

ті
 ф

ак
то

ра
 

(в
ід

 1
 д

о 
10

) 

Альтернатива Класифікація 
факторів 

 Загрози     

1.  
Використання 
застарілої техніки 

8 Планування фінансової забезпеченості 
виробництва через амортизаційні 

внески 
Проп  

2.  

Умови утримання 
тварин 

7 Врахування всіх технологічних 
рішень, проведення інтенсифікації 
виробництва, поліпшення якості 

яловичини  

Проп  

 Можливості     
3.  Наявність сучасних 

ферм 
9 Поліпшення якості продукції, 

збільшення цінової надбавки Проп 

4.  Статтєво-віковий  
склад 

7 Впровадження інтегрованих цін 
залежно від товарного спрямування 

яловичини 
Попит  

5.  Впровадження 
інноваційних 
технологій 

9 Впровадження інноваційних, 
прогресивних та ресурсозберігаючих 

технологій для зниження ціни 
виробництва 1 ц яловичини 

Проп 

6.  Якість кормів, що 
використовуються 

7 Збільшення якості кінцевого продукції 
і відповідно ціни реалізації яловичини  Попит  

Джерело: власні обґрунтування автора 
 

Таким чином, основними альтернативами для зниження загроз на ринку 

з боку технологічних факторів виступають: планування фінансової 

забезпеченості виробництва через амортизаційні внески, врахування всіх 

технологічних рішень, проведення інтенсифікації виробництва, поліпшення 

якості яловичини. Для того, щоб використати всі можливості поліпшення 

діяльності ринку пропонується: поліпшення якості продукції, збільшення 

цінової надбавки, впровадження інтегрованих цін залежно від товарного 

спрямування яловичини, впровадження інноваційних, прогресивних та 

ресурсозберігаючих технологій для зниження ціни виробництва 1 ц 

яловичини, збільшення якості кінцевого продукції і відповідно ціни 

реалізації яловичини. 
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Вагомість факторів макросередовища наведені у таблиці 16. 

Таблиця 16 
Вагомість факторів макросередовища 

Фактори  Коефіцієнт вагомості 
Політико-правові  0,2 
Економічні 0,2 
Демографічні 0,1 
Соціально-культурні 0,1 
Природні 0,2 
Технологічні  0,2 
Разом  1,0 
Джерело: власні обґрунтування автора 
 
 

Основними факторами, що надають вплив на ринок являються політико-

правові, економічні, природні, технологічні, що мають коефіцієнт 0,2 

одиниці. Порівняно меншу частку мають демографічні та соціально-

культурні фактори. Зведена таблиця загроз та можливостей факторів 

макросередовища знаходиться у додатках А та Б.  

 

 

Мікроекономічні фактори маркетингового середовища ринку 

яловичини 

 
На ринку яловичини першочерговим фактором успіху є досягнення 

високої якості, що гарантуватиме виробникові прибутки, достатні для 

розширеного відтворення виробництва. Внаслідок економічної кризи 

масштаби операцій на ринку м’яса різко зменшились, а отже, у нього є 

значний потенціал росту. Якщо в оцінці потенційної місткості ринку 

виходити з рекомендованої норми споживання м’яса на одну особу, то в 

перспективі обсяг реалізованих а ньому товарів у натуральних одиницях 

повинен зрости удвічі. Первинним є попит споживання на м’ясопродукти, 

похідним – попит на сільськогосподарську продукцію, сировину для її 

виготовлення,тобто на худобу і птицю, що реалізовується на забій. 

Відповідно первинна пропозиція визначається вагою худоби і птиці, що може 
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бути призначена для забою з метою подальшої переробки на м’ясопродукти, 

а похідна пропозиція стосується продуктів забою та м’ясопродуктів, що 

пропонуються кінцевим споживачам 

Було встановлено, що на сьогодні діяльність конкурентів приносить 

більшість загроз, що стримує розвиток прибутковості галузі 

Таблиця 19 
Попередня таблиця аналізу конкурентів  

 Фактор Класифікаці
я факторів 

Загроз
а 

Можливіс
ть 

1.  Велика кількість підприємств, що виробляють 
соняшник  Проп. –  

2.  Пропозиція на регіональному ринку однорідної 
продукції Попит  –  

3.  Наявність агрохолдингів  Проп. –  
4.  Наявність підприємств, що реалізують на 

експорт Проп. –  

5.  Неможливість впливу на ціну Проп. –  
6.  Реалізація деякими підприємствами яловичини 

підзимого вирощування  Проп.  + 

Джерело: власні обґрунтування автора 
 

Сільськогосподарські підприємства не мають можливості впливати на 

ціну яловичини на рівні регіону. Більшість підприємств займаються 

виробництвом яловичини, що спрямовується на переробні підприємство в 

живій вазі.. Отже, вони виробляють однорідний продукт. В той же час, 

надзвичайні прибутки від деяких рослинницьких культур спонукають 

підприємства відмовлятися від виробництва яловичини бік соняшника та 

ріпаку.  

Конкурентоспроможність продукції визначається як площа 

многокутнику, який відображає даний від продукції. Площа многокутника 

розраховується як сума площ трикутників, сторонами яких є величина 

показників конкурентоспроможності. 

Площа трикутника розраховується за формулою: 

γsin*
2
1 abS =  

де, a,b – це  сторони трикутника,  γ  - кут між цими сторонами 
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Таким чином площа многокутників конкурентоспроможності продукції буде 

складатися з таких трикутників: 

1. Рентабельність – Товарність. 

2. Товарність - Питома вага продукції у реалізації в господарстві. 

3. Питома вага продукції у реалізації в господарстві - Відношення 

урожайності до нормативної. 

4. Відношення урожайності до нормативної - Частка реалізації продукції 

через комерційні структури. 

5. Частка реалізації продукції через комерційні структури - Стабільність 

реалізації продукції. 

6. Стабільність реалізації продукції - Частка господарства у реалізації 

продукції на регіональному ринку. 

7. Частка господарства у реалізації продукції на регіональному ринку - 

Ціна реалізації до середньої у районі. 

8. Ціна реалізації до середньої у районі – Рентабельність. 
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Рис 3-  Рівень конкуренції у СБК «Дружба» 
Джерело: власні обґрунтування автора 
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Визначений рівень конкуренції у СБК «Дружба» показує про значні 

переваги як за технологічними показниками, так і за ринковими показниками 

у тваринництві. 

Таблиця 20 
Підсумкова таблиця аналізу конкурентів 

№ Фактор 

К
ое

фі
ці

єн
т 

зн
ач

ущ
ос

ті
 ф

ак
то

ра
 

(в
ід

 1
 д

о 
10

) 

Альтернатива Класифікація 
факторів 

 Загрози     

1.  
Незначна кількість 
підприємств, що вробляє 
яловичину 

9 Можливість збільшення 
сегменту ринку Проп. 

2.  
Пропозиція на 
регіональному ринку 
однорідної продукції 

6 Диверсифікація виробництва 
продукції Попит 

 Наявність агрохолдингів 10 
Інтеграція 
сільськогосподарських 
підприємств 

Проп. 

3.  Наявність підприємств, 
що реалізують на експорт 8 Формування оптових партій 

яловичини Проп. 

 Можливості    
4.  Реалізація деякими 

підприємствами продукцією 
переробки   

7 Збільшення націнки на ціну 
виробника Проп. 

Джерело: власні обґрунтування автора 
 

Серед загроз з боку конкурентів виділені наступні фактори: незначна 

кількість підприємств, що вробляє яловичину, пропозиція на регіональному 

ринку однорідної продукції, наявність агрохолдингів, наявність підприємств, 

що реалізують на експорт. 

Основна причина зниження продуктивності полягає у збільшенні витрат 

на виробництво продукції, і тим самим збільшення собівартості продукції. 

СБК «Дружба» може скористатися можливістю переробки яловичини та 

організації первинної переробки на підприємстві. 
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Таблиця 22 
Попередня таблиця аналізу постачальників 

№ Фактор Класифікаці
я факторів 

Загроз
а 

Можливіс
ть 

1.  Різномантінсть кормових добавок Проп.   + 
2.  Велика кількість постачальників засобів 

захисту тварин Проп.  + 

3.  Високі ціни на ресурси  Проп. –  
4.  Залежність підприємства від ціни на корми Проп. –  
5.  Якість ресурсів Попит   + 
6.  Умови транспортування та зберігання 

ресурсів на підприємстві  Проп –  

Джерело: власні обґрунтування автора 
 

Основним загрозами з боку постачальників виступають якість ресурсів, 

умови транспортування та зберігання ресурсів на підприємстві, залежність 

підприємства від ціни на паливо на ринку України, високі ціни на ресурси. 

Таблиця 24 
Підсумкова таблиця аналізу постачальників 

№ Фактор 

К
ое

фі
ці

єн
т 

зн
ач

ущ
ос

ті
 ф

ак
то

ра
  

Альтернатива 

К
ла

си
фі

ка
ці

я 
фа

кт
ор

ів
 

 Загрози     

1.  Високі ціни на ресурси  10 Пільгове кредитування 
сільськогосподарських підприємств Проп. 

2.  Залежність підприємства 
від ціни на корми 

10 Укладання угод із постачальниками 
кормів Проп. 

3.  
Умови транспортування та 
зберігання ресурсів на 
підприємстві 

7 Укладання угод із постачальниками 
ресурсів Проп 

 Можливості     
4.  Різномантінсть кормових 

добавок 
8 Коригування собівартості виробництва 

за умов підвищення цін на ветеринарні 
препарати 

Проп. 

5.  Велика кількість 
постачальників засобів 
захисту тварин 

7 Коригування собівартості виробництва 
за умов підвищення цін на ветеринарні 
препарати 

Проп. 

6.  Якість ресурсів  9 Формування націнки ціни на готову 
продукцію   

Джерело: власні обґрунтування автора 
Для подолання загроз з боку постачальників у роботі пропонується 

укладання угод із постачальниками ресурсів, укладання угод із 
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постачальниками ресурсів, укладання угод із постачальникам ресурсів. На 

цей час основна частку яловичини реалізується через посередників, які 

представлені холдингами, трейдерами та переробними підприємствами. 

Таблиця 25 
Попередня таблиця аналізу збутовиків 

№ Фактор Класифікація 
факторів Загроза Можливіст

ь 
1.  Диктування умов трейдерами та переробними 

підприємствами Проп.  –  

2.  Транспортування продукції посередниками Проп.  + 
3.  Можливість тимчасового зберігання 

трейдерами Проп.  + 

4.  Формування партії та реалізації на експорт  Проп.  + 
Джерело: власні обґрунтування автора 
 

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. 

Саме переробні підприємства обумовлюють ціну на регіональному 

ринку як на соняшник та і на олію.  

Таблиця 26 
Підсумкова таблиця аналізу посередників 

№ Фактор 

К
ое

фі
ці
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т 
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я 
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 Загрози    
1.  Диктування умов переобниками 10 Пошук нових ринків збуту Проп. 

 Можливості     

2.  Транспортування продукції 
посередниками 6 

Зниження собівартості продукції 
за рахунок виключення витрат на 
транспортування 

Проп. 

3.  Можливість тимчасового 
зберігання трейдерами 5 Формування надбавки на ціну у 

поза реалізаційний період Проп. 

4.  Формування партії та реалізації на 
експорт  8 Формування ціни світового 

рівню Проп. 

Джерело: власні обґрунтування автора 
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Таким чином для подолання бар’єрів та створення найкращих умов з 

реалізації продукції необхідно зробити наступні заходи: пошук нових ринків 

збуту, зниження собівартості продукції за рахунок виключення витрат на 

транспортування, формування надбавки на ціну у поза реалізаційний період, 

формування ціни світового рівню. Основні заходи створюються на ринку 

пропозиції яловичини і не стосуються попиту продукції.  

В той же час, з боку споживача існують певні вимоги щодо якості мяса 

та м’ясопродуктів. Перенасичення ринку надає можливість споживачу 

обирати продукції за декількома критеріями. Дані свідчать, що у Запорізькій 

області, незважаючи на ріст кількості підприємців, обсяги реалізації 

зменшуються.  

Таблиця 27 
Попередня таблиця аналізу споживачів  

№ Фактор Класифікація 
факторів 

Загроз
а 

Можливіс
ть 

1.  Стандартизація продукції Попит   + 
2.  Якість продукції  Попит  + 
3.  Сезон продажу продукції Попит  –  
4.  Постійний товаропотік яловичини як 

сировини Попит –  

5.  Наявність підприємств з переробки 
яловичини Попит   + 

6.  Вихід нові європейські ринки Попит  + 
Джерело: власні обґрунтування автора 
 

Споживацькі фактори показують, що на ринку існують проблему із 

сезонністю продажу та формування ціни протягом року. Сьогодні, яловичину 

у більшості випадків реалізують як сировину на переробні підприємства, що 

значно знижує його додану вартість. Основним ціноутворюючим фактором є 

суспільно необхідні затрати праці, які в свою чергу залежать від ступеня 

використання досягнень науково-технічного прогресу, технічної оснащеності 

і організації виробництва тощо. 

Ціни складаються не тільки залежно від суспільно необхідних витрат на 

виробництво продукції. При цьому враховуються також інші фактори 

забезпечення необхідного рівня рентабельності підприємством, споживчі 
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властивості та якість продукції, встановлення економічно-обґрунтованого, 

співвідношення цін на сільськогосподарську продукцію. І промислові засоби 

виробництва для сільського господарства, співвідношення попиту і 

пропозиції. 

Тому необхідно зробити заходи щодо формування ціни згідно сезону 

реалізації продукції. Більш того, особливу увагу підприємству необхідно 

приділити у бік поліпшення якості та врахування надбавки за поліпшення 

якісних характеристик яловичини. Вихід на світовий ринок та завоювання 

нових ринків вимагає чіткого дотримання світових стандартів щодо 

виробництва продукції та сертифікації продукції у незалежних центрах 

сертифікації. Такі заходи нададуть змогу збільшити як обсяги реалізації так і 

роль країни на європейському ринку м’ясних виробів. 

Таблиця 28 
Підсумкова таблиця аналізу споживачів 

№ Фактор 
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 Загрози     

1.  Сезон продажу продукції 10 Коригування ціни згідно якості 
продукції Попит  

2.  
Постійний товаропотік 
яловичини як сировини 

8 Первинна переробка продукції та 
короткострокове пільгове 
кредитування 

Попит 

 Можливості     
3.  Стандартизація продукції 8 Включення до виробничих витрат 

витрати на впровадження світових 
стандартів у виробництві  

Попит  

4.  Якість продукції  9 Коригування ціни згідно якості 
продукції Попит 

5.  Наявність підприємств з 
переробки яловичини 

9 Гарантований збут яловичини Попит  

6.  Вихід нові європейські 
ринки 

7 Відповідність якості світовим 
стандартам, відповідність до 
світових цін 

Попит 

Джерело: власні обґрунтування автора 
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Для подолання загроз на ринку яловичини СБК «Дружба» 

рекомендується коригування ціни згідно якості продукції, зберігання 

продукції та короткострокове пільгове кредитування. Альтернативи у 

використанні можливостей дії на ринку полягають у наступному: включення 

до виробничих витрат витрати на впровадження світових стандартів у 

виробництві коригування ціни згідно якості продукції гарантований збут 

яловичини, відповідність якості світовим стандартам, відповідність до 

світових цін стандартизація продукції до умов виробництва біопалива. 

Важливим в умовах проведення глобалізації ринку, особливо розвитку 

ринку яловичини на європейському просторі є зв'язок із контактними 

аудиторіями, які забезпечують комунікаційні зв’язки із споживачами. К такій 

групі можна віднести дорадницькі групи, наукові інститути, біржі, елеватори, 

рекламні агентства, тощо 

Таблиця 29 
Попередня таблиця аналізу контактних аудиторій 

№ Фактор Класифікаці
я факторів 

Загроз
а 

Можливіс
ть 

1.  Наявність служби дорадництва у регіоні  Проп.  + 
2.  Робота науково-дослідного інститутів Проп.  + 
3.  Розвинена інфраструктура переробних 

підприємств Проп.  + 

4.  Відсутність постійних організацій 
сільськогосподарських ярмарок та виставок  Попит –  

5.  Кредитування банками аграріїв  Проп.  + 
6.  Відсутність організацій з досліду ринку  Проп. –  

Джерело: власні обґрунтування автора 
 

До загроз, що виникають при діяльності із контактними аудиторіями є: 

відсутність постійних організацій сільськогосподарських ярмарок та 

виставок, незадовільне кредитування банками аграріїв, відсутність 

організацій з досліду ринку. 

Можливості, що надає Запорізька область при просуванні яловичини на 

ринку полягають у наступному: наявність служби дорадництва у регіоні, 

робота науково-дослідного інституту, дослідної станції, розвинена 

інфраструктура м’ясокомбінатів. Так і суб’єкти підприємницької діяльності 
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підтримують роботу сільськогосподарських підприємств і при правильному 

плануванні надають результативні конкурентні переваги.  

Однак вплив сільськогосподарських підприємств на роботу контактних 

аудиторій малий, можна сказати незначний. Більша частина дій відбувається 

через здійснення угод про торгівлі та контрактів про встановлення ціни на 

яловичину. Ситуація погіршується відсутністю товарної біржі. Практично, 

вона існує – біржа «Гілея», але її активність визначається для закритого кола 

великих, потужних сільськогосподарських підприємств, що являється 

бар’єром для більшості підприємств області. 

Таблиця 30 
Підсумкова таблиця аналізу контактних аудиторій 

№ Фактор 
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Альтернатива Класифікація 
факторів 

 Загрози     

1.  

Відсутність постійних 
організацій 
сільськогосподарських 
ярмарок та виставок 

5 Порівняння власного 
виробництва із досвідом 
конкурентів, пошук нових 
інновацій 

Попит 

2.  Відсутність організацій з 
досліду ринку 

9 Планування ціни згідно 
прогнозів ринку Проп. 

 Можливості     
3.  Наявність служби 

дорадництва у регіоні  
5 Одержання кваліфікованих 

консультацій з формування 
ціни на продукцію 

Проп. 

4.  Робота науково-
дослідного інститутів 

6 Використання інноваційних 
технологій та сортів і 
одержання якісного урожаю 

Проп. 

5.  Розвинена 
інфраструктура 
мясокомбінатів 

10 
Коригування ціни згідно 
сезону Проп. 

6.  Кредитування банками 
аграріїв 10 Одержання кредитів на 

льотних умовах Проп. 

Джерело: власні обґрунтування автора 
 

У роботі пропонується скоординувати діяльність підприємств на 

власному плануванні ціни згідно прогнозів ринку та пошуку нових 

інноваційних методів поширення яловичини. Використання наявних 
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можливостей може відбуватися у наступному русі: одержання 

кваліфікованих консультацій з формування ціни на продукцію, використання 

інноваційних технологій та сортів і одержання якісного урожаю, коригування 

ціни згідно сезону, одержання кредитів на пільгових умовах. 

Відсутність прямих зв’язків із споживачами на промисловому ринку, 

невідповідна робота із службами ринку, неефективні економічні 

взаємовідносини із переробними підприємствами обумовлюють такі фактори 

мікросередовища найголовнішими. 

Таблиця 31 
Вагомість суб’єктів мікросередовища 

Фактори  Коефіцієнт вагомості 
Конкуренти  0,2 
Постачальники  0,2 
Посередники  0,1 
Споживачі  0,25 
Контактні аудиторії  0,25 
Разом  1,0 
Джерело: власні обґрунтування автора 
 

Було визначено і встановлено, що споживачі та контактні аудиторії 

мають 25% впливу на ринок. З приводу великої кількості підприємств та 

незначний вплив кожного на загальний рівень конкуренції, відсутність 

агрохолдтнгу на території області обумовлюють 20% впливу на ринок 

конкурентами. 

Розраховано, що загрози ринку у мікросередовище порівняно менше ніж 

ті, що виникають на макрорівні. Загальний бал загроз у мікросередовище 

дорівнює 21 одиницю. Безумовним позитивним моментом є позитивний 

вплив факторів на макрорівні через існуючі можливості. Загальна сума балів 

дорівнює 26 одиниць. Узагальнення факторного аналізу на макро та мікро 

рівні надало можливість виявити основні альтернативи розвитку ринку 

яловичини та формування її ціни. 
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Таблиця 34 
Сильні та слабкі сторони, альтернативи 

Альтернативи  Слабкі сторони Сильні сторони  

Укладання угод про 
інтегровані ціни на 
яловичину залежно від 
якості та строків реалізації 

ускладнений облік та потік 
зберігання продукції, 
залежність підприємства від 
ціни на корми, 
сезон продажу продукції 

якість сінокосів та пасовищ, 
якість ресурсів,  
розвинена інфраструктура 
елеваторів 

Виробництво продукції за 
інноваційними, 
ресурсозберігаючими 
технологіями для зниження 
собівартості виробництва 

Високі ціни на ресурси 

географічне розташування 
підприємств, якість ґрунтів, 
потенційна кормова база в 
регіоні  

Встановлення закладних 
цін, що забезпечують 
мінімальний прибуток  

висока ставка по 
короткострокову кредиту, 
високі ціни на ресурси 

льготне кредитування 
сільськогосподарських 
підприємств 

Первинна переробки 
яловичини та його реалізації 
поза строку основного 
сезону 

забезпечення постійного 
товаропотоку яловичини як 
сировини 

затвердження загальних 
обсягів формування 
державного резервного 
фонду, 
розвинена інфраструктура 
мясокомбінатів 

Планування ціни згідно 
прогнозів ринку 

відсутність організацій з 
досліду ринку стандартизація продукції 

Вихід на нові ринки збуту  

велика кількість 
сільськогосподарських 
підприємств, диктування цін 
переробниками, наявність 
холдингів 

наявність підприємств з 
переробки яловичини,  
наявність ринкової 
інфраструктури,   

Джерело: власні обґрунтування автора 
 
Для удосконалення маркетингової діяльності з реалізації яловичини СБК 

дружба пропонуються наступні альтернативи. 

1. Наступні економічні дії на ринку повинні бути спрямовані на: 

2. Укладання угод про інтегровані ціни на соняшник залежно від якості та 

строків реалізації;  

3. Виробництво продукції за інноваційними, ресурсозберігаючими 

технологіями для зниження собівартості виробництва;  

4. Встановлення закладних цін, що забезпечують мінімальний прибуток; 

Зберігання яловичини та його реалізації поза строку основного сезону; 

Планування ціни згідно прогнозів ринку;  

5. Вихід на нові ринки збуту 
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