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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В умовах розвитку ринкових відносин та активної участі 

України у світових економічних інтеграційних процесах підвищується роль та зна-

чення управління збутовою діяльністю суб’єктів господарювання. Від правильно 

налагодженого збуту залежить обсяг прибутку підприємства, до максимізації якого 

прагне кожен учасник ринку. Фінансово-господарські умови в Україні, які характе-

ризуються нестабільністю маркетингового середовища, високою інтенсивністю кон-

куренції, підвищенням вимог покупців до якості товарів зумовлюють потребу в удо-

сконаленні удосконалення управління збутом на підприємствах. 

За цих обставин слід звернути увагу на суб’єкти господарювання із тих галу-

зей, що є пріоритетними складають пріоритет для продовольчої безпеки держави. 

Зокрема, споживання населенням продукції м’ясопереробних підприємств помітно 

впливає на розвиток харчової промисловості держави та її регіонів. Зважаючи на не-

достатній рівень споживання населенням м’ясопродуктів, зростає значення збутової 

діяльності м’ясопереробних підприємств та підвищення ефективності їх діяльності в 

напрямку просування якісної та конкурентоспроможної продукції на ринок. 

Теоретичним і методичним аспектам управління збутовою діяльністю присвя-

чено праці багатьох зарубіжних науковців вчених, серед яких – Ф. Котлер, 

І. Ансофф, А. Дейян, Ж.-Ж. Ламбен, Є. Діхтль, Х. Хершген, Р. Акофф, Г. Болт, 

Дж. Еванс, В. Мюллер, М. Портер та ін. Серед вітчизняних учених означену про-

блему та особливості організації збуту на підприємствах агропромислового компле-

ксу розглядають А.B. Балабаниць, Л.В. Балабанова, І.Ф. Баланюк, В.В. Бурцев, 

М.Ф. Кропивко, Я.С. Ларіна, М.Й. Малік, Л.В. Пан, О.М. Проволоцька, 

М.П. Сахацький, І.В. Свиноус, Н.І. Чухрай та ін. 

Незважаючи на вагомі наукові здобутки вітчизняних і зарубіжних економістів, 

слід зазначити, що теоретична розробленість питань управління збутовою діяльніс-

тю  підприємств АПК ще не достатньо розкрита, а низка його методологічно-

організаційних аспектів спричиняє дискусії. Мало уваги приділено збуту продукції 

м’ясопереробних підприємств. Подальшого вивчення потребує проблема розробки й 

практичного впровадження методики вибору оптимальних каналів реалізації м’ясної 

продукції. 

Рівень управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств України 

дуже низький, що зумовлює необхідність у пошуку її вдосконалення. Йдеться також 

про адаптацію існуючих методів управління збутом до умов досліджуваної галузі, 

розробку практичних напрямів їх застосування.  

Отже, науково-теоретичне і практичне значення обраного дисертаційного дос-

лідження засвідчує його актуальність. Вирішення проблеми наукового обґрунтуван-

ня засад управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств забезпечить 

стабільність та підвищення ефективності їх функціонування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. У дисертацій-

ній роботі представлено результати досліджень, виконаних автором відповідно до 

напряму науково-дослідних робіт кафедри обліку і аудиту ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника” на 2011 – 2020 рр. “Розробка ор-

ганізаційно-економічного механізму удосконалення функціонування виробничо-
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господарських структур регіону” (номер державної реєстрації 0111U000875). Роль 

автора у розробці зазначеної теми полягає в дослідженні особливостей збуту на 

м’ясопереробних підприємствах, обґрунтуванні механізму управління цією діяльні-

стю, визначенні напрямів та шляхів його вдосконалення.  

Мета і завдання дослідження. Дослідження має на меті розробку й обґрун-

тування теоретичних і практичних рекомендацій щодо управління збутовою діяльні-

стю м’ясопереробних підприємств на основі впровадження низки організаційно-

економічних заходів. Відповідно до визначеної мети в процесі виконання дослі-

дження, вирішувались такі завдання:  

– з’ясувати сутність поняття “управління збутовою діяльністю підприємс-

тва”, розглянути особливості управління відповідною діяльністю м’ясопереробних 

підприємств; 

– обґрунтувати методологічні основи дослідження управління збутовою 

діяльністю м’ясопереробних підприємств; 

– уточнити й доповнити класифікацію факторів впливу на управління збу-

товою діяльністю підприємств; 

– дати оцінку зовнішньому середовищу м’ясопереробних підприємств у 

контексті управління їх збутовою діяльністю; 

– охарактеризувати ресурсний потенціал м’ясопереробних підприємств 

регіону та канали збуту їх продукції; 

– з’ясувати економічну ефективність управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств; 

– запропонувати напрями раціоналізації організаційної структури управ-

ління м’ясопереробними підприємствами; 

– сформулювати пропозиції щодо вдосконалення економічного механізму 

управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств, підвищення його 

ефективності. 

Об’єктом дослідження є процес управління збутом продукції 

м’ясопереробних підприємств. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та прак-

тичних аспектів підвищення ефективності управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств.  

Методи дослідження. Мeтодологічною й тeорeтичною основою досліджeння 

є діaлeктичний мeтод пізнaння тa систeмний підxід до вивчeння eкономічниx явищ і 

процeсів. Для вирішeння окреслених зaвдaнь були використaні зaгaльнонaукові тa 

приклaдні мeтоди досліджeння: структурно-логічний аналіз – для визнaчeння 

структури збутової діяльності підприємствa, побудови клaсифікaційної систeми 

форм і мeтодів збуту; діалектичний – для з’ясування сутності поняття “управління 

збутовою діяльністю підприємства”; тaбличний і грaфічний – для встaновлeння 

динaмічниx змін обсягів випуску й рeaлізaції продукції, нaочного зобрaжeння 

процeсу управління збутовою діяльністю підприємствa; eкономіко-стaтистичний 

aнaліз – для досліджeння процесу збутової діяльності м’ясопереробних підприємств, 

зокрема співстaвлeння показників випуску продукції різних звітних періодів тa умов 

господарювання; експертний – в оцінюванні взаємовпливу сильних і слабких сторін 

збуту продукції мясопереробних підприємств області, можливостей та загроз для 
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здійснення управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств; 

проблeмно-орієнтовaний – для обґрунтувaння нaпрямів підвищeння eфeктивності 

управління збутовою діяльністю підприємств. 

Інформаційну базу дослідження сформували нормативно-правові акти Украї-

ни, офіційні матеріали Державної служби статистики України, Головного управлін-

ня статистики в Івано-Франківській області, дані статистичної звітності 

м’ясопереробних підприємств, результати анкетування,  наукова література, резуль-

тати власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці теоретичних, 

методологічних та прикладних засад управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств. Основними результатами дослідження, що відобра-

жають суть, зміст та характер дисертації, характеризують її новизну належать такі: 

вдосконалено: 

– існуючі трактування сутності та змісту понять “збутова діяльність” і 

“управління збутовою діяльністю” на основі теоретичних узагальнень, які, на відмі-

ну від існуючих тлумачень, базуються на синергії поглядів щодо цих явищ з позиції 

маркетингу та менеджменту в єдиній категорії. Управління збутовою діяльністю в 

авторському розумінні є діяльністю, що передбачає конкретну мету (отримання ма-

ксимальної вигоди), визначає засоби, методи та інструменти здійснення управління 

збутом, забезпечує до певний запланований результат та має усвідомлений характер 

(тобто втілюється людиною або групою людей); 

– класифікацію факторів впливу на збутову діяльність м’ясопереробних 

підприємств шляхом розширення існуючих класифікаційних ознак з доповненням їх 

наступними характеристиками: за рівнем впливу (загальнодержавні, регіональні, га-

лузеві, внутрішньовиробничі); за прогнозованістю (прогнозовані, непрогнозовані), 

за характером впливу (безпечні, шкідливі, небезпечні, критичні) та за рівнем сфор-

мованості (діючі, потенційні); 

– механізм управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підпри-

ємств, на основі його розгляду як системи, що складається із взаємопов’язаних ком-

понентів (об’єкта, суб’єкта, ресурсів, функцій, методів та інструментів), де, на від-

міну від існуючих підходів, запропоновано враховувати вплив факторів зовнішнього 

та внутрішнього середовища на перспективи досягнення визначених завдань щодо 

збуту продукції; 

– критерії вибору оптимальних каналів збуту продукції м’ясопереробних 

підприємств, з їх доповненням оцінкою контакту виробника споживачем, охоплення 

ринку та збутових витрат. Ці критерії запропоновано враховувати під час розробки 

стратегії управління збутом, що дає змогу визначити канали реалізації продукції та 

її кількості, залежно від стратегічних цілей підприємства щодо збутової діяльності 

на визначений проміжок часу; 

набули подальшого розвитку: 

– методичні підходи до вивчення управлінських функцій і методів управ-

ління збутовою діяльністю на основі їх взаємозв’язку та взаємозалежності, що відрі-

зняються від існуючих методичним інструментарієм стратегічного аналізу та засто-

совуються в управлінні збутовою діяльністю м’ясопереробного підприємства; 
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– пропозиції щодо підвищення результативності управління збутовою ді-

яльністю м’ясопереробних підприємств у безпосередньому зв’язку із розширенням 

асортименту, покращенням якості продукції та її репрезентацією на ринку як не-

від’ємної частини стратегії розвитку м’ясного гастротуризму в регіоні; 

– рекомендації щодо оптимізації організаційної структури управління 

м’ясопереробним підприємством із визначенням у ній місця збуту, що передбачають 

забезпечення рівноваги між функціями і обов’язками, з одного боку, та повноважен-

нями й відповідальністю менеджерів зі збуту з іншого, для успішної реалізації стра-

тегії розвитку підприємства на довгострокову перспективу; 

– напрями вдосконалення збутової діяльності м’ясопереробних підпри-

ємств на основі нейроекономіки та нейромаркетингу з урахуванням особливостей 

галузі, зокрема обмеженості терміну зберігання сировини та умов реалізації готової 

продукції, поставок на ринок товарів у певному асортименті та якості й у встановле-

ні строки. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення та реко-

мендації, отримані в результаті дослідження, можуть бути використані для вдоско-

налення системи управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств.  

Наукові розробки автора знайшли застосування в розробці стратегії розвитку 

м’ясопереробних підприємств регіону Івано-Франківською обласною державною 

адміністрацією (довідка № 983/0/2-17/01-140 від 02.10.2017 р.). 

Результати дисертаційного дослідження щодо механізму формування та реалі-

зації управління збутовою діяльністю використано в роботі публічного акціонерного 

товариства “Івано-Франківський м’ясокомбінат” Івано-Франківської області (довід-

ка № 248 від 26.09.2017 р.). 

Представлені в дисертації розробки застосовуються в господарській діяльності 

товариства з обмеженою відповідальністю “М’ЯСО-ІФ”, де здійснено апробацію за-

пропонованої методики вибору оптимальних каналів збуту, що дало змогу система-

тизувати збутову діяльність та підвищити конкурентоспроможність підприємства 

(довідка № 164 від 03.08.2017 р.). 

Результати наукових досліджень застосовано в підготовці студентів економіч-

них спеціальностей ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника” (довідка № 01-15/03/1437 від 04.10.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним науковим 

дослідженням. У ній представлено напрацювання автора щодо вдосконалення сис-

теми управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств. Наукові поло-

ження, висновки й пропозиції, що містяться в дисертаційній роботі, належать особи-

сто автору. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, в ній використано ли-

ше ідеї та положення, які є особистим доробком дисертанта. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи допо-

відалися, обговорювались та були схвалені на: Міжнародній науково-практичній 

конференції “Розвиток національної економіки: теорія і практика” (Тернопіль, 

2015), Міжнародній науково-практичній конференції “Регіональні проблеми розвит-

ку територіальних систем: теорія, практика та перспективи” (Ужгород, 2015), Між-

народній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку суб’єктів 

господарювання в умовах глобалізації економіки” (Тернопіль, 2017), VI Міжнарод-
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ній науково-практичній конференції “Ефективність функціонування сільськогоспо-

дарських підприємств” (Львів, 2017), Міжнародній науково-практичній конференції 

для студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасні аспекти розвитку фінансових 

процесів та інноваційних технологій” (Київ, 2017), Міжнародній науково-

практичній конференція “Економіка, фінанси та управління: оцінка та перспективи 

розвитку” (Полтава, 2017). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 13 на-

укових праць загальним обсягом 3,15 друк. арк., у т.ч. 11 – одноосібних. Із них 

6 статей опубліковано в наукових фахових виданнях України (чотири з яких входять 

до науко-метричних баз), одна – в колективній монографії, 6 тез доповідей – у збір-

никах і матеріалах науково-практичних конференцій. 

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний обсяг 

дисертації становить 165 сторінок комп’ютерного тексту. Робота містить 24 таблиці, 

19 рисунків та 9 додатків. Список використаної літератури налічує 181 найменуван-

ня.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульова-

но мету та завдання, визначено предмет і об’єкт дослідження, методи його прове-

дення, відображено основні положення наукової новизни та практичне значення 

отриманих результатів, наведено дані щодо апробації й оприлюднення результатів 

дослідження. 

У першому розділі – “Теоретико-методологічні засади управління збуто-

вою діяльністю підприємств” – розкрито зміст поняття “управління збутовою дія-

льністю”, обґрунтовано методологічні основи дослідження управління збутовою ді-

яльністю підприємств, розглянуто та доповнено класифікацію факторів, що на неї 

впливають. 

Виявлено, що сучасна наукова думка пропонує декілька підходів до тракту-

вання дефініції “збутова діяльність”. Одні автори ототожнюють її з поняттями “роз-

поділ”, “товарорух” або “збут”, інші розглядають її як продаж або як заключну ста-

дію господарської діяльності підприємства. Трапляються й доволі широкі тракту-

вання цього поняття, в яких його сутність розкривається через процес управління 

збутовою діяльністю. Систематизація та узагальнення теоретичних досліджень дали 

змогу зробити висновок, що основними завданнями в управлінні збутовою діяльніс-

тю підприємств є вибір найкращих варіантів портфеля із множини ринкових можли-

востей за критерієм ризику та прибутковості. Метою управління збутовою ді-

яльністю підприємства є реалізація заздалегідь визначеного плану (стратегії) збуту 

продукції окремо взятого підприємства. Визначено, що управління збутовою діяль-

ністю підприємства може здійснюватися на державному, регіональному, локальному 

та господарському рівні, кожному з яких відповідають наступні функції: плануван-

ня, організація, контроль, мотивація, координація, регулювання, облік та аналіз. 

У роботі розкрито особливості рівнів управління збутовою діяльністю підпри-

ємств. Показано, що цілеспрямований вплив на збут може здійснюватись на дер-
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жавному, регіональному, місцевому та господарському (суб’єкта господарювання) 

рівнях. Зазначено, що, залежно від рівня, на якому здійснюється управління збуто-

вою діяльністю, виконуються різні комбінації функцій управління. 

Управління збутовою діяльністю підприємства базується на принципах, які 

були визначені та конкретизовані нами стосовно об’єкта дисертаційного досліджен-

ня. Зокрема виокремлено наступні принципи управління збутом: науковості (засто-

сування наукових методів менеджменту та маркетингу); системності (впорядковано-

сті, структурованості);  цілісності (управління збутом як цілісна діяльність із просу-

вання товару на ринок); безперервності та повторюваності (здатність підприємства 

постійно забезпечувати цільовий ринок продукцією); плановості (зумовлює стабіль-

ність роботи підприємства, й передбачає: визначення ресурсів, необхідних для дося-

гнення визначених цілей, способів і строків виконання завдань); організованості 

(передбачає вибір оптимальних та ефективних каналів збуту), вмотивованості (за-

безпечує підприємству безперебійну роботу за рахунок мотивації працівників відді-

лу збуту); оперативності (вчасне реагування на зміни); динамізму (здатність керів-

ника швидко реагувати на перебіг подій і впливати на зростання якісних та кількіс-

них показників збутової діяльності підприємства, використовуючи різноманітні ін-

струменти управління). 

Для ефективного управління підприємством необхідно визначити основні фа-

ктори впливу, які є першопричиною позитивних або негативних змін, що відбува-

ються на ньому. В дисертації конкретизовано фактори впливу на управління збуто-

вою діяльністю. Запропонована їх класифікація за сукупністю ознак (рис. 1). Після 

ідентифікації відповідних факторів з’являється можливість визначати рівень впливу 

окремих із них. Лише тоді керівництво підприємства матиме змогу передбачувати 

майбутні події, приймати зважені та оптимальні рішення, адаптуючи збутову діяль-

ність до умов зовнішнього середовища. 

У дисертації розглядаються функцій управління збутовою діяльністю підпри-

ємства, до яких належать: планування, організація, контроль, мотивація, координу-

вання, стимулювання, регулювання, облік та аналіз. Головною метою збуту є реалі-

зація економічного інтересу виробника (одержання підприємницького прибутку) на 

основі задоволення платоспроможного попиту споживачів.  

У результаті дослідження сформовано основні методологічні засади управлін-

ня збутовою діяльністю підприємства. Ними, на наш погляд, є: наявність продукції в 

кількості, необхідній для задоволення існуючого попиту, та відповідність товару по-

требам споживачів; інфраструктура (склади, транспортні засоби, торговельні закла-

ди для реалізації продукції, діяльність посередників); інформаційне забезпечення; 

вибір оптимальних каналів збуту; кадрове забезпечення; ресурсне забезпечення збу-

тової діяльності підприємства; системність збутової діяльності.  

 Критерії оцінки каналів збуту для м’ясопереробних підприємств  наступні: рі-

вень збутових витрат (сукупність матеріальних ресурсів, необхідних для налаго-

дження збуту продукції); ефективність збуту (різниця між отриманим доходом від 

реалізації продукції та витратами підприємства); рівень кваліфікації продавця (знан-

ня продукції, її якісних характеристик та ін.), швидкість та якість обслуговування; 

ціна; охоплення ринку; стандарти якості (можливість зберегти якісні характеристи-

ки товару) та контакт виробника із споживачем. 
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Рис. 1. Класифікація факторів впливу на управління збутовою діяльністю  

підприємства. 

 

Контактом виробника зі споживачем є зв’язок, під час якого здійснюється вза-

ємне оцінювання: м’ясопереробне підприємство ідентифікує й досліджує кінцевого 

споживача для того, щоб краще розуміти, передбачити та задовольнити його потре-
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би, у той час як споживач формує думку про товар, якість, ціну та низку інших ха-

рактеристик продукту.  

На нашу думку, здійснити оцінку існуючих та потенційно можливих каналів 

збуту продукції м’ясопереробних підприємств варто, опираючись на характеристику 

та вагомість кожного із вказаних критеріїв. Підприємству найвигідніше використо-

вувати канал збуту комбінованого типу, адже за такої організації збутової діяльності 

підприємство, відповідно до оцінки критеріїв вибору каналу збуту, отримує макси-

мальну вигоду. Однак прискіпливо досліджувати слід кожен окремий критерій та 

зіставляти його з цілями підприємства, визначати його пріоритетність щодо збуту.  

У зв’язку з недостатнім вивченням та дискусійним характером окремих мето-

дологічних аспектів управління збутовою діяльністю підприємства, здійснено гру-

пування методів, принципів, способів та методологічних ознак управління збутом, 

які враховують особливості функціонування різних суб’єктів господарювання (неза-

лежно від їх організаційної структури чи товарного асортименту) та дають змогу ви-

значити напрями їх розвитку. 

У другому розділі – “Аналіз управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств” – здійснено оцінку зовнішнього середовища 

м’ясопереробних підприємств у контексті управління їх збутовою діяльністю, пода-

но характеристику ресурсного потенціалу та каналів збуту продукції цих підпри-

ємств, проведено діагностику економічної ефективності управління їх збутовою дія-

льністю.  

Проаналізовано сучасний стан м’ясопереробної галузі та результати функціо-

нування м’ясопереробних підприємств Івано-Франківської області. Обґрунтовано 

висновок, що галузь є перспективною для розвитку, хоча й дуже чутливою до змін 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Виокремлено проблеми м’ясопереробної 

промисловості, яка є матеріаломісткою, а готова продукція має короткий термін 

зберігання. Це зумовлює переважне розташування м’ясопереробних підприємств 

поблизу сировинної бази та ринків збуту продукції. Вони повинні орієнтуватися на 

задоволення споживчих потреб населення, які не є постійними, мають регіональну 

специфіку. 

Аналіз ринку м’яса свідчить про зростання частки на ньому м’яса птиці, на яке 

існує стійкий і доволі високий попит. У птахівничих підприємств відсутні суттєві 

проблеми, пов’язані з виробництвом, якістю, збутом продукції, в тому числі її екс-

портом. Найбільш проблемним сегментом м’ясопродуктового підкомплексу зали-

шається виробництво яловичини й телятини. Воно є низькоефективним в Україні, 

більш як на 70 % сконцентроване в господарствах населення, в тому числі в Івано-

Франківській області більш як на 90 %.  

Проведені дослідження свідчать, що сучасний продовольчий ринок являє со-

бою складну систему економічних та соціальних відносин між виробниками й спо-

живачами продовольчої продукції, які взаємодіють між собою завдяки сформовано-

му інфраструктурному забезпеченню в рамках певного інституційного середовища. 

Ефективність збутової діяльності м’ясопереробних підприємств визначається кана-

лами збуту, маркетинговими рішеннями та діями, логістикою, інфраструктурою, 

конкурентоспроможністю продукції, світовими цінами, можливістю внутрішнього 

споживання й переробки, зростанням ділової активності в галузі. 
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За результатами реалізації продукції формується прибуток, який є основним 

мотиваційним чинником, що спонукає інвестувати в подальший розвиток суб’єкта 

підприємницької діяльності. Встановлено, що впродовж останніх років діяльність 

більшості м’ясопереробних підприємств Івано-Франківської області була рентабе-

льною (табл. 1). Однак через збитки, отримувані найбільшими суб’єктами, галузь 

загалом належала до збиткових. 

Таблиця 1 

Показники діяльності м’ясопереробних підприємств  

Івано-Франківської області  

Показник 

Рік 2016 р. у 

порівнян-

ні з 

2012 р., %, 

+/- в. п. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Чистий прибуток (збиток) від усієї 

діяльності, млн грн 
- 60,0 - 30,5 - 15,7 - 107,2 - 44,6 74,3 

Рівень рентабельності (збитковос-

ті) від усієї діяльності, % 
- 11,1 - 3,7 - 1,9 - 5,1 - 2,3 + 8,8 в. п. 

Результат від операційної діяль-

ності (прибуток / збиток), млн грн 
8,6 5,0 42,8 - 9,9 - 2,2 - 25,6 

Рівень рентабельності (збитковос-

ті) операційної діяльності, % 
1,9 0,9 6,0 - 1,2 - 16,3 -14,4 в. п. 

Вартість активів на кінець року, 

млн грн 
903,7 928,7 3391,4 3258,9 2414,1 267,2 

Частка підприємств, які отримали 

чистий прибуток, у % до загальної 

кількості підприємств 

81,8 78,4 77,8 78,8 87,1 + 5,3 в. п. 

 

Протягом останніх років у Івано-Франківській області простежується тенден-

ція до збільшення кількості суб’єктів м’ясопереробної  галузі, у 2016 році на Прика-

рпатті налічувалося 31 таке підприємство. Найбільше з них (7) було зареєстровано в 

Рогатинському районі. М’ясопереробні підприємства сконцентровані в м. Івано-

Франківську, Галицькому, Коломийському, Рогатинському та Тисменицькому райо-

нах, що відповідає принципу наближеності до кінцевого споживача та доступу до 

сировинної бази. Спостерігаються певні коливання в динаміці кількості досліджува-

них підприємств у окремих адміністративних районах, які відображають, з одного 

боку, наявність конкуренції в галузі, а з іншого – потребу в інвестиціях. 

Основними тенденціями сучасного ринку м’ясопродуктів в області є: скоро-

чення обсягів виробництва, зростання цін на сировину, зміна в структурі попиту на 

користь дешевих сортів м’яса (м’яса птиці) та конкуренція з боку імпорту. 

Виявлено, що розвиток м’ясопереробних підприємств через удосконалення їх 

збутової діяльності підвищує конкурентоспроможність продукції на внутрішньому і 

зовнішньому ринку, сприяє активному виробництву інноваційних продуктів, дає 

змогу знижувати витрати по всьому технологічному ланцюжку за рахунок впливу на 
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рентабельність у проміжних ланках, що підвищує ефективність виробництва кінце-

вої м’ясної продукції.  

З метою вивчення діяльності м’ясопереробних підприємств, яка стосується 

просування товару від виробника до споживача, проведено анкетне опитування ке-

рівників та працівників м’ясопереробних підприємств Івано-Франківської області. 

Було опитано 60 респондентів, які представляють 30 м’ясопереробних підприємств 

області. За результатами обробки анкет, 90 % опитаних вважають, що управління 

збутовою діяльністю є одним із основних чинників успіху підприємства, й тільки 

10 % респондентів не погоджуються із цим твердженням. Варто зауважити, що 70 % 

респондентів повідомляють, що їхні організації не мають стратегії збуту продукції, а 

30 % зазначили, що вони тільки планують її розробити. 

В анкеті виокремлено 8 функцій управління збутом, які, вважаємо, мали би 

враховуватись на практиці. Встановлено, що лише дві з них менеджери  підприємств 

виконують у 100 % випадків (безпосередньо організовують збут продукції та конт-

ролюють його). Лише 70 % респондентів зазначили, що на їх підприємствах  плану-

ють і здійснюють облік та аналіз збуту продукції, 50 %  – що здійснюють регулю-

вання й стимулювання збуту. 

На рис. 2 зображено результати анкетування щодо використання м’ясо-

переробними підприємствами області каналів збуту продукції. З’ясовано, що 75 % 

м’ясопереробних підприємств використовують більше одного каналу збуту, проте є 

суб’єкти господарювання, які реалізують свою продукцію тільки через оптові ринки. 

Вибір каналів збуту та обсяг реалізації продукції через окремі з них залежить від за-

гальної стратегії та збутової політики підприємств. 

 

 
 

Рис. 2. Частка м’ясопереробних підприємств Івано-Франківської області, що  

використовують окремі канали збуту своєї продукції (за результатами анкетування).  
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У процесі дослідження проведено SWOT-аналіз управління збутовою діяльні-

стю м’ясопереробних підприємств Івано-Франківської області. За його результатами 

встановлено, що оптимальною для м’ясопереробних підприємств, їхніх контр-

агентів, постачальників, споживачів та регіону загалом буде стратегія, яка передба-

чатиме: формування іміджу регіону як осередку виробництва м’ясної продукції ви-

сокої якості, що має широкий асортимент, є органічною та конкурентоспроможною;  

вдосконалення виробництва за рахунок впровадження новітньої техніки та техноло-

гій переробки м’яса; виробництво продукції відповідно до міжнародних стандартів 

якості; розвиток внутрішньої мережі роздрібної торгівлі; створення єдиного бізнес-

союзу виробників м’ясної продукції регіону з метою спільного виходу на ринки збу-

ту країн Європейського Союзу. Реалізація такої стратегії потребує залучення знач-

них інвестицій у галузь.  

У третьому розділі – “Основні напрями удосконалення управління збуто-

вою діяльністю м’ясопереробних підприємств” – запропоновано напрями раціо-

налізації організаційної структури управління м’ясопереробними підприємствами, 

сформульовано пропозиції з удосконалення економічного механізму управління їх 

збутовою діяльністю, визначено та обґрунтовано заходи з підвищення його резуль-

тативності.  

Дослідженнями доведено, що існуюча організаційна структура управління гос-

подарською діяльністю м’ясопереробних підприємств не задовольняє повною мірою 

потреби та завдань щодо їх збутової діяльності. Економічні відносини суб’єктів гос-

подарювання часто виходять за межі сформованої моделі ведення бізнесу, що 

пов’язано з виникненням нових зв’язків між суб’єктами ринку, необхідністю впро-

ваджувати нові технології, змінювати асортимент продукції тощо. Особливо важли-

вим є вміння швидко та правильно реагувати на бажання покупців для того, щоб за-

довольнити їх мінливі потреби.  

Встановлено, що для якісного управління збутовою діяльністю м’ясо-

переробних підприємств, тобто виконання поставлених збутових цілей та завдань, 

доцільно змінити організаційну структуру управління суб’єктами господарювання 

шляхом виокремлення відділу збуту в незалежну одиницю або окрему фірму чи на-

дання можливості формувати збутову політику підрядній компанії. Для цього про-

понується оцінити всі існуючі ризики щодо зміни організаційної структури управ-

ління підприємства, особливо стосовно аутсорсингу збутової діяльності. 

Визначено, що з метою підвищення ефективності управління збутовою діяль-

ністю м’ясопереробних підприємств необхідно враховувати важливість набору, на-

вчання персоналу, що залучається до певних робіт , контролювати та аналізувати рі-

вень мотивації працівників, результативність їх роботи. Формування команди вмо-

тивованих, працьовитих, інтелектуальних, чесних та відповідальних працівників, які 

займаються просуванням товару від виробника до кінцевого споживача, є чітким 

пріоритетом формування політики збутової діяльності. Формуючи цю політику, слід 

звертати увагу на створення міцних зв’язків із покупцями, робити акцент на цінності 

товару для споживача, займатись позиціонуванням продукції та бренду, використо-

вуючи сильні сторони м’ясопереробного підприємства. 

Економічний механізм управління збутовою діяльністю м’ясопереробних під-

приємств відображено на рис. 3.  
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Рис. 3. Вдосконалення економічного механізму управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств. 
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Обґрунтовано, що важливими завданнями формування розглянутого механіз-

му є необхідність: визначення та уникнення ризиків, пов’язаних зі збутовою діяльні-

стю; систематизації роботи суб’єктів збуту продукції; налагодження зворотного 

зв’язку та забезпечення ефективності збутової діяльності. Основними компонентами 

управління збутовою діяльністю підприємств є об’єкт, суб’єкт, ресурси, функції, ме-

тоди та інструменти управління.  

Економічний механізм управління збутовою діяльністю м’ясопереробних під-

приємств передбачає побудову її моделі, орієнтованої на просування товару від ви-

робника до кінцевого споживача. Його формування зумовлене необхідністю ство-

рення сприятливих умов для досягнення цілей збутової діяльності економічними 

методами, які, у свою чергу, складаються з відповідних важелів впливу. Застосуван-

ня відповідного механізму дає змогу реалізувати планомірний перехід до управління 

збутовою діяльністю на основі системності та саморегулювання. 

Дослідженнями встановлено, що підвищення результативності управління 

збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств можливе за умови прогресу у 

вирішенні низки проблемних питань, які існують у галузі й стосуються зростання 

цін на ресурси, недосконалості інфраструктури, низького рівня інновацій та рента-

бельності галузі, низької платоспроможності населення та ін. Не менш важливими є 

внутрішні проблеми підприємств, що пов’язані з організацією управління з логісти-

кою, персоналом, каналами збуту та посередниками. Виявлення й розуміння існую-

чих проблем дає змогу обґрунтувати напрями розвитку збутової діяльності 

м’ясопереробних підприємств, удосконалення управління нею. Підвищення ефек-

тивності управлінської системи зайнятої збутом м’ясопереробних підприємств, по-

силення відповідальності за результати потребує постійного моніторингу виконання 

основних завдань та функцій товарообігу. 

Обґрунтовано напрями вдосконалення збутової діяльності м’ясопереробних 

підприємств, основними з яких є: стратегізація управління збутовою діяльністю під-

приємства шляхом формування стратегії збуту продукції з визначення послідовності 

завдань на кожному етапі просування товару від виробника до споживача; плану-

вання розвитку та стимулювання збутового персоналу, постійне навчання, корпора-

тивні тренінги, підвищення кваліфікації, щорічні фахові атестації на підприємстві 

працівників; раціоналізація логістичних потоків для формування оптимального з по-

зиції “виробник – споживач” логістичного ланцюга для забезпечення швидкості та 

якості доставки товару; забезпечення ефективності каналів збуту за допомогою ком-

бінування існуючих форм організації збуту продукції, прямих каналів збуту чи по-

середників; синергізм компонентів та учасників збутової діяльності, який забезпе-

чить збут на основі співпраці виробників (підприємств галузі) з питань захисту своїх 

інтересів, виробників із посередниками для економічності збуту, виробників і спо-

живачів для удосконалення продукції, сервісу чи обслуговування.  

На нашу думку, управління збутовою діяльністю, на різних рівнях процесу 

просування товару від виробника до споживача має ґрунтуватись на передових нау-

кових дослідженнях в бізнесі та управлінні, зокрема з допомогою методів, засобів та 

інструментів нейроекономіки. Апологети останньої вказують на те, що вибір опти-

мальної поведінки відбувається на рівні нейронних сіток, які мають здатність регу-

лювати оцінку всіх “за” і “проти” при виборі тієї чи іншої поведінки. Розуміючи 
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сутність нейрофізіологічних процесів, реакцій споживачів і застосовуючи позитивні 

подразники, маркетологи можуть впливати на всі органи чуттів людини для ефекти-

внішого просування товарів на ринку. 

Вважаємо, що методи, засоби та інструменти нейроекономіки та похідних від 

неї наук в управлінні збутовою діяльністю підприємств дадуть змогу: описати умови 

середовища, необхідні для прийняття заздалегідь запланованого рішення, усвідоми-

ти рівень впливу сенсорних, когнітивних та емоційних складових на дії людини. 

Окрім того, досить цікавим для бізнесу є використання наукових розробок для фор-

мування середовища, в якому особа чи група осіб зможе приймати певне рішення. 

 

ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дало змогу обґрунтувати систему теоретико-

методологічних та науково-прикладних положень щодо управління збутовою діяль-

ністю м’ясопереробних підприємств. Його результати дають підстави для наступних 

узагальнень та висновків: 

1. Дослідження сутності поняття “управління збутовою діяльністю” підтвер-

дило неоднозначність наукових підходів до трактування та розуміння цієї дефініції 

науковцями, адже одні з них розглядають її з позиції маркетингу, інші – менеджмен-

ту. Вважаємо, що управління збутовою діяльністю – це діяльність підприємства, яка 

передбачає конкретну мету (отримання максимальної вигоди), визначає засоби, ме-

тоди та інструменти здійснення управління збутом, веде до певного запланованого 

результату,  найголовніше, що це діяльність, яка має усвідомлений характер (тобто 

втілюється людиною або групою людей), відбувається в процесі функціонування  

підприємства як учасника ринку, спрямована на створення ефективного товарообігу 

для задоволення потреб споживачів і підтримки конкурентоспроможності суб’єкта 

господарювання. Обґрунтовано та узагальнено теоретико-методичні аспекти управ-

ління збутовою діяльністю підприємств, а саме: функції, рівні та її характерні особ-

ливості.  

2. Обґрунтовано ключові методологічні засади управління збутовою діяльніс-

тю м’ясопереробних підприємств, які мають науковий та прикладний характер, а 

саме: забезпечення наявності продукції для задоволення існуючого попиту, відпо-

відності товару потребам споживачів; інфраструктурне та інформаційне забезпечен-

ня збутової діяльності підприємства; вибір оптимальних каналів збуту; кадрове за-

безпечення збутової діяльності підприємства; фінансовий супровід та системність 

збуту. З’ясовано, що методологічні засади управління збутовою діяльністю підпри-

ємств є загальним підходом до вивчення її побудови , способу управління та органі-

зації. Теоретично доведено, що методологічні засади управління збутовою діяльніс-

тю підприємства визначають можливості цілеспрямованого впливу на неї. 

3. За результатами дослідження уточнено й доповнено класифікацію факторів, 

які впливають на управління збутовою діяльністю підприємств, є її рушійними си-

лами. Запропоновано виокремити: за рівнем сформованості – діючі та потенційні 

фактори; за характером впливу – безпечні, шкідливі, небезпечні та критичні. Прин-

циповим для організації управління збутом є поділ факторів впливу на зовнішні та 

внутрішні. Серед чинників внутрішнього середовища доцільно розглядати: канали 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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збуту продукції; забезпечення підприємства фінансовими ресурсами; обсяг і тип ви-

робництва; розподіл прав та обов’язків менеджерів підприємства, компетенції пра-

цівників, що забезпечують збут продукції. Серед чинників зовнішнього середовища 

на особливу увагу заслуговують: поведінка конкурентів; нормативно-правове забез-

печення процесу реалізації продукції; платоспроможність покупців; концентрація та 

територіальне розміщення покупців; характер попиту на продукцію; галузеві особ-

ливості.  

4. Шляхом аналізу стану та динаміки показників м’ясопереробної галузі оці-

нено зовнішнє середовище м’ясопереробних підприємств в Україні та Івано-

Франківській області в контексті управління їх збутовою діяльністю. З’ясовано, що 

за аналізований період зростає обсяг виробництвв м’яса та м’ясних продуктів, із од-

ночасним зростаннями експорт продукції м’ясопереробних підприємств, зокрема за-

вдяки ефективно налагодженим зовнішньоекономічним зв’язкам. Встановлено, що 

діяльність більшості м’ясопереробних підприємств в Україні та області є рентабель-

ною. Галузь має потенціал для розвитку, зростання обсягів виробництва й реалізації 

продукції, підвищення її якості.  

5. Визначено та охарактеризовано ресурсний потенціал і канали збуту продук-

ції м’ясопереробних підприємств в Івано-Франківській області. Встановлено, що  

обсяги виробництва м’ясопродуктів на цих підприємствах протягом 2012 – 2016 рр. 

забезпечували регіональний ринковий попит, окрім того, щорічно зростав експорт 

м’яса та м’ясних продуктів. За результатами анкетного опитування керівників та 

менеджерів м’ясопереробних підприємств виділено основні канали збуту, що їх ви-

користовують ці підприємства для реалізації продукції, визначено стан, потреби та 

існуючі ризики управління збутовою діяльністю досліджуваних суб’єктів господа-

рювання.  

6. За результатами дослідження ефективності управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств розроблено спрощену модель середовища їх функціо-

нування в регіоні. За допомогою проведеного SWOT-аналізу встановлено можливо-

сті та загрози зовнішнього середовища, сильні й слабкі сторони м’ясопереробних 

підприємств Івано-Франківської області та проведено експертне оцінювання їхнього 

взаємовпливу. Встановлено, що налагодженню ефективного управління збутовою 

діяльністю м’ясопереробних підприємств перешкоджають ситуації, що унеможлив-

люють досягнення головних цілей збуту, впливають на організацію праці, функціо-

нування управлінського персоналу та спроможність впливати на результати діяль-

ності підприємства загалом. Потребують вирішення проблеми, які існують у збуто-

вій діяльності м’ясопереробних підприємств, зокрема: низький рівень фінансування 

розвитку; слабка вмотивованість персоналу; наявність застарілого обладнання; ни-

зька кваліфікація персоналу, зайнятого збутом продукції; зростання конкуренції з 

боку іноземних компаній (імпорту продукції); нерозвиненість власних збутових ме-

реж; порушення норм та термінів зберігання продукції на складі; відносно невелика 

частка продукції, що відповідає стандартам ЄС; низька платоспроможність населен-

ня; трудова міграція кваліфікованих працівників; низька заробітна плата в галузі та 

ін. Водночас доведено, що підвищити ефективність управління збутовою діяльність 

м’ясопереробних підприємств області можливо, підвищивши якість і знизивши со-

бівартість продукції за рахунок удосконалення технологій переробки м’яса; розши-
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ривши мережу роздрібного продажу; розширивши товарний асортимент; сформу-

вавши бізнес-групи для забезпечення виробників аналітичною інформацією та но-

винками галузі; позиціонуючи якісну продукцію як перевагу регіону. 

7. Запропоновано напрями раціоналізації організаційної структури управління 

м’ясопереробних підприємств, найголовнішими з яких є: фокусування елементів ор-

ганізаційної структури на збутовій діяльності; оптимізація та перерозподіл функцій і 

повноважень між менеджерами відділу збуту; орієнтація на функціональне управ-

ління; ефективне використання ресурсів та створення новітньої корпоративної куль-

тури. З’ясовано, що для забезпечення ефективного управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробного підприємства та функціонування механізму управління збутом 

необхідно використовувати комплексний метод розробки організаційної структури 

управління, що віддає перевагу збутовій діяльності, оскільки від неї залежать кінце-

ві результати підприємства загалом. Створювана організаційна структура повинна 

забезпечувати реалізацію ключових функцій управління збутом за допомогою ефек-

тивних управлінських рішень, спрямованих на забезпечення поточної діяльності 

м’ясопереробного підприємства і на його розвиток. 

8. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення економічного механізму 

управління збутом на м’ясопереробних підприємствах. Доцільне здійснення ком-

плексу наступних організаційно-економічних заходів: спрямування державної до-

помоги на підтримку виробників яловичини з метою збільшення обсягів випуску 

цього виду продукції (перспективного в плані експорту); запровадження дієвого вза-

ємозв’язку між господарствами населення та сільськогосподарськими підприємст-

вами у сфері реалізації молодняку худоби для відгодівлі; залучення іноземних і вну-

трішніх інвестицій у м’ясну галузь з огляду на зростання попиту на українську про-

дукцію в Європі та світі. Розроблений механізм передбачає можливість використан-

ня різноманітної комбінації функцій, методів та інструментів управління на кожно-

му етапі товарообігу й на основі існуючих ресурсів, що сприятиме зменшенню 

впливу негативних факторів зовнішнього середовища, акумуляції сил та засобів для 

досягнення бажаного результату.  

9. Визначено основні заходи, спрямовані на вдосконалення збутової діяльності 

м’ясопереробних підприємств. Вони передбачають: стратегізацію управління збуто-

вою діяльністю підприємства; планування розвитку та стимулювання персоналу, що 

забезпечує збут продукції; раціоналізацію логістичних потоків; організацію збутової 

мережі для ефективного збуту готової продукції; синергізм компонентів та учасни-

ків збутової діяльності. Для підвищення результативності збутової діяльності м’ясо-

переробних підприємств, запропоновано використовувати методи нейромаркетингу 

та нейроекономіки загалом, що можуть бути ефективними в управлінні збутом.  
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АНОТАЦІЯ 

Іваночко Н. В. Управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підпри-

ємств. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами еко-

номічної діяльності). – Львівський національний аграрний університет Міністерства 

освіти і науки України, Львів, 2018. 

У роботі досліджено теоретико-методологічні та науково-прикладні аспекти 

управління збутовою діяльністю підприємств. Уточнено понятійний апарат за те-

мою дослідження. Визначено фактори, які впливають на збут продукції підпри-

ємств.  

Обґрунтовано методологічні засади управління збутовою діяльністю. Здійсне-

но аналіз управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємствах. Прове-

дено оцінювання стану, тенденцій та перспектив зовнішнього середовища м’ясо-

переробних підприємств Івано-Франківської області. Охарактеризовано їх ресурс-

ний потенціал та канали збуту продукції підприємств. 

Визначено перспективні напрямки розвитку збутової діяльності м’ясо-

переробних підприємств. Запропоновано комплекс заходів із раціоналізації органі-

заційної структури управління м’ясопереробних підприємств, у випадку необхідно-

сті розмежування повноважень і відповідальності менеджерів зі збуту. Розроблено 

заходи з удосконалення економічного механізму управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств та пропозиції щодо підвищення їх результативності. 

Ключові слова: збут, продукція, управління збутовою діяльністю, 

м’ясопереробне підприємство, ефективність, канали збуту. 

 

АННОТАЦИЯ 

Иваночко Н. В. Управление сбытовой деятельностью мясоперерабатыва-

ющих предприятий. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам эконо-

мической деятельности). – Львовский национальный аграрный университет Мини-

стерства образования и науки Украины, Львов, 2018.  

В работе исследованы теоретико-методологические и научно-прикладные ас-

пекты управления сбытовой деятельностью предприятий. Уточнен понятийный ап-

парат по теме исследования, дополнены трактовки понятия управления сбытовой 

деятельностью и определены факторы, влияющие на сбыт продукции. Обоснована 

методологическая база управления сбытовой деятельностью. 

Осуществлен анализ управления сбытовой деятельностью, проведена оценка 

состояния, тенденций и перспектив внешней среды мясоперерабатывающих пред-
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приятий Ивано-Франковской области. Охарактеризован ресурсный потенциал и ка-

налы сбыта продукции мясоперерабатывающих предприятий в Ивано-Франковской 

области. 

Определены перспективные направления развития сбытовой деятельности мя-

соперерабатывающих предприятий. Предложен комплекс мер по рационализации 

организационной структуры управления мясоперерабатывающих предприятий, в 

случае необходимости разграничению полномочий и ответственности менеджеров 

по продажам. Разработаны мероприятия по усовершенствованию экономического 

механизма управления сбытовой деятельностью мясоперерабатывающих предприя-

тий и предложения по повышению результативности управления сбытовой деятель-

ностью мясоперерабатывающих предприятий. 

Ключевые слова: сбыт, продукция, управление сбытовой деятельностью, мя-

соперерабатывающее предприятие, эффективность, каналы сбыта. 

 

SUMMARY 

Ivanochko N. V. Management of sales activities of meat-processing enterprises. 

– In manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Candidate in Economics on specialty 08.00.04 – 

Economy and Management of Enterprises (according to the kinds of economic activity). – 

Lviv National Agrarian University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 

2018. 

The theoretical, methodological and scientific applied aspects of management sales 

activities of meat-processing enterprises are researched. The conceptual apparatus on the 

subject of the research is specified. We support the thought that the management of sales 

activities – is an activity of the company, which provides a specific purpose (obtaining 

maximum of benefit), determines the means, methods and tools for managing sales, leads 

to a certain intended result, and most importantly, it is an activity which has a conscious 

nature (it is embodied by a person or a group of people). Moreover, it is carried out during 

the process of functioning of the enterprises as a market participant, is aimed at creating an 

effective commodity movement to meet the needs of consumers and maintain the competi-

tiveness of the business entity. 

The main factors in organizing the management of sales activities of meat pro-

cessing enterprises are some external and internal factors of influence. The factors influ-

encing the marketing of production of enterprises are determined and it is proposed to al-

locate: by the level of formation - current and potential factors of influence and by the na-

ture of the impact - safe, harmful, dangerous and critical. 

The methodological principles of management of sales activities of the enterprises 

are substantiated. 

Among a number of methodological principles of management of sales activities of 

meat processing enterprises, which have a scientific and applied nature, the key are: ensur-

ing the availability of products to meet existing demand, product matching with the needs 

of consumers; infrastructure and information support of the sales activity of the enterprise; 

selection of optimal sales channels; staffing of the sales activity of the enterprise; financial 

support and systematic marketing of the enterprise. 
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The estimation of the state, trends and perspectives of the external environment of 

the meat processing enterprises of Ivano-Frankivsk region was conducted and the analysis 

of management of sales activities of meat processing enterprises was created out,  

 It was found that there is a slowdown in the pace of development of meat and meat 

products production, but the export of meat processing enterprises is growing, in particular 

due to the efficiently established foreign economic relations. 

It is established that the activities of the majority of meat processing enterprises in 

Ukraine and the region are profitable. The branch has the potential for development, 

growth of volume of production and sale of products, increase its quality. 

The questionnaire survey was carried out of managers and managers of meat pro-

cessing enterprises, the results of which identified the main sales channels used by these 

enterprises for the sale of products, defined the state, needs and existing risks management 

sales activities of the subjects of management. 

The efficiency of sales management of meat processing enterprises forms and de-

termines the competitive potential of products of meat processing enterprises of Ivano-

Frankivsk region on the domestic and foreign markets. 

It is proposed to implement a set of measures for the rationalization of the organiza-

tional structure of meat processing enterprises management, in case of necessity to differ-

entiate the powers and responsibilities of sales managers. The perspective directions of 

development of sales activity of meat processing enterprises are determined. 

the problems that exist in the sales activities of meat processing enterprises need 

solving, among them: low level of development financing; weak motivated staff; availabil-

ity of obsolete equipment; low qualification of sales staff; increased competition from for-

eign companies (import of products); underdevelopment of their own sales networks; vio-

lation of the rules and terms of storing products in stock; a relatively small proportion of 

products complying with EU standards; low solvency of the population; labor migration of 

skilled workers; low wages in industry and others. 

The improvement of the sales management mechanism of the meat processing en-

terprise is proposed, which envisages the possibility of using a diversified combination of 

functions, methods and tools of management at each stage of the commodity wheel, using 

existing resources, which will help reduce the impact of negative environmental factors, 

accumulate strength and means to achieve the desired result. 

Some proposals for improving the management of sales activity of meat processing 

enterprises are developed. The main of them are: strategic management of sales activities 

of the enterprise; planning of development and incentives for personnel supplying prod-

ucts; rationalization of logistic flows; organization of the sales network for the effective 

sale of finished products; synergy of components and members of sales activities. 

Developing measures to enhance the effectiveness of marketing activities of meat 

processing plants, proposed to use neuromarketing techniques and general neuroeconomi 

that can be used for manage sales. 

Key words: sales, production, sales management, meat processing enterprise, effi-

ciency, sales channels. 
 


