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АНОТАЦІЯ 

Іваночко Н. В. Управління збутовою діяльністю м’ясопереробних 

підприємств – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). – Львівський національний аграрний 

університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2018. 

Дисертацію присвячено вирішенню теоретико-методологічних та 

науково-прикладних аспектів управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств. Актуальність наукового дослідження 

підтверджується тим, що в умовах розвитку ринкових відносин та активної 

участі України у світових економічних інтеграційних процесах підвищується 

роль та значення управління збутовою діяльністю суб’єктів господарювання. 

Від правильно налагодженого збуту залежить обсяг прибутку підприємства, 

до максимізації якого прагне кожен учасник ринку.  

Особливо актуальними у сучасних умовах є фінансово-господарські 

проблеми, які характеризуються нестабільністю маркетингового середовища, 

високою інтенсивністю конкуренції, підвищенням вимог покупців до якості 

товарів. Своєю чергою, слід звернути увагу на суб’єкти господарювання із 

тих галузей, що є пріоритетними для продовольчої безпеки держави. , 

споживання населенням продукції м’ясопереробних підприємств помітно 

впливає на розвиток харчової промисловості держави та її регіонів. 

Зважаючи на недостатній 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. 

У першому розділі “Теоретико-методологічні засади управління 

збутовою діяльністю підприємств” розкрито зміст поняття “управління 

збутовою діяльністю”, обґрунтовано методологічні основи дослідження 

управління збутовою діяльністю підприємств, розглянуто та доповнено 



3 

класифікацію факторів, що на неї впливають. Систематизація та 

узагальнення теоретичних досліджень дали змогу зробити висновок, що 

основними завданнями в управлінні збутовою діяльністю підприємств є 

вибір найкращих варіантів портфеля із множини ринкових можливостей за 

критерієм ризику та прибутковості. Визначено, що управління збутовою 

діяльністю підприємства може здійснюватися на державному, регіональному, 

локальному та господарському рівні.  

У роботі розкрито особливості рівнів управління збутовою діяльністю 

підприємств. Показано, що цілеспрямований вплив на збут може 

здійснюватись на державному, регіональному, місцевому та господарському 

(суб’єкта господарювання) рівнях. Для ефективного управління 

підприємством необхідно визначити основні фактори впливу, які є 

першопричиною позитивних або негативних змін, що відбуваються на ньому. 

В дисертації конкретизовано фактори впливу на управління збутовою 

діяльністю. Запропонована їх класифікація за сукупністю ознак.  

У результаті дослідження сформовано основні методологічні засади 

управління збутовою діяльністю підприємства. Ними, на наш погляд, є: 

наявність продукції в кількості, необхідній для задоволення існуючого 

попиту, та відповідність товару потребам споживачів; інфраструктура 

(склади, транспортні засоби, торговельні заклади для реалізації продукції, 

діяльність посередників); інформаційне забезпечення; вибір оптимальних 

каналів збуту; кадрове забезпечення; ресурсне забезпечення збутової 

діяльності підприємства; системність збутової діяльності.  

 Критерії оцінки каналів збуту для м’ясопереробних підприємств  

наступні: рівень збутових витрат; ефективність збуту; рівень кваліфікації 

продавця, швидкість та якість обслуговування; ціна; охоплення ринку; 

стандарти якості та контакт виробника із споживачем. Здійснено групування 

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

враховують особливості функціонування різних суб’єктів господарювання 
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(незалежно від їх організаційної структури чи товарного асортименту) та 

дають змогу визначити 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, подано характеристику ресурсного потенціалу та каналів збуту 

продукції цих підприємств, проведено діагностику економічної ефективності 

управління їх збутовою діяльністю.  

Проаналізовано сучасний стан м’ясопереробної галузі та результати 

функціонування 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. 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 експортом. 

Найбільш проблемним сегментом м’ясопродуктового підкомплексу 

залишається 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 собою складну систему економічних та соціальних відносин між 

виробниками й споживачами продовольчої продукції, які взаємодіють між 

собою завдяки сформованому інфраструктурному забезпеченню в рамках 

певного інституційного середовища. За результатами реалізації продукції 

формується прибуток, який є основним мотиваційним чинником, що 

спонукає інвестувати в подальший розвиток суб’єкта підприємницької 
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діяльності. Встановлено, що впродовж останніх років діяльність більшості 

м’ясопереробних підприємств Івано-Франківської області була рентабельною  

Основними тенденціями сучасного ринку м’ясопродуктів в області є: 

скорочення обсягів виробництва, зростання цін на сировину, зміна в 

структурі попиту на користь дешевих сортів м’яса та конкуренція з боку 

імпорту. Виявлено, що розвиток м’ясопереробних підприємств через 

удосконалення їх збутової діяльності підвищує конкурентоспроможність 

продукції на ринку, сприяє активному виробництву інноваційних продуктів, 

дає змогу знижувати витрати по всьому технологічному ланцюжку за 

рахунок впливу на рентабельність у проміжних ланках, що підвищує 

ефективність виробництва м’ясної продукції.  

У третьому розділі “Основні напрями удосконалення управління 

збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств” запропоновано напрями 

раціоналізації організаційної структури управління м’ясопереробними 

підприємствами, сформульовано пропозиції з удосконалення економічного 

механізму управління їх збутовою діяльністю, визначено та обґрунтовано 

заходи з підвищення його результативності. 

Дослідженнями доведено, що існуюча організаційна структура 

управління господарською діяльністю м’ясопереробних підприємств не 

задовольняє повною мірою потреби та завдань щодо їх збутової діяльності. 

Обґрунтовано, що завданнями формування механізму є необхідність: 

визначення та уникнення ризиків, пов’язаних зі збутовою діяльністю; 

систематизації роботи суб’єктів збуту продукції; налагодження зворотного 

зв’язку та забезпечення ефективності збутової діяльності.  

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 рентабельності галузі, низької 

платоспроможності населення та ін. Не менш важливими є внутрішні 
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проблеми підприємств, що пов’язані з організацією управління з логістикою, 

персоналом, каналами збуту та посередниками.  

Обґрунтовано напрями вдосконалення збутової діяльності 

м’ясопереробних підприємств, основними з яких є: стратегізація управління 

збутовою діяльністю підприємства, планування розвитку та стимулювання 

збутового персоналу, раціоналізація логістичних потоків для формування 

оптимального з позиції “виробник – споживач”, забезпечення ефективності 

каналів збуту, синергізм компонентів та учасників збутової діяльності. 

Вивчення теорії і практики, а також результати власних досліджень 

дали змогу сформувати висновок про те, що існують різні наукові підходи до 

трактування та розуміння поняття “управління збутовою діяльністю”. 

Вважаємо, що управління збутовою діяльністю – це діяльність підприємства, 

яка передбачає конкретну мету, визначає засоби, методи та інструменти 

здійснення управління збутом, веде до певного запланованого результату,  

найголовніше, що це діяльність, яка має усвідомлений характер, відбувається 

в процесі функціонування підприємства як учасника ринку, спрямована на 

створення ефективного товарообігу для задоволення потреб споживачів і 

підтримки конкурентоспроможності суб’єкта господарювання.  

З урахуванням вищенаведеного у роботі обґрунтовано ключові 

методологічні засади управління збутовою діяльністю 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 

забезпечення збутової діяльності підприємства; вибір оптимальних каналів 

збуту; кадрове забезпечення збутової діяльності підприємства; фінансовий 

супровід та системність збуту. За результатами дослідження уточнено й 

доповнено класифікацію факторів, які впливають на управління збутовою 

діяльністю підприємств, є її рушійними силами. Запропоновано виокремити: 

за рівнем сформованості – діючі та потенційні фактори; за характером 

впливу – безпечні, шкідливі, небезпечні та критичні. Принциповим для 
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організації управління збутом є поділ факторів впливу на зовнішні та 

внутрішні.  

Встановлено, що діяльність більшості м’ясопереробних підприємств в 

Україні та області є рентабельною. Галузь має потенціал для розвитку, 

зростання обсягів виробництва й реалізації продукції, підвищення її якості. 

Визначено та охарактеризовано ресурсний потенціал і канали збуту продукції 

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 використовують ці підприємства для реалізації 

продукції, визначено стан, потреби та існуючі ризики управління збутовою 

діяльністю досліджуваних суб’єктів господарювання.  

Встановлено, що налагодженню ефективного управління збутовою 

діяльністю м’ясопереробних підприємств перешкоджають ситуації, що 

унеможливлюють досягнення головних цілей збуту, впливають на 

організацію праці, функціонування управлінського персоналу та 

спроможність впливати на результати діяльності підприємства загалом. 

Водночас доведено, що підвищити ефективність управління збутовою 

діяльність м’ясопереробних підприємств області можливо, підвищивши 

якість і знизивши собівартість продукції за рахунок удосконалення 

технологій переробки м’яса; розширивши мережу роздрібного продажу; 

розширивши товарний асортимент; сформувавши бізнес-групи для 

забезпечення виробників аналітичною інформацією та новинками галузі; 

позиціонуючи якісну продукцію як перевагу регіону. 

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, 
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оскільки від неї залежать кінцеві результати підприємства загалом. 

Створювана організаційна структура повинна забезпечувати реалізацію 

ключових функцій управління збутом за допомогою ефективних 

управлінських рішень, спрямованих на забезпечення поточної діяльності 

м’ясопереробного підприємства і на його розвиток. 

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення економічного 

механізму управління збутом на м’ясопереробних підприємствах. Визначено 

основні заходи, спрямовані на вдосконалення збутової діяльності 

м’ясопереробних підприємств. Вони передбачають: стратегізацію управління 

збутовою 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 учасників збутової діяльності. Для 

підвищення результативності збутової діяльності м’ясопереробних 

підприємств, запропоновано використовувати методи нейромаркетингу та 

нейроекономіки загалом, що можуть бути ефективними в управлінні збутом.  

Ключові слова: збут, продукція, управління збутовою діяльністю, 

м’ясопереробне підприємство, ефективність, канали збуту. 
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ANNOTATION 

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 dissertation is devoted to solving theoretical and methodological and 

scientific and applied aspects of management of sales activities of meat processing 

enterprises. The urgency of scientific research is confirmed by the fact that in the 

conditions of the development of market relations and the active participation of 

Ukraine in the world economic integration processes, the role and importance of 

management by marketing activities of business entities increases. From the well-
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adjusted sales volume depends on the profit of the company, to maximize which 

everyone aspires to market. Especially actual in today’s conditions are financial 

and economic problems, which are characterized by instability of the marketing 

environment, high intensity of competition, increasing requirements of buyers to 

the quality of goods.  

In its turn, attention should be paid to economic entities from those sectors 

which are the priority for the country’s food security, since the consumption of 

meat by the population of the population significantly affects the development of 

the food industry of the state and its regions. Taking into account the insufficient 

consumption of meat products by the population, the importance of sales activity 

of meat processing enterprises and increasing the efficiency of their activities in 

the direction of promotion of high-quality and competitive products to the market 

increases. 

In the first section “Theoretical and methodological principles of 

management of marketing activities of enterprises” the content of the concept 

“management of marketing activities” is disclosed, the methodological bases of the 

research of management of sales activities of enterprises are substantiated, the 

classification of factors influencing it is considered and supplemented. 

Systematization and generalization of theoretical research has made it 

possible to conclude that the main tasks in the management of sales activities of 

enterprises is the choice of the best portfolio options from a plurality of market 

opportunities by the risk and profitability criterion. It is determined that 

management of sales activities of the enterprise can be carried out at the state, 

regional, local and economic level. 

The paper reveals the peculiarities of management levels of sales activities 

of enterprises. It is shown that the targeted influence on sales can be carried out at 

the state, regional, local and economic (entity level) levels. For effective enterprise 

management it is necessary to identify the main factors of influence, which are the 

root cause of positive or negative changes occurring on it. The thesis describes the 
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factors influencing the management of marketing activities. Their classification is 

proposed based on a set of features. 

As a result of the study formed the main methodological principles of 

management of sales activities of the enterprise. These, in our opinion, are: 

availability of products in quantity necessary to meet the existing demand, and the 

conformity of the goods to the needs of consumers; infrastructure (warehouses, 

vehicles, trade establishments for the sale of products, intermediary activities); 

information support; selection of optimal sales channels; personnel support; 

resource support of the sales activity of the enterprise; systemic marketing activity. 

The criteria for assessing sales channels for meat processing enterprises are 

as follows: sales costs; sales efficiency; level of qualification of the seller, speed 

and quality of service; price; market coverage; quality standards and manufacturer 

contact with the consumer. Grouping of methods, principles, methods and 

methodological features of sales management taking into account the peculiarities 

of functioning of different economic entities (regardless of their organizational 

structure or product range) and allows to determine the directions of their 

development. 

In the second section “Analysis of management of sales activities of meat 

processing enterprises” an estimation of the external environment of meat 

processing enterprises in the context of management of their sales activity, the 

description of resource potential and sales channels of these enterprises, conducted 

a diagnosis of economic efficiency of management of their sales activities. 

The present state of meat processing industry and the results of functioning 

of meat processing enterprises of Ivano-Frankivsk region are analyzed. It is 

substantiated that the branch is promising for development, although it is very 

sensitive to changes in the internal and external environment. The problems of the 

meat processing industry, which is a material, are highlighted, and the finished 

products have a short shelf life. This leads to the predominant location of meat 

processing enterprises near the raw material base and markets for products. 
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The analysis of the meat market suggests an increase in the proportion of 

poultry meat on which there is a steady and rather high demand. Poultry farms do 

not have significant problems related to production, quality, sales of products, 

including its export. Beef and veal production remains the most problematic 

segment of meat and meat subcomplex. It is ineffective in Ukraine, more than 70% 

is concentrated in households, including more than 90% in Ivano-Frankivsk oblast. 

Studies have shown that the modern food market is a complex system of 

economic and social relations between producers and consumers of food products 

that interact with each other due to the existing infrastructure provision within a 

certain institutional environment. As a result of product sales, profits are formed, 

which is the main motivating factor, which induces to invest in the further 

development of the subject of entrepreneurial activity. It was established that 

during the last years the activity of the majority of meat processing enterprises of 

Ivano-Frankivsk region was profitable. 

The main tendencies of the modern meat products market in the region are: 

reduction of production volumes, increase of prices for raw materials, change in 

the structure of demand in favor of cheap grades of meat and competition from 

imports. It is revealed that the development of meat processing enterprises through 

improvement of their marketing activities increases the competitiveness of 

products in the market, promotes the active production of innovative products, 

makes it possible to reduce costs throughout the technological chain due to the 

impact on profitability in intermediate links, which increases the efficiency of meat 

products production . 

In the third chapter “Basic directions of improvement of management of 

sales activities of meat processing enterprises” the directions of rationalization of 

the organizational structure of meat processing enterprises management were 

formulated, proposals were made for improvement of the economic mechanism of 

management of their sales activities, measures were determined and grounded for 

improving its efficiency. 
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The researches have proved that the existing organizational structure of 

management of meat industry business activities does not fully meet the needs and 

objectives of their marketing activities. It is substantiated that the task of forming a 

mechanism is the need: to identify and avoid the risks associated with sales 

activities; systematization of the work of sales entities; establishing feedback and 

ensuring the effectiveness of sales activities. 

Researches have established that increasing the effectiveness of management 

of sales activities of meat processing enterprises is possible provided that progress 

in solving a number of problem issues that exist in the industry and related to 

rising resource prices, imperfect infrastructure, low level of innovation and 

profitability of the industry, low solvency of the population, etc. Equally important 

are the internal problems of enterprises related to the organization of logistics 

management, personnel, sales channels and intermediaries. 

The directions of improvement of sales activity of meat processing 

enterprises, the main of which are: strategic management of sales activities of the 

enterprise, planning of development and promotion of sales personnel, 

rationalization of logistic flows for the formation of optimal from the position of 

“producer – consumer”, ensuring the efficiency of sales channels, synergy of 

components and members of marketing activities. 

The study of theory and practice, as well as the results of their own research, 

allowed us to formulate the conclusion that there are different scientific approaches 

to the interpretation and understanding of the concept of “management of 

marketing activities”. We believe that the management of sales activities – is the 

activity of the company, which provides a specific purpose, determines the means, 

methods and tools for the implementation of sales management, leads to a certain 

intended result, most importantly, that this activity, which has a conscious nature, 

occurs during the operation of the enterprise as a participant market, aimed at 

creating an effective trade turnover to meet the needs of consumers and 

maintaining the competitiveness of the business entity. 
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Taking into account the above, the author substantiates the key 

methodological principles of management of sales activities of meat processing 

enterprises, which have a scientific and applied nature, namely: ensuring the 

availability of products to meet existing demand, matching products to 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 system sales. 

According to the results of the study, the classification of the factors 

influencing the management of sales activities of enterprises is specified and 

supplemented, which are its driving forces. It is proposed to distinguish: on the 

level of formation - current and potential factors; by the nature of the impact - safe, 

harmful, dangerous and critical. The principle for the organization of sales 

management is the division of factors of influence on external and internal. It is 

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

Ukraine and the region are profitable.  

It was established that the volumes of meat products produced by these 

enterprises during 2012-2016 provided regional market demand, in addition, the 

export of meat and meat products grew annually. According to the results of a 

questionnaire survey of managers and managers of meat processing enterprises, the 

main sales channels used by these enterprises for the sale of products were 

identified, the state, needs and existing risks of management of sales activity of the 

investigated economic entities were determined. It was established that the 

establishment of effective management of sales activities of meat processing 

enterprises prevents situations that make it impossible to achieve the main goals of 

marketing, affect the organization of labor, the functioning of management 

personnel and the ability to influence the results of the enterprise in general. 

At the same time, it was proved that increasing the efficiency of 

management of sales activities of meat processing enterprises of the region is 

possible by increasing the quality and lowering the cost price of products by 

improving the technologies of meat processing; expanding the retail network; 
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expanding the product range; Having formed a business group to provide 

producers with analytical information and industry innovations; positioning high-

quality products as an advantage of the region. It is revealed that in order to ensure 

efficient management of the sales activity of the meat processing enterprise and the 

functioning of the sales management mechanism, it is necessary to use an 

integrated method of developing an organizational management structure that 

prefers sales activity, the final results of the enterprise in general depend on it. 

The created organizational structure should ensure the implementation of 

key functions of sales management through effective management decisions aimed 

at ensuring the current activity of the meat processing enterprise and its 

development. The proposals on improving the economic mechanism of sales 

management at meat processing enterprises are formulated. The basic measures 

directed on improvement of sales activity of meat processing enterprises are 

determined. 

They include: strategic management of sales activities of the enterprise; 

planning of development and incentives for personnel supplying products; 

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

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

To increase the efficiency of sales activities of meat processing enterprises, it is 

proposed to use methods of neuromarketing and neuroeconomics in general that 

can be effective in sales management. 

Key words: sales, production, sales management, meat processing 

enterprise, efficiency, sales channels. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах розвитку ринкових відносин та активної 

участі України у світових економічних інтеграційних процесах підвищується 

роль та значення 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 характеризуються нестабільністю маркетингового 

середовища, високою інтенсивністю конкуренції, підвищенням вимог 

покупців до якості товарів зумовлюють потребу в удосконаленні 

удосконалення управління збутом на підприємствах. 

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

галузей, 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 недостатній 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 

присвячено 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 проблему та особливості організації збуту на 

підприємствах агропромислового комплексу 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 
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збутовою діяльністю  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 дослідження засвідчує його актуальність. Вирішення 

проблеми наукового обґрунтування засад управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств забезпечить стабільність та підвищення 

ефективності їх функціонування. 

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

дисертаційній 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 організаційно-економічного 

механізму удосконалення функціонування виробничо-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 

діяльністю, визначенні напрямів та шляхів його вдосконалення.  

Мета і завдання дослідження. Дослідження має на меті розробку й 

обґрунтування теоретичних і практичних рекомендацій щодо управління 

збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств на основі впровадження 

низки організаційно-економічних заходів. Відповідно до визначеної мети в 

процесі виконання дослідження, вирішувались такі завдання:  
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– з’ясувати сутність поняття “управління збутовою діяльністю 

підприємства”, 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 збутовою 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 

управління 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 

практичних 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 
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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 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 

України, офіційні матеріали Державної служби статистики України, 

Головного управління статистики в Івано-Франківській області, дані 

статистичної звітності м’ясопереробних підприємств, результати 

анкетування,  наукова література, результати 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 відображають 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 відміну 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 максимальної 

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

внутрішньовиробничі); за прогнозованістю (прогнозовані, непрогнозовані), 

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

сформованості (діючі, потенційні); 

– механізм управління збутовою діяльністю м’ясопереробних 

підприємств, на основі його розгляду як системи, що складається із 

взаємопов’язаних компонентів (об’єкта, суб’єкта, ресурсів, функцій, методів 

та інструментів), де, на відміну 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 

управління збутовою діяльністю на основі їх взаємозв’язку та 

взаємозалежності, що відрізняються від існуючих методичним 

інструментарієм стратегічного аналізу та застосовуються в управлінні 

збутовою діяльністю м’ясопереробного підприємства; 

– пропозиції щодо підвищення результативності управління 

збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств у безпосередньому 
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зв’язку із розширенням асортименту, покращенням якості продукції та її 

репрезентацією на ринку як невід’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 повноваженнями й відповідальністю 

менеджерів зі збуту з іншого, для успішної реалізації стратегії розвитку 

підприємства на довгострокову перспективу; 

– напрями вдосконалення збутової діяльності м’ясопереробних 

підприємств 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 встановлені строки. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення та 

рекомендації, отримані в результаті дослідження, можуть бути використані 

для вдосконалення 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 реалізації управління збутовою діяльністю використано в роботі 

публічного акціонерного товариства “Івано-Франківський м’ясокомбінат” 

Івано-Франківської області (довідка № 248 від 26.09.2017 р.). 

Представлені в дисертації розробки застосовуються в господарській 

діяльності товариства з обмеженою відповідальністю “М’ЯСО-ІФ”, де 

здійснено апробацію запропонованої методики вибору оптимальних каналів 

збуту, що дало змогу систематизувати збутову діяльність та підвищити 
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конкурентоспроможність підприємства (довідка № 164 від 03.08.2017 р.). 

Результати наукових досліджень застосовано в підготовці студентів 

економічних 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 системи управління збутовою діяльністю м’ясопереробних 

підприємств. Наукові положення, висновки й пропозиції, що містяться в 

дисертаційній роботі, належать особисто автору. Із наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, в ній використано лише ідеї та положення, які 

є особистим доробком дисертанта. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи 

доповідалися, обговорювались та були схвалені на: Міжнародній науково-

практичній конференції “Розвиток національної економіки: теорія і 

практика” (Тернопіль, 2015), Міжнародній науково-практичній конференції 

“Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика та 

перспективи” (Ужгород, 2015), Міжнародній науково-практичній 

конференції “Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в 

умовах глобалізації економіки” (Тернопіль, 2017), VI Міжнародній науково-

практичній конференції “Ефективність функціонування 

сільськогосподарських 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 наукових праць загальним обсягом 3,15 друк. арк., у т.ч. 11 – одноосібних. 

Із них 6 статей опубліковано в наукових фахових виданнях України (чотири з 
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яких входять до науко-метричних баз), одна – в колективній монографії, 6 тез 

доповідей – у збірниках 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 найменування.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 

ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1 Теоретичні основи і сутність поняття “управління збутовою 

діяльністю” 

 

В умовах інтеграції економіки України в світову систему 

господарювання підвищується роль підприємств, як суб’єктів ринкових 

відносин із одночасною зміною їхньої економічної поведінки, основу якої 

складає управління збутовою діяльністю. Здійснення економічних реформ в 

Україні передбачає розширення самостійності та відповідальності 

підприємств, що сприяє створенню ефективної системи управління 

виробничо-господарською та збутовою діяльністю. Для українських 

підприємств та організацій важливим є теоретичні надбання зарубіжних та 

вітчизняних вчених, а також досвід іноземних компаній щодо управління 

збутовою діяльністю. Фактори, що впливають на діяльність суб’єктів 

ринкових відносин в різних країнах відрізняються, проте в довгостроковій 

перспективі для українських підприємства знання та уміння зарубіжних фірм 

у питаннях управління збутовою діяльністю можуть допомогти ефективно 

налагодити управління збутом на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Сучасні умови господарювання характеризуються високою 

інтенсивністю конкуренції, швидкою зміною ринкового середовища та 

макроекономічних показників, підвищенням вимог покупців до якості 

товарів і підприємств у цілому. Адаптуючись до умов ринку підприємства 

змушені постійно шукати нові методи та механізми управління збутом, що 

забезпечують їм міцну позицію на ринку.  

Важливим завданням підприємства в умовах функціонування є 

забезпечення ефективності продажу товарів шляхом формування ефективної 

системи управління збутовою діяльністю підприємства, що актуалізувало 
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доцільність проведення наукових досліджень, спрямованих на пошук нових 

оптимальних підходів до визначення сутності та значення понять “збут”, 

“управління збутовою діяльністю”, а також формування механізму 

управління продажами товарів та послуг підприємства. 

Насамперед, необхідно визначити, сутність поняття “збут”, 

“управління збутовою діяльністю” та “збутова політика”. Поняття 

“управління збутовою діяльністю” часто ототожнюють із поняттям 

“управління збутом”, у науковій літературі дані поняття вживаються як 

синоніми та взаємопозв’язані поняття. 

У таблиці 1.1 наведено основні наукові трактування термінів “збут”, 

“управління збутовою діяльністю”, “збутова політика”. 

Таблиця 1.1 

Визначення понять “збут”, “управління збутовою діяльністю”,  

“збутова політика” 

Поняття Визначення 

Збут 

Безпосередньо продаж продукції [1, c. 227] 

Багатоступінчатий процес проходження товарів від 

виробника до споживача [2, c. 326] 

Ланцюг, який зв’язує підприємство-виробник з споживачем 

через проміжні елементи: збутовиків, торгових посередників, 

ініціаторів покупки [3, с. 174] 

Являє собою продаж, реалізацію підприємством, 

організацією, підприємцями виготовленої продукції або 

товарів з метою отримання грошової виручки, забезпечення 

надходжень грошових коштів [4, с. 349] 

Процес перетворення продукції в гроші і задоволення потреб 

покупців [5, с. 56] 

Процес реалізації виготовленої продукції з метою 

перетворення товарів на гроші і задоволення потреб 
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споживачів [6, с. 365; 13, c. 88] 

Реалізація товарів чи послуг, перехід права володіння 

товаром з одних рук в інші, тобто момент продажу [7, с. 25] 

Цільний процес доведення товару від виробника до кінцевого 

споживача [1, с. 228] 

Транспортування, складування, доробка, просування до 

оптових та роздрібних пунктів реалізації, передпродажна 

підготовка та безпосередньо продаж товару [8, с. 206] 

Сукупність дій, які здійснюються з того моменту, як продукт 

у тій або іншій формі, в якій він буде використовуватися, 

надходить до комерційного підприємства виробника або 

кінцевого виробника до того моменту, коли споживач 

закуповує його [9, с. 128] 

Вид комерційної діяльності підприємства, який складається з 

цілісного процесу доведення продукції до кінцевого 

споживача та сукупності маркетингових заходів щодо 

вивчення потреб, формування та стимулювання попиту на 

продукцію підприємства, з метою задоволення потреб 

споживачів та отримання прибутку [10] 

Є системою відносин і заходів, які визначають діяльність 

підприємства з реалізації продукції та здійснюють збут 

продукції, товарообмін, контроль та регулювання цих 

процесів шляхом використання ринкової інфраструктури з 

метою задоволення потреб клієнтів та отримання прибутку 

[11] 

Управління 

збутовою 

діяльністю 

Процес планування, організації, мотивації і контролю 

збутової діяльності підприємства, який потрібен для 

формування та досягнення мети збуту [12, c. 212; 10] 

Орієнтована на досягнення завдань організації управлінська 
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діяльність, пов’язана із формуванням попиту на товари і 

послуги виробника, їх реалізацію за допомогою 

інтенсифікації цього попиту [13, c. 90] 

Сукупність організаційних форм, через які здійснюється 

загальне управління збутовою діяльністю на всіх її етапах, а 

також економічних важелів, що сприяють збільшенню 

обсягів реалізації продукції та розвитку підприємства 

[9, c. 35; 13, c. 91] 

Збутова 

політика 

Передбачає аналіз можливих варіантів ведення збутової 

діяльності і вибір оптимальних, які забезпечують найкраще 

задоволення споживчих вимог і переваг, і тим самим – 

максимальні результати господарської діяльності 

підприємству[14, с. 13] 

Це поведінкова філософія або загальні принципи діяльності, 

яких фірма збирається дотримуватись у сфері побудови 

каналів розподілу свого товару та переміщення товарів у часі 

та просторі [15, с. 306] 

Збутова політика в системі маркетингу – це організація 

процесу постадійного руху товарів [16, с. 139] 

 

Думки науковців розходяться при призначенні поняття “збут”, однак 

ключовою відмінністю у визначеннях є те, що на думку вчених [2, c. 326; 

3, c. 173; 5, c. 56; 6, c. 365; 9, c. 37; 13, c. 88] “збут” є перш за все процесом 

фізичного переміщення товару, називають його “розподілом”, 

“товарорухом”; інші ж вчені [1, c. 227; 4, c. 349; 7, c. 25; 8, c. 206; 10] 

ототожнюють “збут” з діяльністю. 

Публікації українських учених-економістів [14; 17; 18, 19] дозволяють 

констатувати, що сучасна наукова думка пропонує декілька підходів до 

дефініції поняття “збутова діяльність”: одні  ототожнюють її з поняттями 

“розподіл”, “товарорух” або “збут” [18; 19]; інші розглядають як продаж або 
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як заключну стадію господарської діяльності підприємства [14; 17], або 

взагалі трактують дуже широко, фактично розкриваючи ці поняття та їх 

сутність через процес управління збутовою діяльністю. 

У науковій літературі поняття “збутова діяльність” і “збут” вживаються 

як слова синоніми. Згідно з Д. Ланкастером та Д. Джоббером, збутова 

діяльність в умовах ринкової орієнтації є однією з функцій маркетингу. Вони 

стверджують, що вся робота повинна координуватися ідеєю маркетингу, 

оскільки продаж продукції та управління збутом пов’язані з аналізом потреб і 

запитів потенційних покупців [1, c. 121]. 

В свою чергу, П. І. Бєлінський зазначає, що “суть збутової діяльності в 

узагальненому розумінні полягає в тому, що це є процес просування готової 

продукції на ринок та організації товарного обміну з метою отримання 

підприємницького прибутку” [20]. 

Важко заперечити факт того, що поняття “збут” та “управління збутом” 

можна розглядати, як процес, що має певні особливості, за таких умов можна 

погодитись із твердженнями Дж. Болта, Є. А. Уткіна, С. В. Шпилик та 

С. Є. Хрупович, що наведені в табл.1.1. Однак, якщо для Дж. Болта “збут – це 

процес перетворення продукції і задоволення потреб покупців” [5, c. 56], для 

С. Є Хрупович – це “сукупність дій” [9], хоча, як ми вже визначили (рис. 1.1) 

“сукупність певних дій” і є “процесом”, тобто автор підтримує думку 

Дж. Болта, проте суттєво доповнює його, акцентуючи, що такий процес  

виконується аж “до того моменту, коли споживач закуповує його”. 

Під збутовою діяльністю розуміємо комплекс процедур просування 

готової продукції на ринок (формування попиту, отримання і оброблення 

замовлень, комплектація і підготовка продукції до відправки покупцям, 

відвантаження продукції на транспортний засіб і доставка до місця продажу 

або призначення) й організацію розрахунків за неї (визначення умов і 

здійснення процедур розрахунків з покупцями за відвантажену     

продукцію). 
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Головна мета збуту – реалізація економічного інтересу виробника 

(отримання підприємницького прибутку) на основі задоволення 

платоспроможного попиту споживачів [20, с. 124-136]. 

Кілька тлумачень також має і термін “управління збутом”. Одні 

дослідники сприймають його як загальне керівництво збутовою діяльністю 

фірми. Інші під управлінням збутом розуміють планування та щоденне 

керівництво збутовою діяльністю фірми. Цей термін вони також пояснюють 

як одну з багатьох функціональних задач підприємства, що здійснюється 

відповідно до затвердженого плану, що є складовою частиною плану 

маркетингу та частиною загального плану діяльності підприємства. 

Управління розподілом продукції (збутом) означає створення системи 

товароруху, тобто системи, яка забезпечує доставку продукції до місця 

продажу (споживання) в точно визначений час, з максимально високим 

рівнем обслуговування покупців, тобто управлінська діяльність з 

планування, втілення в життя і контролю за фізичним переміщенням 

продукції від місця її виробництва до місць продажу з метою задоволення 

потреб споживачів і з вигодою для виробника [21]. 

Визначаючи сутність поняття збутової діяльності, варто зауважити, що 

перш за все, збут повинен в максимальній мірі задовольняти потреби 

покупців, причому з найбільшою зручністю для них, і одночасно враховувати 

фактор тиску з боку конкурентів, що виявляється в їх збутової політиці й 

практиці. 

На нашу думку, у понятті “управління збутом” ключовим є слово 

“збут”, під цим словом розуміють деякий “процес” в інших випадках 

визначають його як певну “діяльність”. Для того, щоб зрозуміти природу 

двох фундаментальних напрямків у визначенні поняття “збут” нами було 

наведено основні характерні особливості понять “процес” та “діяльність” 

(рис. 1.1). Це дасть можливість охарактеризувати сутність поняття 

“управління збутом”, що трактуватимемо як “управління процесом” або 

“управління діяльністю”. 
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Визначення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерні ознаки: 

 

Процесу                                               Діяльності 

Має обумовлений початок і закінчення 
Може не обмежуватись часовими 

рамками 

Не передбачає чіткого, визначеного, 

вимірюваного результату 
Передбачає чітку мету 

Є лише послідовністю дій Визначає засоби (інструменти) 

Притаманна організмам, механізмам, 

пристроям 
Має конкретний результат 

Не є усвідомленою (осмисленою) Притаманна тільки людині 

 

Рис. 1.1. Характерні особливості понять “процес”, “діяльність” 

Джерело: розроблено автором [22]. 

На основі рис. 1.1, де визначені характерні ознаки двох понять 

“процес” та “діяльність”, основні положення, які описують поняття 

“діяльність” відповідають повному опису характеристик поняття “збут”, а 

саме: здійснюючи збут підприємство переслідує певну мету (продаж товарів 

Процес Діяльність 

Cукупність послідовних дій для 

досягнення якого-небудь результату; 

Cукупність ряду послідовних дій, 

спрямованих на досягнення певного 

результату. 

Притаманна тільки людині 

форма активного ставлення до 

навколишнього світу, що 

включає в себе мету, засіб, 

результат і сам процес. 
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чи послуг з максимальною вигодаю), має конкретний результат (задоволення 

потреб споживачів та отримання прибутку), проводиться суб’єктам 

господарювання усвідомлено (сплановано) тобто визначає засоби та 

інструменти за допомогою який здійснюється збут товару. 

Один із наукових підходів до визначення поняття збут, пропонує під 

“збутом” розуміти  діяльність підприємства, яка охоплює маркетингові, 

комунікаційні, комерційні та транспортні відносини з покупцями, з метою 

отримання виручки та задоволення потреб споживачів на основі еквіва0 

лентного обміну [24]. 

Поняття “процес” також має відношення до “збуту”, однак лише в 

частині набору операцій (дій), які притаманні будь якій “діяльності”. На 

нашу думку, поняття “діяльність” може набагато краще відобразити 

безперервні процеси, які супроводжують збут продукції, що переслідують 

конкретні цілі, завдання, визначає основні засоби та методи за допомогою 

яких здійснюється збут продукції [22, c. 167].  

Вважаємо, що при визначенні терміну “управління збутом” доцільніше 

використовувати поняття “діяльність”, адже таким чином підкреслюємо 

участь людини, як суб’єкта управління збутом, а також акцентуємо на 

необхідності отримання чітких планових результатів. За таких умов 

стверджуємо: “збут – це діяльність”, “управління збутом – це управління 

діяльністю”, терміни “управління збутом” та “управління збутовою 

діяльністю” – синоніми.  

Іншим важливим положення щодо сутності управління збутовою 

діяльністю є позиція з якої визначається дане поняття. Думки науковців 

можна розділити в двох напрямках, а саме: трактування з позиції 

менеджменту та з позиції маркетингу. Наша думка щодо цього побудована на 

дослідженнях Філіпа Котлера, який є засновником концепції маркетингового 

управління (англ. marketing management), що включає “сегментацію, 

таргетування окремих груп споживачів та позиціонування товару” [23]. Для 

того, щоб відобразити розуміння понять “процес” та “діяльність” нами було 
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розроблено схему, відповідно до якої визначаємо їх значення у понятті 

“управління збутом” (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Взаємозв’язок “діяльності” та “процесу” в управлінні збутом 

Джерело: розроблено автором [22]. 
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Управління збутовою діяльністю визначається як частина концепції 

маркетингового управління і розглядатись лише з позиції менеджменту чи 

маркетингу не може, адже містить в собі сутність обох позицій, які не 

суперечать одна одній, а навпаки – доповнюють. Вагомим для управління 

збутовою діяльністю підприємств на практиці є уміння використовувати 

позиції науки про управління та досягнення цілей щодо просування товару на 

ринок, застосовуючи різноманітні методи, засоби та інструменти. 

Дійшли висновку, що найповнішим визначенням поняття “збут” та 

“управління збутом”, варто вважати те, яке описує діяльність, а не окремий 

процес із сукупністю дій. Тому, на нашу думку, управління збутовою 

діяльністю – це діяльність підприємства, що здійснюється в процесі його 

функціонування як учасника ринку спрямована на створення ефективного 

товароруху для задоволення потреб споживачів та підтримування 

конкурентоспроможності з вигодою для підприємства [22, c. 167].  

Сформульоване нами визначення включає ті основні елементи, які ми 

наводимо розмежовуючи поняття “процес” та “управління”. За результатами 

наших наукових пошуків, з’ясували таке: управління збутовою діяльністю – 

це діяльність, яка не обмежується часовими рамками, передбачає чітку мету 

(отримання максимальної вигоди), визначає засоби, методи та інструменти 

здійснення управління збутом, приводить до чіткого запланованого 

результату та найголовніше це діяльність, яка має усвідомлений характер 

(тобто втілюється людиною або групою людей). 

Поняття “управління збутом”, на наш погляд, це вплив суб’єкта 

підприємницької діяльності на потреби споживачів та їх задоволення за 

допомогою методів, та інструментів маркетингу (засобів маркетингу) з 

метою отримання власної вигоди. 

Метою збутової діяльності  є реалізація довгострокових рішень щодо 

забезпечення потрібного обсягу продажу продукції підприємства з 

визначеною прибутковістю за рахунок задоволення потреб споживачів. 

Правильна організація управління збутовою політикою і своєчасне 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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запровадження збутової стратегії можуть забезпечити підприємству міцну 

позицію на ринку й активізувати його ринкову діяльність в умовах 

конкуренції [24, с. 94]. 

Цілі збутової діяльності мають виходити з місії підприємства, бути 

кількісно виміряними та обмежені у часі. Пріоритетне значення при цьому 

повинні мати стратегічні цілі. Управління збутом слід розглядати як 

інструмент для досягнення поставлених збутових цілей і стратегій, або, 

іншими словами, для досягнення завдань збутової політики [25, с. 65]. 

Пріоритетним завданням підприємств різної форми власності є 

створення ефективної системи управління збутовою діяльністю, яка б 

враховувала інтереси регіональних виробників. Вона повинна включати 

вирішення низки теоретичних і методико-прикладних завдань, пов’язаних з 

економічним оцінюванням збутової діяльності, проведенням системних 

досліджень кон’юнктури ринку, створенням кваліфікованого відділу 

маркетингу та логістики, плануванням стратегії розвитку збутової діяльності, 

формуванням аналітичного й інформаційного забезпечення [13, c. 90]. 

Рівень розвитку збутової діяльності будь-якої країни визначається 

умовами функціонування її економіки, оскільки становить основу обміну, 

відтворювальних процесів і засобів існування. Результати збутової політики 

впливають на галузеву структуру ВВП, доходи населення, участь країни в 

міжнародному поділі праці. 

Систематизація та узагальнення теоретичних досліджень дозволили 

зробити висновок, що основними завданнями при управлінні збутовим 

ризиком є вибір найкращих варіантів портфеля із множини ринкових 

можливостей за критерієм ризику та прибутковості. При цьому, необхідно 

оптимізувати цільову функцію на множину допустимих рішень; оцінити 

збиток за ризиком від переходу до вибраного варіанту; визначити параметри, 

які компенсують збиток за ризиком та дати рекомендації щодо зменшення 

величини збитку. 



39 

Управління збутовою діяльністю в Україні здійснюється на різних 

рівнях, багаторівневий вплив на збут окремого товару залежить від суб’єкта 

управління. Суб’єктами управління збутовою діяльністю можуть виступати: 

держава, в особі центральних органів виконавчої влади, місцеві органи 

виконавчої влади (обласні та районні державні адміністрації), органи 

місцевого самоврядування (міські, селищні та сільські ради), на рівні 

підприємства – керівництво та відділ збуту.  

Зазначимо, що управління збутом підприємства може здійснюватися 

також на корпоративному рівні – розробляючи систему стратегічних цілей у 

сфері збуту відповідно до місії підприємства, на бізнес-рівні – аналізуючи 

позиції підприємства на ринку у сфері збуту, за допомогою аналізу 

взаємозв’язку з покупцями та функціональному рівні – розробляючи заходи 

щодо реалізації збутової політики.  

Управління збутовою діяльністю підприємства виконується на 

інституційному, управлінському та технічному рівнях, даний поділ рівнів 

управління формується на основі функціональних обов’язків різних 

працівників підприємства та відповідальності за прийняті рішення.  

На інституційному рівні визначається місія та цілі організації, що 

забезпечують довгострокове планування, зв'язки організації із зовнішнім 

середовищем та напрям розвитку збутової діяльності підприємства. 

Управлінський рівень забезпечує координацію роботи структурних 

підрозділів, які супроводжують збутову діяльність суб’єкта господарювання. 

Рівень технічного забезпечення визначає та займається виконанням 

щоденних операцій і дії, необхідні для ефективної збутової діяльності 

підприємства.  

У таблиці 1.2 наведено рівні управління збутовою діяльністю в Україні, 

із врахуванням особливостей територіально-адміністративного поділу 

держави, а також визначено функції управління, які здійснюються відповідно 

до кожного рівня управління. 
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Таблиця 1. 2 

Рівні управління збутовою діяльністю в Україні 

Рівні управління 

Функції управління 

основні додаткові 

п
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н
я
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о
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в
ан

н
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ан
ал

із
 

Державний – – + + + + – – 

Регіональний 

(обласний) 
– + + + + + – – 

Місцевий 

(локальний) 
– + + + + + – – 

Господарський 

(рівень суб’єкта 

господарювання) 

- корпоративний 

- бізнес-рівень 

- функціональний 

+ + + + + + + + 

Джерело: розроблено автором [22]. 

Визначення рівнів управління збутовою діяльністю дають можливість 

ширше розглядати дане поняття, адже залежно від рівня на якому 

здійснюється управління збутовою діяльністю, виконуються різні комбінації 

функцій управління. В свою чергу функції управління збутовою діяльністю 

можна розділити та основні та додаткові.  

До основних належать: планування, організація, контроль, мотивація; 

до додаткових – координування, регулювання, облік та аналіз. Виконання 

функцій управління збутовою діяльністю підприємств взаємопов’язане із 

фінансовими потоками підприємства, адже забезпечення товароруху 
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необхідними фінансовими, трудовими та матеріальними ресурсами є 

запорукою успіху підприємства. Кожен рівень управління збутовою 

діяльністю наділений окремими функціями управління, які можуть ним 

застосовуватись та характеризуються спеціальним набором завдань, які 

здійснюються на кожному із наведених рівнів (табл. 1. 3).  

Таблиця 1. 3 

Загальна характеристика управління збутовою діяльністю  

відповідно до рівнів управління збутом 

Рівні управління 

збутовою 

діяльністю 

Основні завдання суб’єктів управління збутовою 

діяльністю 

Державний 

прийняття нормативно-правових документів з питань 

підприємницької діяльності, які регулюють управління 

збутом; 

розроблення програм розвитку та стимулювання збуту 

окремих галузей та регіонів; 

cтворення різноманітних установ, організацій та 

об’єднань, які можуть впливати на збутову діяльність; 

здійснення контролю за дотриманням законодавства в 

тому числі при здійсненні збуту. 

Регіональний 

(обласний) 

контроль дотримання законодавства суб’єктами 

господарювання при здійсненні збутової діяльності 

(дотримання санітарно-гігієнічних вимог до збуту 

продовольчих товарів, продаж продукції що потребує 

сертифікатів якості та відповідності тощо); 

планування та розвиток торговельної мережі; 

створення інфраструктури для торгової мережі (наявність 

автостоянок, під’їзних шляхів, торговельних площ);  

статистичний контроль результатів збутової діяльності та 
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аналіз стану цін в збутових мережах, недопущення 

порушення антимонопольного законодавства; 

розроблення регіональних програм стимулювання збуту 

окремих галузей/продуктів; 

стимулювання співпраці між виробниками та 

посередниками з питань збуту та ін. 

Місцевий 

(локальний) 

організація та розвиток торговельної мережі (створення 

місць для ведення торгівлі, торговельних площ); 

організація та проведення ярмарок, виставок та ін.;  

прийняття нормативних документів, що регулюють 

торговельну діяльність;  

здійснення фінансування проектів з розвитку споживчого 

ринку (міста, селища та села); 

стимулювання та підтримка місцевого товаровиробника. 

Господарський 

(корпоративний, 

рівень суб’єкта 

господарювання) 

проведення аналізу збутової діяльності по підприємству в 

цілому і по кожному з каналів розподілу; 

прогнозування загальногосподарської та ринкової 

кон’юнктури; 

планування обсягів збуту продукції підприємства; 

підготовка фінансового кошторису на здійснення збутових 

операцій; 

вибір і обґрунтування каналів розподілу продукції; 

встановлення норм збуту для кожного з посередників; 

проведення контролю збутової мережі, що включає 

періодичне врахування кількості куплених і реалізованих 

виробів і наявних товарних запасів; 

аналіз витрат обороту по кожному збутовому каналу; 

вивчення збутової діяльності конкурентів; 

прогнозування збуту по окремих видах продукції, конкретних 
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замовниках і збутових територіях; 

здійснення обліку операцій зі збуту та аналіз результатів; 

оцінка роботи збутового персоналу; 

розробка форм матеріального заохочення, стимулюючих 

успішне проведення збутових операцій. 

Джерело: розроблено автором. 

Перелік завдань, які здійснюються з метою управління збутовою 

діяльністю, на різних рівнях управління (державному, регіональному, 

місцевому та корпоративному) не є вичерпним, адже вони можуть 

змінюватися в залежності від ситуацій, змін в законодавстві та ряду інших 

факторів. 

Важливість управління збутовою діяльністю підприємства не можливо 

переоцінити, адже у сфері збуту визначається кінцевий результат, успіх 

зусиль підприємства, спрямованих на одержання прибутку. Пристосовуючи 

збутову мережу до потреб споживача, виробник активно впливає на 

споживача і тим самим одержує перемогу в конкурентній боротьбі, також в 

період збуту здійснюється вивчення смаків і пріоритетів споживачів. 

Отже, на наш погляд, при визначенні сутності поняття «управління 

збутовою діяльністю» обов’язково потрібно поряд з економічним 

тлумаченням ураховувати психологічний аспект даної категорії, оскільки без 

досягнення зростання продажів продукції та високого рівня задоволеності 

покупців у формі поліпшення співпраці між виробником та кінцевим 

споживачем, покращення психологічного клімату в процесі обслуговування 

клієнтів, збільшення заробітної плати збутового персоналу, створення умов 

лояльного ставлення до клієнтів неможливо отримати підвищення 

економічної ефективності при здійсненні збуту продукції підприємства, 

продуктивності співпраці з посередниками та в кінцевому рахунку 

рентабельності функціонування підприємства. 

Вважаємо, що одним із найважливіших напрямів розгляду поняття 

«управління збутовою діяльністю» є його багатогранність, оскільки 
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ефективність властива не будь-якій взаємодії, а лише цілеспрямованій, що 

побудована відповідно до основ менеджменту, маркетингу, логістики, 

фінансового аналізу та ін. У зв’язку з цим, на наш погляд, дана категорія 

характеризує управлінські функції та відображає ступінь досягнення 

встановлених маркетингових, логістичних та фінансових цілей. 

Таким чином, управління збутовою діяльністю є складним і 

багатогранним поняттям і вимагає постійного аналізу й удосконалювання. 

Поступове збільшення обсягів реалізації вітчизняних виробників зумовлює 

необхідність формування новітніх дієвих технологій у системах управління 

збутовою діяльністю.  
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1.2 Методологічні основи дослідження управління збутовою діяльністю 

підприємств 

 

Важливість управління збутовою діяльністю підприємств зумовлена 

необхідністю структуризувати сукупність операцій з переміщення готової 

продукції від виробника до кінцевого споживача з найбільшою ефективністю 

для обох сторін, а тому дослідження методологічних засад управління 

збутовою діяльністю є особливо важливим. 

Методологія (грец. methodos – спосіб пізнання і logos – вчення) у 

науковій літературі трактується як вчення про способи організації і побудови 

теоретичної та практичної діяльності людини [28, c. 49], загальний підхід до 

здійснення наукового дослідження, що базується на світоглядних позиціях та 

переважно не конкретизується стосовно об’єкта дослідження [28, с. 18 – 19], 

“філософське вчення про методи пізнання і перетворення дійсності”, 

підгрунтям якого є закони діалектики [29, с. 19], сукупність методів, 

принципів, що застосовуються для вивчення досліджуваного об’єкта з метою 

отримання достовірної інформації про нього [30, с. 10; 31, c. 52; 41]. 

Філософський рівень методології функціонує у вигляді загальної 

системи принципів діалектики. Вона формує основні вихідні теоретичні 

положення, які затвердилися в науці і які рівною мірою треба знати. У 

кожній галузі науки є свої специфічні теоретичні вихідні положення, які 

становлять її теоретичний фундамент. Питання методології розглядається 

різними науковими школами неоднаково, адже велике значення має об’єкт та 

предмет дослідження. Інші ж нерозмежлвують методологію і методи 

дослідження.   

У вітчизняній науковій традиції методологію розглядають як учення 

про методи пізнання або систему наукових принципів, на основі яких 

базується дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, 

методів, прийомів [32, c. 107].  
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Згідно з “Великим тлумачним словником сучасної української мови” 

методика – це “сукупність взаємозв’язаних способів та прийомів доцільного 

проведення будь-якої роботи” або “документ, який описує послідовність 

методів, правил і засобів виконання роботи”, а методологія – це “сукупність 

методів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно до 

специфіки об’єкта її пізнання” [33; 34, с. 25]. 

У своїх дослідженнях Н. М. Гудзенко виділила такі підходи 

щодо дослідження економічної сутності збуту [35]: 

1) збут як система (впорядкована за структурною будовою, 

цілеспрямована сукупність окремих елементів в організаційній, 

інформаційній, технологічній та економічній єдності); 

2) збут як вид операційної діяльності підприємства – форма відносин, 

яка включає мету, засоби, процес збуту і результат; 

3) збут як вихідний пункт розвитку комерції та підприємництва – 

продаж виробленого товару, який у процесі конкуренції трансформується в 

маркетингову діяльність. 

Із точки зору Н. М. Гудзенко організація збуту залежить від потенціалу 

підприємства та обраної ним збутової політики – сукупності збутових стратегій 

маркетингу і комплексу заходів з формування асортименту товарної 

продукції та ціноутворення, стимулювання збуту, укладання договорів, 

транспортування, та інших організаційних аспектів збуту. Це спосіб 

здійснення збутової діяльності [35]. 

Основними методологічними засадами управління збутовою 

діяльністю підприємства, на наш погляд, є [41, c. 116] : 

1) наявність та відповідність товару потребам споживачів; 

2) інфраструктурне забезпечення (наявність складів, транспортних 

засобів, торговельних закладів для збуту продукції, а також посередників); 

3) інформаційне забезпечення збутової діяльності підприємства; 

4) вибір оптимальних каналів збуту; 

5) кадрове забезпечення збутової діяльності підприємства; 
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6) фінансовий супровід збутової діяльності підприємства; 

7) системність збутової діяльності. 

Методологія наукового дослідження управління збутовою діяльністю 

підприємств наведена на рис. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Методологічні засади, методи, способи та принципи дослідження 

управління збутовою діяльністю [41, c. 117] 

Джерело: розроблено авторами. 
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Наявність та відповідність товару потребам споживачів. Історія 

економічних вчень описує зародження відносин між продавцем та покупцем, 

як одноразові операції за умови, коли виробник, маючи надлишок продукції, 

готовий здійснити обмін на інший продукт, а з розвитком товарно-грошових 

відносин – на гроші. Велике значення у розвитку збутової діяльності 

відіграли так звані “комерсанти”, тобто люди, які скуповували надлишки 

продукції у виробника продаючи його споживачам. Такі суб’єкти ринкових 

відносин на сьогодні називаються посередниками [41, c. 116].  

Для того, щоб здійснювати збут продукції необхідною умовою є 

наявність товару, який відповідає потребам споживачів. Товар є ключовою 

одиницею при здійсненні збутової діяльності, адже збут передбачає 

переміщення цього товару від виробника до споживача. Під впливом вимог 

часу діяльність пов’язана із збутом продукції змінилася, однак просування 

товару на ринок є більш організованим, системним та спланованим. 

Ключовою трансформаційною одиницею є те, що виробництво йде від 

існуючої потреби особи до її задоволення, таким чином збут продукції 

організовується як відповідь на існуючий попит. 

Інфраструктурне забезпечення збутової діяльності підприємства. 

Під інфраструктурним забезпеченням збутової діяльності підприємства 

мається на увазі сукупність складових частин збутової діяльності, які 

забезпечують умови для нормальної роботи із просування продукції на 

ринок, а саме: наявність транспортних засобів для переміщення продукції на 

склад та в місця продажу товару, існування складських приміщень, торгових 

закладів (власних чи орендованих), товарні біржі, банки, що обслуговують 

фінансові операції пов’язані із продажем товару, посередницькі компанії, 

тобто все те, що пов’язане із суб’єктами зовнішнього середовища збуту 

продукції підприємства [41, c. 117]. 

Інформаційне забезпечення збутової діяльності підприємства. При 

управлінні збутовою діяльністю підприємства суб’єкт прийняття рішення 

повинен володіти цілою низкою інформації (про особливості ринку, про 
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умови просування товару на ринок, про конкурентів, посередників, про 

імовірні ризики та інше), що забезпечує правильність прийняття 

управлінських рішень, які стосуються товароруху. Незмінним є те, що 

інформація для прийняття управлінських рішень щодо управління збутом 

повинна бути точною, об’єктивною, повною та актуальною, це забезпечить 

прийняття найкращого, з точки зору управління, рішення. Інформаційне 

забезпечення збутової діяльності підприємства дає можливість швидко та 

оперативно реагувати на зміни попиту, структуру ринку, сприяє зворотному 

зв’язку та якісному сервісному обслуговуванні [41, c. 117]. 

Вибір оптимальних каналів збуту. Для більшості ринків фізична чи 

психологічна відстань між виробником та кінцевими споживачами така, що 

ефективне узгодження попиту та пропозиції потребує наявності 

посередників. Необхідність збутової мережі обумовлена нездатністю 

виробника прийняти на себе всі обов’язки та функції, що пов’язані з 

вимовами вільного обміну відповідно очікуванням потенційних споживачів. 

Звернення до посередників означає для підприємства втрату контролю над 

певними елементами процесу комерціалізації. Для підприємств вибір 

збутової мережі, тобто каналів розподілу, є стратегічним рішенням, яке 

повинно бути сумісним не тільки з очікуваннями у цільовому сегменті, але і з 

власними цілями суб’єктів господарювання [41, c. 117].  

Основними причинами, що обумовлюють використання посередників, 

є, по-перше, те, що організація процесу товароруху потребує наявності 

певних фінансових ресурсів, по-друге, створення оптимальної системи 

товароруху передбачає наявність відповідних знань і досвіду у сфері 

кон’юнктури ринку свого товару, методів торгівлі і розподілу. Посередники 

ж за допомогою власних контактів, досвіду і спеціалізації дають можливість 

забезпечити широку доступність товару і доведення його до цільових ринків 

[35, c. 266].  

Кадрове забезпечення збутової діяльності підприємства. При 

здійсненні збутової діяльності керівництву підприємства варто звертати 
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увагу на правильність підбору, навчання та мотивації персоналу, що бере 

участь у збутовій діяльності підприємства. Хороший результат збутової 

діяльності залежить від ряду факторів, проте одним із визначальних є 

персонал, що представляє товар на ринку (працівники відділу збуту, 

посередники, продавці товару, працівники після продажного обслуговування 

та ін.). Найбільшу увагу варто звертати на продавців товару, адже вони 

представляють продукцію покупцеві, а тому повинні володіти хорошими 

навиками продажу, представлення товару, бути добре вмотивовані та 

обізнані щодо продукції, яку вони продають [41, c. 118]. 

Фінансовий супровід збутової діяльності підприємства. У процесі 

руху товару від виробника до споживача постійно виникають ситуації, коли 

необхідно здійснювати фінансовий супровід збутової діяльності, а саме: 

оплата при здійсненні покупки приміщення для складування продукції, 

купівля або оренда торгових площ, оплата посередникам за транспортування 

продукції та інші непередбачувані витрати, тому необхідно планувати 

імовірні фінансові витрати. Фінансовий супровід збутової діяльності дає 

можливість підприємству швидко, якісно та у встановлені терміни 

здійснювати усі фінансові розрахунки та зобов’язання для того, щоб 

дотримуватись умов договору. 

Системність збутової діяльності підприємства. Управління 

збутовою діяльністю підприємства вимагає системності, тобто такої форми 

організації збуту, при якій дотримується єдність та послідовність операцій зі 

збуту продукції. Системність збутової діяльності відбувається у певному 

порядку – за етапами та у взаємозв’язку один з одним усіх учасників збутової 

діяльності, а не відокремлено [41, c. 118]. 

Згідно з “Філософським енциклопедичним словником” метод – це 

систематизований спосіб досягнення теоретичного чи практичного 

результату, розв’язання проблем чи одержання нової інформації на основі 

певних регулятивних принципів пізнання та дії, усвідомлення специфіки 

досліджуваної предметної галузі і законів функціонування її об’єктів [37]. 



51 

Метод (грец. method – спосіб пізнання) вважається способом досягнення 

мети, сукупністю прийомів, заходів, шляхів, принципів та операцій 

теоретичного й практичного пізнання дійсності [28, c. 85; 30, c. 10; 38, с. 14; 

39, c. 10; 40, c. 6]. 

Дослідження особливостей управління збутової діяльності 

підприємств необхідно здійснювати на основі методів, що наведені на 

рис. 1.3. На першому рівні дослідження проводяться на основі методів 

аналізу, синтезу, індукції та дедукції [41, c. 119]. 

 Аналіз, як метод пізнання управління збутовою діяльністю 

підприємств здійснюється шляхом розчленування його на складові частини 

та дослідження цих складових. Синтез виступає як метод об’єднання за 

певними правилами окремих елементів управління збутовою діяльністю 

підприємства в єдине ціле з заданими властивостями.  

Метод дедукції є вичлененням часткового із загального шляхом 

логічного умовиводу за певними правилами, застосовуваними до загальних 

характеристик управління збутовою діяльністю підприємства. Метод індукції 

є виведенням загальних тверджень шляхом логічного умовиводу за певними 

правилами, застосованими до відомих одиничних фактів щодо управління 

збутом підприємства. 

Другий рівень методів дослідження дає можливість на більш 

глибинному рівні описати особливості управління збутовою діяльністю 

підприємства. Так, гіпотетичний метод, застосування якого починається з 

формулювання певного судження про причину, що викликала (це може бути 

зниження ефективності збуту продукції підприємства або ін.) так званий, 

наслідок, яке іменують гіпотезою, із подальшим умовиводом, за допомогою 

якого висунута гіпотеза або підтверджується, або спростовується. 

Аксіоматичний метод, застосування якого починається з висунення 

певних вихідних припущень щодо факторів, які впливають на управління 

збутовою діяльністю підприємства, істинність яких приймається без 
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доведення і які називаються постулатами, далі формується умовивід, за 

допомогою якого отримуються нові наукові результати. 

Історичний метод є методом дослідження об’єктів, процесів і явищ, 

які пов’язані із управлінням збутовою діяльністю підприємства, що 

розвиваються в хронологічному порядку. 

Метод моделювання починається з побудови моделей (натурних, 

фізичних, математичних чи кібернетичних) процесів в управлінні збутом 

підприємства, адекватних чи еквівалентних процесам товароруху, та заміни 

досліджень на моделі і завершується приведенням результатів, отриманих 

моделюванням, до умов функціонування підприємства. 

До наступного рівня методів дослідження, слід віднести метод 

системного аналізу, що застосовується при теоретичних дослідженнях 

особливостей управління збутовою діяльністю підприємства та метод 

експериментальних досліджень, що можуть застосовуватись при 

дослідженнях місткості ринку, реакції споживачів на зміни способів збуту, 

зміни каналів збуту та ін.  

Системний аналіз, при дослідженні специфіки управління збутовою 

діяльністю підприємства, проводяться у відповідності з певними правилами 

та включає 5 етапів, а саме [41, c. 119]:  

а) на I етапі  здійснюється постановка задач дослідження та 

встановлення критеріїв оцінки отриманих у подальшому результатів;  

б) на II етапі проводиться виділення об’єкта дослідження із оточуючого 

зовнішнього середовища, побудова його структури та визначення характеру 

взаємодії цього об’єкту з оточуючим його зовнішнім середовищем;  

в) на III етапі відбувається побудова математичних моделей для опису 

процесів, які пов’язані із збутом продукції, придатних для оцінки нинішнього 

чи попереднього станів, або для управління процесами збуту продукції чи 

прогнозування їх майбутніх значень;  

г) на IV етапі аналізуються процеси управління збутом підприємства, з 

використанням синтезованих математичних моделей;  
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д) на V етапі, який є заключним, відбувається оптимізація 

характеристик чи параметрів управлінських процесів щодо збутової 

діяльності з застосуванням встановлених на першому етапі критеріїв і 

визначених на третьому етапі математичних моделей та дотриманням 

заданих на другому етапі обмежень і урахуванням результатів аналізу, 

отриманих на четвертому етапі. 

Що ж до виконання експериментальних наукових досліджень щодо 

управління збутовою діяльністю підприємства, то у відповідності з 

усталеною практикою вони проводяться в п’ять етапів, а саме [41, c. 119]: 

а) на І етапі визначається цілеспрямованості експериментального 

дослідження та необхідність формування спеціальних зовнішніх впливів на 

управління збутом, тобто встановлення чи воно є способом підтвердження 

або спростування гіпотез, чи воно є способом створення бази даних, і чи 

достатньо лише пасивно спостерігати за процесами, які нас цікавлять, чи 

потрібно активно впливати на процеси управління збутом; 

б) на ІІ етапі проводиться розроблення плану проведення експерименту 

з застосуванням теорії їх оптимального планування; 

в) на ІІІ етап формуються вимоги до засобів вимірювання параметрів 

управління збутом та їх вибір; 

г) на IV етапі здійснюється безпосереднє проведення експерименту з 

фіксацією його результатів; 

д) на V етапі відбувається обробка результатів експериментальних 

досліджень. 

На найвищому рівні методів дослідження виступає діалектичний 

метод, котрий базується на трьох філософських законах – законі єдності та 

боротьби протилежностей, законі переходу кількості в якість та законі 

заперечення, які можуть проявлятись поодинці, парами і усі три одночасно. 

Діалектичний метод дослідження проблематики управління збутовою 

діяльністю підприємства дає змогу обґрунтувати причинно-наслідкові 

зв’язки, процеси диференціації та інтеграції, постійну суперечливість між 
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сутністю і явищем, змістом і формою, об’єктивністю в оцінюванні дійсності. 

Даний метод дослідження допомагає виявити смисл наукової діяльності та її 

взаємозв’язки з іншими сферами, які безпосередньо та опосередковано 

пов’язані з управлінням збутовою діяльністю підприємства. 

Наведені на рис. 1.3 способи наукового дослідження управління 

збутовою діяльністю підприємств, застосовуються в залежності від того, 

який параметр або напрямок збуту та управління ним досліджується. 

Визначені способи дослідження даю відповідь на питання “як (яким чином)” 

можна дослідити проблематику управління збутовою діяльністю 

підприємства (спостерігаючи, вимірюючи, порівнюючи, розраховуючи та 

ін.), а тому потребують деякого пояснення. 

Так, спостереження, як спосіб пізнання особливостей управління 

збутовою діяльністю відбувається об’єктивно без втручання у його процеси, 

що допомагає зрозуміти існуючі взаємозв’язки між елементами системи 

збуту продукції. 

Вимірювання застосовується, як спосіб визначення чисельного 

значення величини збуту продукції підприємства шляхом порівняння з 

попереднім значенням чи у порівнянні фактичної величини із планом. 

Спосіб порівняння застосовується для встановлення загального 

значення чи розходжень в окремих параметрах, які стосуються збуту 

продукції підприємства, відповідності планових показників до фактичних, 

зміна параметрів базового та звітного року. 

Для визначення чисельного значення величини збуту продукції 

застосовується спосіб розрахунку, шляхом виконання математичних дій за 

відомими співвідношеннями, що зв’язують параметри збуту з параметрами 

їхніх режимів функціонування (витратами та ін.).  

Абстрагування виступає, як спосіб виділення основних властивостей 

управління збутовою діяльністю підприємства шляхом їх виокремлення із 

другорядних, уникаючи повторень з метою пошуку нового припущення. 
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Ідеалізація, як спосіб пізнання використовується для заміни його 

реальних характеристик ідеальними, котрі у природі бути не можуть, але 

наближення до яких для підприємства є бажане чи, навпаки, небажане. 

Конкретизація є способом руху під час дослідження управління збутом 

від загального до конкретного, а узагальнення є виділенням головного 

поняття або головного результату із множини усіх понять чи результатів, які 

вибудовуються в процесі збутової діяльності підприємства. 

Спосіб еквівалентування є представленням одного параметру збутової 

діяльності іншим, у якомусь сенсі рівноцінним, який може відрізнятись лише 

масштабом і (або) розмірністю. 

Умовивід виступає, як спосіб міркування,  за допомогою якого від 

одного або кількох вихідних висловлювань (суджень) щодо управління 

збутовою діяльністю, які щось стверджують або заперечують, і які можуть 

бути істинними або хибними, застосовуючи певні правила доведення, 

переходять до нового висловлювання (судження), яке теж може бути 

істинним або хибним. 

Наукове дослідження управління збутовою діяльністю підприємства 

повинно базуватись на певних принципах, які нами були визначені, а саме: 

1) принцип науковості означає застосування наукових методів 

менеджменту та маркетингу при управлінні збутовою діяльністю 

підприємства, в тому числі здійснюючи управління збутом використовувати 

досягнення сучасної науки в даній галузі; 

2) принцип системності (впорядкованості, структурованості) 

відображає підхід відповідно до якого товарорух від виробника до споживача 

набуває вигляду впорядкованої системи, яка включає в себе суб’єктивно-

об’єктивні сторони збуту, загальну мету, стратегічні/тактичні цілі збутової 

діяльності, завдання та можливість впливати на таку систему, якщо це 

необхідно; 
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3) принцип цілісності описує управління збутом підприємства, як 

цілісну діяльність з просування товару на ринок та забезпечення зворотного 

зв’язку із споживачем для сервісного обслуговування; 

4) принцип безперервності та повторюваності означає здатність 

підприємства безперебійно та в повному обсязі забезпечувати цільовий 

ринок продукцією у відповідній кількості, у необхідний час та в зручному 

для покупця місці; 

5) принцип плановості забезпечує стійкість роботи підприємства за 

рахунок складання оперативних планів щодо збуту продукції, адже від цього 

залежить план виробництва продукції та інші управлінські рішення;  

6) принцип організованості відображає роботу, яка проводиться із 

дослідження ринку, вибору найбільш оптимальних та найефективніших 

каналів збуту, робота із налагодження сервісного обслуговування, зворотного 

зв’язку тощо; 

7) принцип вмотивованості забезпечує підприємству стабільну роботу 

за рахунок мотивації працівників відділу збуту чи посередницькі організації, 

за рахунок сформованої системи заохочення при виконанні планів збуту 

продукції та винагороджування працівників у разі перевиконанні плану по 

збуту продукції;   

8) принцип контрольованості сприяє розумінні керівництвом 

м’ясопереробного підприємства усіх процесів, які пов’язані із управління 

збутовою діяльністю, адже від цього залежить можливість реагувати на 

можливості та загрози середовища функціонування підприємства. 

9) принцип оперативності відповідає готовності оперативно та вчасно 

реагувати на зміни, що можуть відбуватися в бажаннях та вимогах до якості 

продукції з боку споживачів, до змін в структурі ринку та ряду інших 

обставин. 

10) принцип динамізму відображає здатність керівника підприємства 

чи керівника по напрямку збуту задавати темп динамічності збутової 

діяльності, руху до зростання якісних та кількісних показників, що описують 
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збутову діяльність підприємства, орієнтацію на розвиток та вдосконалення 

підходів до управління збутом. 

У зв’язку з недостатнім вивченням та дискусійним характером окремих 

методологічних аспектів дослідження управління збутовою діяльністю 

підприємства здійснено групування методів, принципів, способів та 

методологічних ознак, які враховують особливості управління збутом різних 

суб’єктів господарювання (не залежно від їх організаційної структури чи 

товарного асортименту) та дозволяють визначити напрями їх розвитку. 

Основне завдання досліджень навколишнього середовища управління 

товарорухом підприємства – досягнення тривалого балансу інтересів різних 

суб’єктів, що включені в здійснення збутової діяльності підприємства, 

ліквідація суперництва між рівнями та ланками управління збутом, для того, 

щоб об’єктивно оцінити існуючий стан справ та сформувати напрями 

розвитку збутової діяльності підприємства. Безумовно важливим є вплив 

середовища в якому підприємство функціонує, а також залежність між 

збутом продукції та результатами, які підприємства прагне отримати, тобто 

його цілями в управлінні збутом підприємства. 

Підприємства, які прагнуть отримати успіх в управлінні збутовою 

діяльністю, повинні визначити основні орієнтири збутової діяльності, в 

першу чергу, застосовуючи методологію дослідження збутової діяльності, що 

принесе довгострокові конкурентні переваги у сфері збуту, адже побудована 

на засадах філософії розглядаючи управління збутовою діяльність через 

призму економічної важливості та результативності даної діяльності  

Таким чином, методологія наукового дослідження управління 

збутовою діяльністю підприємств потребує загального підходу із 

застосування методологічних засад, методів, способів та принципів, які 

дають можливість найповніше дослідити та охарактеризувати особливість 

управління збутовою діяльністю кожного окремо взятого підприємства, що 

не залежить від галузі функціонування підприємства чи галузі здійснення 

господарської діяльності. 
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1. 3 Фактори, що впливають на управління збутовою діяльністю 

підприємства 

 

В сучасних умовах господарювання здійснювати ефективне управління 

підприємством досить складно, адже існує ряд факторів, які впливають як на 

роботу підприємства загалом, так і на результати його діяльності.  Діяльність 

будь-якого підприємства значною мірою залежить від впливу багатьох 

факторів, які взаємодіють між собою, змінюються в часі та просторі і є 

специфічними як для кожної галузі промисловості, так і для кожного 

підприємства зокрема. Зважаючи на те, що управління збутовою діяльністю 

підприємства є ключовим визначником його успіху, варто дослідити 

фактори, які позитивно або негативно впливають на просування товару на 

ринок. 

В економічній літературі поняття “фактор” розглядають як істотне 

об’єктивне причинне явище або процес у виробництві, під впливом якого 

змінюється рівень його ефективності [42, c. 781]. Слово “фактор” походить 

від латинського слова “facere” і означає “діяти”, “виробляти”, 

“примножувати”, його синонімом є слово “чинник” – джерело впливу на 

процес, явище або систему [3, c. 326]. 

На нашу думку, правильним буде визначити, що фактори впливу на 

управління збутовою діяльністю – це рушійні сили, які впливають на 

здійснення збутової діяльності підприємства та забезпечують певний рівень 

отриманих результатів. Для виявлення характеру впливу факторів на 

управління збутовою діяльністю підприємства важливе значення має 

класифікація, яка передбачає поділ за різноманітними ознаками [49]. 

Велика кількість підходів при дослідженні факторів впливу на збут 

продукції, зумовлює необхідність їх чіткої класифікації. Так, у на думку 

Г. Дж. Болта, усі чинники характеризуються за двома ознаками: ступенем 

керованості (керовані і некеровані) та ступенем впливу на покупця 

(релевантні і нерелевантні) [3].  
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У своїй роботі, С. В. Голубєва наводить класифікацію, яка включає такі 

фактори: політико-правові, економічні, технічні, екологічні, демографічні та 

соціально-культурні [5]. Натомість, В. В. Ткаченко пропонує всі фактори 

поділити: за характером впливу – на економіко-фінансові, соціально-

психологічні і організаційно-правові; за сферою впливу (способом 

досягнення) – на зовнішні, внутрішні; за тривалістю (рівнем стабільності) 

впливу – на постійні та тимчасові [45]. 

П. П. Гаврилко, доповнює вище наведених авторів і зазначає, що 

використання такої класифікації дозволяє ґрунтовніше підібрати систему 

факторів впливу на збут продукції відповідно до умов конкретного суб’єкта 

національного господарства, що є підставою для його успішного 

функціонування, а також розглядає деякі з наведених факторів: ціна 

продукції: в умовах ринкової системи вибір ціни на продукцію є важливим 

фактором конкурентоспроможності та фінансової стабільності виробника; 

рівень цін, що встановлюється, обумовлений такими критеріями: рівнем 

витрат виробництва продукції, оцінкою перспектив конкурентів, ринковою 

стратегією виробника, позиціонуванням товару на ринку, виробничим 

потенціалом певної ланки національного господарства; темпами інфляції, 

фазами життєвого циклу продукції тощо; якість продукції: 

конкурентоспроможність продукції залежить від якості, яка повинна 

відповідати встановленим стандартам; гарантійне та післягарантійне 

обслуговування; умови та порядок оплати, гнучкість при виборі форм 

оплати;  логістика поставок; рівень реклами та інших заходів по 

стимулюванні збуту; імідж підприємства; вплив конкуренції; інноваційна та 

інвестиційна діяльність; оподаткування, а також регулювання експорту та 

імпорту продукції [46, c. 156; 49]. 

Класифікація факторів, які впливають на збут та управління ним – це 

розподіл їх за групами залежно від загальних ознак, що дає можливість 

точніше оцінити місце та роль кожного фактора у формуванні величини 

результативних показників (рис. 1.4). 
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За призначенням [8] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4 Класифікація факторів впливу на управління 

 збутовою діяльністю [49] 

Джерело: розроблено автором на основі джерел [3; 45; 47]. 
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За середовищем впливу на збутову діяльність виокремлюють: 

внутрішні та зовнішнього фактори впливу. 

Внутрішнє середовище організації визначають внутрішні фактори – 

ситуаційні рушійні сили всередині організації: цілі, структура, завдання, 

технологія, працівники та ресурси. Внутрішнє середовище – це та частина 

загального середовища, яка перебуває в межах організації. Факторами 

внутрішнього середовища є: канали розподілу, фінансові ресурси, обсяг і тип 

виробництва, права і відповідальність керівників та працівників підприємств, 

зміст операцій по підготовці продукції до реалізації [49].  

Чинники зовнішнього середовища, які впливають на діяльність 

підприємства ззовні, поділяють на фактори прямої (безпосередньо впливають 

на діяльність організації та залежать від цієї діяльності) і непрямої 

(впливають не безпосередньо, а через певні механізми й взаємовідносини) 

дії. Фактори непрямої дії мають властивість впливати через фактори прямої 

дії [49]. 

При оцінці факторів зовнішнього середовища слід враховувати такі 

характеристики [43; 49]: 

1) взаємозалежність усіх факторів зовнішнього середовища (зміна 

одного фактора може спричинити зміну інших); 

2) складність зовнішнього середовища (значна кількість факторів, 

великий спектр способів впливу); 

3) рухомість зовнішнього середовища (швидкість зміни оточення 

організації); 

4) динамічність зовнішнього середовища (змінність оточення 

організації); 

5) невизначеність зовнішнього середовища (обмеженість інформації); 

6) взаємозалежність факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ; 

7) багатогранність зовнішнього середовища. 

До факторів зовнішнього середовища організації прямої дії 

відносяться: споживачі, постачальники, конкуренти, органи державної влади, 
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інфраструктура, законодавчі акти, профспілки, партії, громадські організації, 

система економічних відносин у державі, організації-сусіди тощо. До 

факторів зовнішнього середовища організації непрямої дії відносяться: 

міжнародні події, міжнародне оточення, науково-технічний прогрес, 

політичні обставини, соціально-культурні обставини, рівень техніки та 

технології, особливості міжнародних економічних відносин, стан економіки 

тощо [45]. 

На нашу думку, факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища на управління збутовою діяльністю підприємства [49]:  

– зовнішнє середовище (конкуренти; зміни в законодавстві; 

платоспроможність покупців; концентрація споживачів, їх територіальне 

розміщення; характер попиту на продукцію, галузеві особливості);  

– внутрішнє середовище (канали розподілу; фінансові ресурси; обсяг і 

тип виробництва; права і відповідальність керівників та працівників 

підприємства; зміст операцій по підготовці продукції до реалізації). 

 Аналіз зовнішнього середовища передбачає виявлення наявних і 

прихованих загроз, що виникають в результаті змін економічних, політичних, 

соціальних, фінансових, міжнародних умов функціонування підприємства. 

Отже, для того, щоб визначити стратегію подальшої поведінки підприємства 

і провести її в життя, керівництво повинно мати поглиблене уявлення про 

найважливіші характеристики зовнішнього середовища. При розгляді впливу 

на організацію зовнішнього оточення важливо розуміти, що характеристики 

середовища відрізняються, але в той же час вони пов’язані з його факторами. 

Взаємопов’язаність факторів зовнішнього середовища – це рівень сили, 

з якою зміна одного фактора впливає на інші. Жоден з факторів зовнішнього 

середовища підприємства не можна розглядати ізольовано. 

При цьому взаємозалежність між окремими силами в зовнішньому 

оточенні бізнесу постійно зростає. Для такого зовнішнього середовища 

характерні непередбачувані, несподівані зміни, які важко прорахувати. При 

цьому постійно змінюються напрям і інтенсивність потоків інформації та 
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інших ресурсів, отже, зовнішнє середовище стає непередбачуваним та 

невизначеним. 

Складність зовнішнього середовища визначає число факторів, на які 

підприємство зобов’язане реагувати, а також рівень варіативності кожного 

фактора. Різні підприємства здійснюють свою діяльність у різних зовнішніх 

умовах. Так, на одне підприємство впливає весь набір факторів зовнішнього 

середовища, а на інше – лише певна їхня частина 

Аналіз внутрішнього середовища передбачає виявлення слабких сторін 

у діяльності підприємства, визначення тих сфер підприємства, де найбільш 

вірогідно виявиться негативний вплив кризових умов та визначення рівня 

спроможності підприємства подолати негативні впливи зовнішнього 

середовища і організувати діяльність у кризових умовах (рівень забезпечення 

підприємства обіговими коштами, умови залучення інвестицій, попит на 

продукцію, ціновий запас, залежність від імпортованої сировини чи 

вітчизняних постачальників, ринок збуту продукції та можливості його 

розширення). 

Внутрішнє середовище підприємства є та частина загального 

середовища, яка знаходиться в рамках підприємства. Воно надає постійний і 

безпосередній вплив на функціонування підприємства. Все різноманіття 

внутрішнього середовища підприємства можна звести до наступних сфер: 

загальне управління; маркетинг та матеріально-технічне постачання; 

виробництво; фінанси, бухгалтерський облік, звітність тощо. 

За ступенем керованості фактори можна визначати як такі, що 

піддається впливу (керовані фактори) та ті, що не піддаються зовнішньому 

впливу (некеровані) Керованими є чинники на які підприємство може 

вплинути, а саме ціна, якість продукції, після сервісне обслуговування, 

канали збуту, технологія продажу товару, позиціонування товару на ринку, 

система просування товару, рівень обслуговування клієнтів тощо. До 

некерованих чинників відносяться ті, які виникають не залежно від волі 

суб’єктів управління: стан економіки, темпи інфляції, процентні ставки, 
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смаки споживачів, стихійні лиха, політичні та фінансові кризи, зміна 

народжуваності та смертності або інші демографічні процеси [3; 49].  

За ступенем впливу на покупця чинники поділяють на:  релевантні – 

безпосередньо впливають на поведінку покупця, як в короткостроковому, так 

і в довгостроковому плані стосовно конкретного товару і ринку збуту та 

нерелевантні – ті, які не мають помітного впливу на поведінку покупця в 

даній ситуації [3].  

За рівнем стабільності фактори поділяють на: постійні – це фактори, 

що діють постійно і не залежать від волі суб’єктів господарювання: науково-

технічний прогрес, державне та міждержавне регулювання, стан 

інформаційних систем, валютна і кредитно-грошова система, енергетичні та 

екологічні проблеми; тимчасові або їх ще називають випадкові – ті, як 

виникли в певний момент і до якогось часу тривають: сезонність, політичні 

та соціальні конфлікти, стихійні лиха [49]. 

Запропонована нами класифікація факторів, які впливають на 

управління збутовою діяльністю підприємства, включає настепне: 

1. За прогнозованістю [49]: 

а) прогнозовані – ті, які можна спрогнозувати на основі статистичних 

даних, попереджень метеорологічної служби, прогнозів Національного Банку 

України, аналітичних компаній та ін.; 

б) непрогнозовані – фактори, які не можливо було спрогнозувати, 

виникли раптово, до таких факторів відносять наприклад, науково-технічна 

революцію, в результаті якої потреба в окремих товарах зникла, а тому 

підприємства змушені або змінити товар, який виробляють або закрити 

підприємство. 

2. За рівнем впливу [49]:  

а) загальнодержавні – ті, які діють на території держави в якій здійснює 

свою діяльність суб’єкт господарювання: зміна оподаткування, розмитнення 

товару, курсу валют; 
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б) регіональні – виникають на певній території, можуть бути пов’язані 

із особливостями даної території або новими умовами ведення бізнесу на цій 

території: запровадження режиму вільної економічної зони,  процес окупації 

території та ін.; 

в) галузеві – пов’язані із процесами, які виникають в окремій галузі: 

відсутність сировини, прийняття рішення про дотацію галузі, зміна оптових 

цін, тарифів на паливо/енергію та ін.; 

г) внутрішньовиробничі – фактори, що виникають у зв’язку із зміною 

технології виробництва (комп’ютеризація основних виробничих ланок та ін.), 

контроль якості продукції, скорочення величини бракованої продукції тощо. 

3. За характером впливу [49]:  

а) безпечні – вплив який не впливає безпеку підприємства, його товар 

та позицію на ринку, однак може нести позитивні наслідки та сприяти 

управлінню збутовою діяльністю; 

б) шкідливі – їх дія на підприємство завдає незначної шкоди компанії, 

таким фактором можу бути вихід на ринок нового конкурента, який не 

здійснює агресивну стратегію захоплення ринку; 

в) небезпечні – фактори, що завдають шкоду окремим ланкам збутової 

діяльності, наприклад: відмова співпраці з боку посередників або 

постачальників, пожежа складу або торгової точки та ін.; 

г) критичні – чинники, які вкрай негативно впливають на усю роботу 

підприємства та загрожують банкруцтвом або закриття підприємства: 

рейдерське захоплення тощо. 

4. За рівнем сформованості [49]:  

1) діючі – фактори, що виникли раніше, мають постійну дію і 

характеризуються тривалістю. До них можна віднести встановлені державні 

та міжнародні стандарти, нормативно-правові документи тощо; 

2) потенційні – можуть виникнути в будь-який час, зважаючи на 

об’єктивні закони навколишнього середовища, економіки, міжнародних 

відносин та ін. До таких факторів належать: економічні та фінансові кризи, 
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природні катаклізми, війни, демографічний бум (спад), зміна інфраструктури 

ринку. 

Розширивши класифікацію факторів, які впливають на збутову 

діяльність підприємства нами визначено та науково обґрунтовано групи 

чинників, на які варто звертати увагу при управлінні збутовою діяльністю 

підприємства (рис.1.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5 Основні сили та фактори, які діють у маркетинговому  

середовищі підприємства  

Джерело: розроблено автором на основі [10]. 
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Маючи розумінні того, які фактори можуть мати негативний або 

позитивний вплив на збут продукції, керівництво м’ясопереробних 

підприємств зможе ефективніше управляти збутовою діяльністю та стати 

більш конкурентоспроможним на ринку. 

Кожне підприємство функціонує у, так званому, маркетинговому 

середовищі, яке може бути і джерелом привабливих ринкових можливостей, і 

джерелом потенційних небезпек. Маркетингове середовище в якому 

функціонує підприємство можна поділити на мікро- і макросередовище.  

Основне завдання дослідження маркетингового  середовища фірми – 

досягнення тривалого балансу інтересів окремих суб’єктів, що діють на тіл 

наявних сил і умов (неконтрольованих факторів), ліквідація суперечностей 

між ними за рахунок творчого використання контрольованих факторів. У 

зв’язку з цим важливим є врахування рівня успіху і невдач фірми в 

досягненні цілей своєї діяльності, що залежить від того наскільки успішно 

вона керує контрольованими  факторами і враховує дію неконтрольованих 

[46, c. 8]. 

Мікросередовище – це ринок, ті суб’єкти і сили, що утворюють його. 

Воно складається з постачальників, клієнтурних ринків різних типів, 

конкурентів, різноманітних контактних аудиторій. Підприємство може 

частково впливати на фактори мікросередовища, спрямовуючи на нього свої 

зусилля.  

Макросередовище складається із сил найширшого соціального плану, 

які впливають на підприємство факторами демографічного, економічного, 

політичного, природного, науково-технічного і культурного характеру. 

Фактори макросередовища є цілком неконтрольовані, підприємство може 

лише вивчати і враховувати їх, пристосовуючи до них свої маркетингові 

програми [46, c. 9].  

Варто зауважити, що здійснюючи управління збутовою діяльністю 

підприємства в першу чергу повинні враховувати наступні фактори 

[46, c. 240]: 
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1) особливості кінцевих споживачів – їх кількість, концентрацію, 

перспективи діяльності, інноваційність, рівень прибутків, особливості 

поведінки при закупівлі; 

2) можливості фірми – її фінансове становище, 

конкурентоспроможність, основні напрями ринкових стратегій, масштаби 

виробництва; 

3) характеристики товару – вид, науково-технічний рівень, вимоги до 

технічного обслуговування, термін зберігання тощо; 

4) рівень конкуренції, збутова політика конкурентів – їхня кількість, 

концентрація, збутова стратегія та тактика, взаємовідносини в системі збуту; 

5) характеристика і особливості ринку – фактична і потенційна його 

місткість, щільність розміщення покупців, кон’юнктура тощо; 

6) порівняльна цінність різних збутових систем. 

Визначаючи фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які 

впливають на управління збутовою діяльністю м’ясопереробних 

підприємств, варто зазначити, що вище вказані фактори можуть вивчатися і 

прогнозуватися на різних рівнях. Першим завданням є необхідність 

відбирати найбільш істотні фактори, що впливають на управління збутом. 

Прогнозування впливу факторів на управління збутом можна поділити на 

короткострокове (кон’юнктурне), середньострокове і довгострокове.  

При короткостроковому прогнозуванні перспективне значення 

досліджуваного показника визначається на один-два моменти часу (квартал, 

місяць, тиждень тощо) наперед,  прогноз, як правило, оперативний і не 

переривається. Подібні прогнози актуальні для тих товарів, для яких 

спостерігаються високі темпи оновлення в умовах конкурентного ринку. При 

середньостроковому і довгостроковому прогнозуванні вихідні дані беруться 

за квартали і роки, прогноз проводиться на один або кілька років наперед. 

Найчастіше прогноз виникнення та рівня впливу факторів на управління 

збутом розробляються працівниками відділу збуту. 
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Таким чином, ступінь впливу різних факторів на управління збутовою 

діяльністю підприємства неоднаковий, адже одні впливають на зміну кількох 

елементів збуту, інші – на один чи кілька, можуть впливати безпосередньо 

або опосередковано. Однак управління кожним із них є важливою частиною 

ефективного функціонування всього підприємства. Розглянуті фактори 

(рис. 1.5) являють собою систему, що забезпечує здійснення якісної збутової 

діяльності підприємством, за умови мінімізації впливу негативних чинників 

та умінні правильно використовувати сприятливі фактори.  

Значення кожного окремого чинника впливу на управління збутовою 

діяльністю підприємства різне в залежності від стану економіки держави, 

конкуренції в галузі, розвитку підприємства, каналів збуту, якості продукції 

тощо. Для того, щоб управляти представленими факторами необхідно їх 

визначити індивідуально для кожного окремого підприємства, зважаючи на 

місце його розташування,  позицію на ринку, життєвий цикл товару, 

конкурентну позицію, частку ринку, канали збуту, посередників, 

дистриб’юторів та ін. За умови здійснення заходів щодо управління 

факторами, які впливають на збутову діяльність зростання 

конкурентоспроможності високо імовірне, адже спрацьовує ефект синергії 

(ефективність збуту – вищий прибуток – успіх підприємства). 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Вивчення теоретико-методологічних засад управління збутовою 

діяльністю підприємств уможливили такі висновки: 

1. На основі дослідження сутності поняття “управління збутовою 

діяльністю” узагальнено існуючі визначення термінів “збут”, “збутова 

діяльність”, “управління збутом”. Думки науковців щодо трактування даних 

понять різняться залежно від того, як ними розуміється поняття “збут” – 

процес чи діяльність; іншим, не менш вагомим, фактором є позиція з якої 

розглядається дане поняття: з позиції маркетингу чи з позиції менеджменту. 

2. Управління збутовою діяльністю здійснюється на таких рівнях: 

державний, регіональний, місцевий та господарський (на рівні суб’єкта 

господарювання). До функцій управління збутовою діяльністю підприємства 

відносяться: планування, організація, контроль, мотивація, координування, 

регулювання, облік та аналіз. Головною метою збуту є реалізація 

економічного інтересу виробника (одержання підприємницького прибутку) 

на основі задоволення платоспроможного попиту споживачів. Незважаючи 

на те, що збут продукції є завершальною стадією господарської діяльності 

товаровиробника, у ринкових умовах планування збуту передує виробничій 

стадії та полягає у вивченні кон’юнктури ринку й виробничих можливостей 

підприємства виробляти продукцію, яка користується попитом, та у 

складанні планів збуту продукції, на основі яких повинні формуватися плани 

постачання й виробництва. 

3. На основі власних досліджень і систематизації поглядів науковців 

установлено, що управління збутовою діяльністю – це діяльність 

підприємства, що здійснюється в процесі його функціонування як учасника 

ринку спрямована на створення ефективного товароруху для задоволення 

потреб споживачів та підтримування конкурентоспроможності з вигодою для 

підприємства. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA


71 

4. До методологічних засад дослідження управління збутовою 

діяльністю підприємства відносяться: наявність та відповідність товару 

потребам споживачів; інфраструктурне забезпечення; інформаційне 

забезпечення збутової діяльності підприємства; вибір оптимальних каналів 

збуту; кадрове забезпечення збутової діяльності підприємства; фінансовий 

супровід збутової діяльності підприємства та системність збутової 

діяльності. 

Існують чотири рівні методів дослідження управління збутовою 

діяльністю підприємства, де на першому рівні: аналіз, синтез, індукція, 

дедукція; на другому рівні: аксіоматичний, гіпотетичний, історичний методи, 

а також метод моделювання; на третьому рівні: системний аналіз та 

експеримент; на четвертому рівні діалектичний метод. 

5. Варто зауважити, що в процесі дослідження визначено способи, 

якими досліджується управління збутовою діяльністю підприємств, а саме: 

спостереження, порівняння, вимірювання, розрахунок, абстрагування, 

ідеалізація, конкретизація, узагальнення, еквівалентування та умовивід. 

Тобто, дослідження необхідно проводити відповідно до методологічних 

засад використовуючи наведені методи, визначеними способами, на основі 

узагальнених принципів.   

6. Зважаючи на те, що кожен суб’єкт господарювання функціонує в 

певному середовищі, на нього мають вплив фактори такого середовища, а 

тому можна стверджувати, що на управління збутовою діяльністю 

підприємства впливають внутрішні та зовнішні фактори. Факторами впливу 

на управління збутовою діяльністю є рушійні сили, що здійснюють прямий 

або опосередкований вплив та забезпечують певний результат. 

Класифікувати фактори впливу на управління збутовою діяльністю можна за 

різники ознаками, проте, варто зауважити, що суб’єкт управління збутовою 

діяльністю підприємства  повинен визначити рівень впливу того чи іншого 

фактора, на основі цього приймати зважені та оптимальні рішення. 
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Таким чином, для ефективного функціонування та адаптації 

підприємств необхідно, у першу чергу, визначити фактори впливу, які хоча 

безпосередньо і не впливають на суб’єкт господарювання, є першопричиною 

позивних або негативних змін, що відбуваються на підприємстві. Маючи 

відповідну інформацію про характер дії факторів, керівництво підприємства 

матиме можливість передбачувати майбутні події й приймати відповідні 

антикризові рішення, адаптуючи його до умов зовнішнього середовища. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

2.1 Оцінка зовнішнього середовища м’ясопереробних підприємств в 

контексті управління збутової діяльністю 

 

Сучасні умови становлення ринкових відносин в Україні 

характеризуються загостренням боротьби за ринки збуту, зниженням 

купівельної спроможності населення, падінням результативності діяльності 

підприємств тощо. За такої ситуації практично кожне підприємство ставить 

за мету максимально ефективно використовувати власні ресурси, для того, 

щоб стати більш конкурентоспроможним, зайняти найвигіднішу позицію на 

ринку, а також отримати максимальний результат від управління збутовою 

діяльністю підприємства. Зважаючи на те, що в кінцевому результаті саме 

збут визначає рівень отриманих прибутків, керівники більшості 

м’ясопереробних підприємств звертають увагу на можливості удосконалення 

управління збутовою діяльністю. 

Однією з найголовніших галузей вітчизняної харчової промисловості є 

м’ясопереробна, оскільки ступінь її розвитку не тільки визначає рівень 

продовольчої безпеки країни, впливає на здоров’я та працездатність 

населення, але й розглядається як потенційне джерело зміцнення позицій 

України на зовнішніх ринках. В умовах міжнародної інтеграції України на 

світові ринки особливо актуальним є стабільне виробництво якісної, 

безпечної, екологічно чистої продукції та сировини для неї. 

Для того, щоб здійснювати удосконалення збутової діяльності кожного 

окремо взятого м’ясопереробного підприємства варто визначити проблемні 

питання збутової діяльності, а також окреслити особливості роботи галузі, 

тобто провести комплексну оцінку зовнішнього середовища 

м’ясопереробних підприємств в контексті управління збутовою діяльністю. 
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Для цього необхідно провести аналіз ринкового середовища в якому 

функціонують підприємства.  

Ринок, на якому здійснюють свою господарську діяльність 

м’ясопереробні підприємства, можна визначити цілісною, відкритою 

організаційно-економічною системою, що розвивається під впливом факторів 

внутрішнього і зовнішнього середовища та складається із сукупності 

підприємств, які беруть участь у виробництві, переробці, зберіганні, 

транспортуванні та реалізації такої продукції. Для ефективного управління 

збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств необхідно здійснити 

аналіз ринкового середовища даної галузі.  

Для виявлення проблем збутової діяльності м’ясопереробних 

підприємств дослідимо ринок м’ясної продукції України, проаналізуємо стан 

збутової діяльності підприємства та спробуємо дати оцінку збуту та 

просуванню продукції суб’єктів господарювання, що займаються 

переробкою м’яса та продуктів м’ясних в Івано-Франківській області. 

До початку 90-х років на території сучасної України було більше 120 

великих м’ясокомбінатів, однак за роки незалежності основні виробничі 

потужності м’ясної промисловості зменшились більше, ніж вдвічі. В 

результаті процесу приватизації в Україні, шляхом дроблення підприємств, 

було утворено близько дві  з половиною тисячі підприємств, які займались 

виробництвом м’ясної продукції, в той час як великі підприємства скоротили 

свої обсяги виробництва, а частина з них припинила свою діяльність. Однак, 

велика кількість малих підприємств не змогли утриматися в конкурентному 

ринковому середовищі, відсутність інвестицій, технологічно переоснащення 

виробництва новітніми технологія, відсутність досвіду роботи в умовах 

високої конкуренції стали причиною скорочення кількості м’ясопереробних 

підприємств із року в рік. 

 Підприємці-виробники у 90-х роках почали знижувати свої обсяги 

виробництва, у зв’язку з неспроможністю швидко адаптуватися до ринкових 

умов господарювання, і тільки після 2002 р. вони покращили свою 
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діяльність. У 2013 р. в Україні діяло 1318 підприємців-виробників м’ясної 

продукції та тих, які мають забійні цехи, 85 середніх та великих 

м’ясопереробних підприємств.  

М’ясопереробна галузь належить до однієї з головних в структурі 

харчової переробної промисловості і має вагоме значення для забезпечення 

продовольчої безпеки країни.  

Так, зокрема, в Державній цільовій програмі розвитку українського 

села на період до 2015 року та у Постанові Кабінету Міністрів України 

“Стратегія розвитку аграрного сектору на період до 2020 року” від 17 жовтня 

2013 року № 806-р передбачається 80 % забезпечення споживання м’яса за 

рахунок внутрішнього виробництва. Постанова Кабінету Міністрів базується 

на розрахунках Інституту аграрної економіки, які передбачають що обсяги 

виробництва м’яса (в забійній вазі) в Україні у 2020 році мають бути 

доведені до 4 302 тис. т, в у 2030 році – 5 056 тис. т. 

Відповідно до прийнятої класифікації видів економічної діяльності 

(КВЕД – 2010) до групи 10.1 «Виробництво м’яса та м’ясних продуктів» 

належать класи: 10.11 «Виробництво м’яса», 10.12 «Виробництво м’яса 

свійської птиці», 10.13 «Виробництво м’ясних продуктів». 

Починаючи з 2012 року спостерігався уповільнення темпів розвитку 

виробництва м’яса та м’ясних продуктів порівняно, проте у 2015 році 

порівняно з 2014 роком м’ясопереробній галузі вдалося збільшити 

виробництво м’яса в Україні на 38,5 тис. тонн продукції. Це свідчить про те, 

що м’ясопереробна галузь є перспективною для розвитку, але й дуже 

чутливою до змін внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Оскільки м’ясопереробна промисловість надзвичайно матеріаломістка, 

готова продукція має короткий термін зберігання та орієнтується, перш за 

все, на задоволення споживчих потреб населення, то м’ясопереробні 

підприємства в переважній більшості розташовуються поблизу сировинної 

бази та ринків збуту продукції. Із даних, наведених у табл. 2.1, можемо 
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зробити певні висновки щодо зміни кількості м’ясопереробних підприємств в 

Україні за період 2012 – 2016 рр. 

Таблиця 2.1 

Динаміка кількості м’ясопереробних підприємств в Україні  

за період 2012 – 2016 рр. 

Показник Рік Абсолютне 

відхилення 

2016 р. 

у % до 

2012 р.,  
2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість 

м’ясопереробних  

підприємств, один. 

786 882 766 726 771 -15 98,1 

Виробництво м’яса, у 

т.ч.: 

976 999,4 965,3 1003,8 1061,4 85,4 108,8 

- м’ясо великої рогатої 

худоби, тис. т 
* 58,4 51,3 52,8 59,4 – – 

- м'ясо свиней, тис. т * 209 220 244 256 – – 

- м'ясо свійської птиці, 

тис. т 
* 732 694 707 746 – – 

Вироби ковбасні, тис. т 285 286 258 234 233 -52 81,8 

Господарствами всіх 

категорій реалізовано 

на забій худоби та 

птиці (у живій вазі), 

млн. т 

3,1 3,4 3,3 3,3 3,3 0,2 106,5 

Загальне поголів’я 

великої рогатої худоби, 

млн. голів, у т.ч.: 

4,5 4,7 4,2 3,8 3,7 -0,8 82,2 

корів 
2,6 2,5 2,4 2,2 2,1 -0,5 80,8 

свиней 7,5 7,9 7,6 7,1 6,7 -0,8 89,3 

овець і кіз 1,7 1,8 1,5 1,3 1,3 -0,4 76,5 

птиці всіх видів 213,9 229,6 218,4 210,0 202,4 -11,5 94,6 

Джерело: складено і розраховано автором на основі [96] 

Із наведених даних бачимо, що кількість м’ясопереробних підприємств 

у 2016 р. становить 771 одиниць, що на 15 підприємств менше аніж у 2012 р., 

однак за п’ять років. Найбільша кількість зареєстрованих м’ясопереробний 

підприємств була у 2013 р., а саме 882 підприємства, зважаючи на економічні 
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потрясіння в державі та ряд інших факторів, даний показник змінився у 2014 

р. і склав 766 підприємств, що на 116 підприємств менше. Це наводить на 

висновок про те, що ведення бізнесу нерозривно зв’язано не тільки з 

економічною ситуацією, а і з політичними потрясіннями, які відбуваються на 

території держави. 

Із таблиці 2.1 видно, що після зниження виробництва м’яса в Україні у 

2014 р. на 31,4 тис. тонн порівняно з попереднім роком, спостерігається 

зростання даного показник наступні роки. Прослідковується тенденція до 

скорочення виробництва м’яса в господарствах приватного сектора та 

збільшення – на сільськогосподарських підприємствах (переважно за рахунок 

м’яса птиці – за 2016 р. зросло на 5,5% у порівнянні із 2015 р.). Скорочення 

обсягів виробництва яловичини та свинини змінили структуру виробництва 

м’яса за видами на користь м’яса птиці.  

Перспективним імпортером українського м’яса можуть стати Об’єднані 

Арабські Емірати, представники яких під час зустрічі української та 

арабської сторін висловили зацікавленість в імпорті з України живих овець, 

м’яса баранини, а також іншої сільськогосподарської продукції. 

Щодо потенційних можливостей вітчизняного виробника вийти на 

міжнародні ринки, то, за висновками експертів провідних міністерств 

сільського господарства США, Німеччини, Швейцарії при недавньому 

аналізі світового ринку яловичини, в найближчому майбутньому попит на 

цей вид м’яса в світі зростатиме, зокрема, за рахунок збільшення попиту на 

нього в Азії, який все складніше буде задовольнити . 

Одним із важливих аспектів державної політики в м’ясопереробній 

промисловості та харчовій галузі загалом є склад, динаміка та структура 

імпорту та експорту м’яса в Україні (табл. 2.2), оскільки від цього залежить 

забезпечення м’ясопереробних підприємств сировиною, та можливість 

наповнювати українською продукцією іноземні ринки м’яса. 
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Таблиця 2.2 

Склад, динаміка та структура імпорту та експорту м’яса в Україні за 

період 2012 – 2016 рр. 

Показники 

Рік 

2012 2013 2014 2015 2016 

тис. т % тис. т % тис. т % тис. т % тис. т % 

Імпорт 

усього,  

у т.ч.: 

423 100,0 332 100,0 201 100,0 158 100,0 182 100,0 

- яловичина і 

телятина 
16 3,8 19 5,7 7 3,5 16 10,1 14 7,7 

- свинина 289 68,3 234 70,5 125 62,2 75 47,5 78 42,9 

- м'ясо птиці 116 27,4 74 22,3 65 32,3 64 40,5 86 47,3 

- інші види 

м’яса 
2 0,5 5 1,5 4 2,0 3 1,9 4 2,1 

Експорт 

усього, у 

т.ч.: 

125 100,0 182 100,0 218 100,0 245 100,0 302 100,0 

- яловичина і 

телятина 
17 13,6 27 14,8 27 12,4 40 16,3 48 15,9 

- свинина 25 20,0 8 4,4 15 6,9 41 16,8 9 3 

- м'ясо птиці 82 65,6 146 80,3 176 80,7 163 66,5 240 79,5 

- інші види 

м’яса 
1 0,8 1 0,5 0 0,0 1 0,4 5 1,6 

Джерело: складено і розраховано автором на основі [138]. 

Чітка тенденція прослідковується в експорті м’яса. Так, експорт птиці в 

2016 р. зріс на 66 % і склав 240 тис. т продукції порівняно з даними 2012 р. 

Продукція птахівництва постачається в основному в Ірак, Єгипет, Євросоюз. 

Загалом експорт м’яса за 2016 р. порівняно з 2012 р. зріс на 58,6 % (177 тис. 

т). Таке зростання обумовлене значними обсягами експорту птиці, тоді як 

експорт свинини у 2016 р. скоротився у 4,5 рази і становив 9 тис. т у 

порівнянні із даними 2015 р. Щодо експорту яловичини, то він також 

скоротився на 64,5 % у порівнянні із даними 2012 р., однак зріс на 16 % у 

порівнянні із 2015 р. 
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М’ясна галузь нашої держави потребує розвитку, подолання 

стримуючих факторів і усунення існуючих недоліків. Ураховуючи те, що 

значна частина продукції виробляється приватними господарствами 

населення, а також переважає виробництво м’яса птиці в загальному обсязі, 

доцільне здійснення комплексу таких організаційно-економічних заходів: 

1) спрямування державної допомоги для підтримки виробників 

свинини та яловичини з метою збільшення обсягів виробництва цього виду 

сировини, що є перспективною в плані експорту; 

2) сприяння розвитку широкої збутової мережі з охопленням невеликих 

сільських населених пунктів, оскільки наразі саме приватні господарства 

населення є основними виробником яловичини та свинини; 

3) підтримка ініціативи запровадження дієвого взаємозв’язку між 

господарствами населення та сільськогосподарськими підприємствами щодо 

реалізації молодняку худоби для відгодівлі; 

4) стимулювання залучення іноземних і внутрішніх інвестицій у м’ясну 

галузь, оскільки зростає зацікавленість імпортерів у нашій продукції. 

Реалізація зазначених заходів сприятиме розвитку ринку м’яса в 

Україні та зростанню фонду споживання в розрахунку на одну особу. 

Збільшення обсягів виробництва м’яса дасть змогу сформувати значний 

експортний потенціал у галузі.  

Нарощування присутності української м’ясної продукції на світових 

ринках відбувається завдяки галузі птахівництва. Частка м’яса птиці у 

загальних обсягах експорту становить 76 % і складає 32 тис. тонн. Найвищим 

попитом користується українське м’ясо птиці в Нідерландах, Іраку, 

Узбекистані , ОАЕ та Саудівській Аравії.  

М’ясний імпорт представлений, в основному, свининою та м'ясом 

птиці, які у його структурі займають 35 % та 55 % відповідно. Імпортується 

м'ясна продукція переважно із Польщі, Німеччини, Великобританії, 

Угорщини та інших країнах. 
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Важливою для проведення аналізу є динаміка кількості 

м’ясопереробних підприємств, адже конкуренція між суб’єктами 

господарювання впливає на забезпеченість кожного з них сировиною та  

встановлення конкурентоспроможної цінової політики. Динаміка кількості 

підприємств м’ясної галузі в Івано-Франківській області представлена в 

табл. 2.3.  

Таблиця 2.3 

Динаміка кількості м’ясопереробних підприємств в Івано-Франківській 

області за період 2012 – 2016 рр. 

Міські ради (райони) Рік Абсолютне 

відхилення 
2016 р. у % до 

2012 р.,  2012 2013 2014 2015 2016 

Область  30 33 33 29 31 1 103,3 

м. Івано-Франківськ 4 4 3 2 2 -2 50,0 

м. Болехів – – – – – – – 

м. Бурштин – – – – – – – 

м. Калуш – – – – – – – 

м. Коломия – – – – 1 1 – 

м. Яремче – – – – – – – 

райони 

Богородчанський  – – – – 1 1 100,0 

Верховинський  – – – – – – – 

Галицький  3 3 3 3 3 0 100,0 

Городенківський  – 1 1 1 2 2 200,0 

Долинський  2 1 1 1 – -2 – 

Калуський  – – – – 1 1 – 

Коломийський  8 7 9 7 5 -3 62,5 

Косівський  – – – – – – – 

Надвірнянський – 1 1 1 1 1 100,0 

Рогатинський  5 7 7 6 7 2 140,0 

Рожнятівський  – – – – – – – 

Снятинський  3 3 3 3 2 -1 66,7 

Тисменицький 4 5 4 4 5 1 125,0 

Тлумацький 1 1 1 1 1 0 100,0 

Джерело: складено і розраховано автором на даними Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області [68]  
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М’ясопереробні підприємства є важливою ланкою в господарському 

комплексі Івано-Франківщини, тому виникає потреба в детальному 

дослідженні стану та ефективності управління ними. Промисловість Івано-

Франківської області займає вагоме місце серед інших напрямів соціально-

економічного розвитку регіону. В свою чергу розвиток харчової 

промисловості, в яку входить виробництво м’ясної продукції в Івано-

Франківській області одна із значних ознак добробуту регіону.  

На основі наведених у табл. 2.3 даних, проведено розрахунки, які 

свідчать, що загальна кількість м’ясопереробних підприємств області у 

2016 р. у порівнянні з 2012 р. збільшилася на 1 підприємство, яке було 

створене на території Богородчанського району. Основна концентрація 

мясопереробних підприємств знаходиться в м. Івано-Франківську, 

Галицькому, Коломийському, Рогатинському та Тисменицькому районах. Це 

свідчить про те, що підприємства розміщуються відповідно до принципу 

наближеності до кінцевого споживача та доступу до сировинної бази. 

Зазначимо, що на території Верховинського, Косівського та 

Рожнятівського районів відсутні м’ясопереробні підприємства, що є 

свідченням того, що дані регіони територіально віддалені від центральної 

частини області, де сконцентрована велика кількість потенційних споживачів 

та найбільших торгових точок. Відповідно до вищевказаного витрати на 

транспортування продукції впливають на кінцеву ціну.  

Обсяги та якість продукції м’ясопереробної галузі залежить від 

поступлення на переробку продуктів тваринного походження. У регіоні 

основу сировинної бази для функціонування переробних підприємств 

формують переважно сільськогосподарські підприємства та господарства 

населення. Саме вони забезпечують локальний потенціал сировини для 

місцевих м’ясопереробних підприємств. 

Зміни основних тенденцій у структурі виробництва продукції 

тваринництва залежні від умов ринкової економіки. Однак за останні роки 

позитивних зрушень, які б суттєво вплинули на розвиток тваринництва в 
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аграрному секторі економіки України, не відбулося. Основні зовнішні ринки 

реалізації м’яса та м’ясної продукції України – це європейські країни, у тебл. 

2.4 наведено динаміку експорту м’яса та їстівних субпродуктів суб’єктами 

ЗЕД в Івано-Франківські й області. 

Таблиця 2.4 

Динаміка експорту м’яса та їстівних субпродуктів суб’єктами  

ЗЕД Івано-Франківської області за період 2012 – 2016 рр. 

Показник 
Один. 

виміру 

Рік Абсол

ютне 

відхил

ення 

2016 р. 

у % до 

2012 р.  
2012 2013 2014 2015 2016 

М’ясо  та  їстівні  

субпродукти  

тонн 20,0 3615,0 1348,4 1160,0 2978,1 2958,1 14891 

тис.дол.США 69,3 12644,4 4017,6 2938,7 6168,5 60992 8901,2 

з них: 

м’ясо ВРХ 
тонн 20,0 3615,0 1000,0 1160,0 2978,1 2958,1 14891 

тис.дол.США 69,3 12644,4 3182,2 2938,7 6168,5 6099,2 8901,2 

свинина 
тонн – – 272,4 – – – – 

тис.дол.США – – 780,9 – – – – 

баранина 
тонн – – 4,6 – – – – 

тис.дол.США – – 14,7 – – – – 

субпродукти 

ВРХ, свиней та 

ін. 

тонн – – 1,5 – – – – 

тис.дол.США – – 3,5 – – – – 

м’ясо та їстівні 

субпродукти 

птиці 

тонн – – 69,9 – – – – 

тис.дол.США – – 36,3 – – – – 

Джерело: складено і розраховано автором за даними Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області [76, с. 189] 

На сучасному етапі основною проблемою стратегічного розвитку 

м’ясопереробної галузі є дефіцит вітчизняної сировини через кризовий стан 

тваринництва. Негативні зміни у виробництві основних видів тваринницької 

продукції є наслідком системних перетворень суспільно-економічних 

відносин в агропромисловому комплексі, коли були зруйновані великі та 

спеціалізовані господарства з вирощування та відгодівлі худоби, свиней. За 

досліджуваний період відбулися зміни у структурі експортних поставок 

м’яса та їстівних субпродуктів, а саме тільки у 2014 р. було налагоджено 

експорт м’яса свинини, баранини, субпродукти та м'ясо птиці, проте в інші 

роки експорт здійснювався тільки м’ясом ВРХ, основними причинами є 
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насиченість ринку Івано-Франківської області іншими видами продукції та 

неможливості налагодити взаємовигідні відносини із іноземними 

партнерами, які б задовольняли потреби обох сторін. 

На сьогоднішній день для більшості підприємств Івано-Франківської 

області м’ясопереробної галузі експортна діяльність не є привабливою, вони 

працюють виключно на внутрішньому ринку внаслідок: високої 

прибутковості операцій на внутрішньому ринку, низького рівень 

концентрації виробництва і ринку, основної частини продукції, яка 

відповідає тільки внутрішнім стандартам, значних витрати на формування 

збутової мережі на цільових ринках та проблем з відшкодуванням ПДВ після 

експортних операцій тощо. Динаміка імпорту м’яса та їстівних субпродуктів 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Івано-Франківській області 

наведено у табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Динаміка імпорту м’яса та їстівних субпродуктів 

суб’єктами ЗЕД Івано-Франківської області за період 2012 – 2016 рр. 

Показник 
Один. 

виміру 

Рік Абсолют

не 

відхилен

ня 

2016 р. 

у % до 

2012 р. 2012 2013 2014 2015 2016 

М’ясо та 

їстівні 

субпродукти 

– усього 

тонн 141,4 40,0 – 20,0 122,9 -18,5 86,9 

тис.дол.США 314,9 109,0 – 16,0 82,3 -232,6 26,1 

з них: 

м'ясо ВРХ 
тонн – – – – 24,0 24,2 0 

тис.дол.США – – – – 25,2 25,2 0 

свинина 
тонн 120,4 40,0 – 20,0 25,1 -95,3 20,8 

тис.дол.США 283,6 109,0 – 16,0 31,4 -252,2 11,1 

субпродукти 

ВРХ, свиней 

та ін. 

тонн – – – – 45,0 45,0 0 

тис.дол.США – – – – 11,3 11,3 0 

сало 
тонн 21,0 – – – 28,8 7,8 137,2 

тис.дол.США 31,3 – – – 14,4 -16,9 46,0 

Джерело: складено і розраховано автором за даними Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області [76, с. 190] 
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Згідно з даними табл. 2.5 динаміка імпорту м’яса та їстівних 

субпродуктів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Івано-Франківської 

області за період 2012 – 2016 рр. має від’ємні значення показників, якщо 

повірювати базовий 2012 р. із 2016 р., а саме імпорт м’яса знизився на 18, 5 

тонн, що як наслідок привело до зменшення доходу від імпорту на 232,6 тис. 

дол. США.  

Варто зауважити, що 2015 р. став переломним для діяльності 

пов’язаної з імпортом м’яса та їстівних субпродуктів, адже в 2014 р. не було 

здійснено жодної операції з імпорту зазначеної продукції в регіоні. Таким 

чином, у 2016 р. збільшився імпорт свинини у порівнянні із 2015 р. на 5,1 

тонн продукції, однак не досягнуто рівня 2012 р. , а саме – 120,4 тонн, варто 

зазначити, що імпорт свинини у 2016 р. складає всього 4,7 % від даних 

2012 р. 

Наявність добре організованої роботи щодо наповнення ринку м’яса 

сировиною для виробництва продуктів м’ясних є ключовим фактором 

безперебійного виробництва продукції на м’ясопереробних підприємствах. У 

таблиці 2.6 наведено динаміку реалізації на забій сільськогосподарських 

тварин в Івано-Франківській області. У 2016 р. усіма категоріями господарств 

на забій було реалізовано 123,8 тис. т тварин у живій вазі, що на 8,5 тис. т 

більше аніж у 2012 р., це відбулося здебільшого за рахунок результативнішої 

роботи сільськогосподарських підприємств, які у 2016 р. реалізували 55,1 

тис. т тварин у живій вазі, з них реалізація свиней складає більше 70 % .  

Водночас господарствами населення у 2016 році реалізовано 68,7 тис. т 

тварин у живій вазі, що на 13,8 тис. т більше, аніж реалізація 

сільськогосподарськими підприємствами. Таким чином, можна зробити 

висновок про зростання ролі домогосподарств у постачанні ринку 

сировиною. Наведені у табл. 2.6 дані щодо реалізації сільськогосподарських 

тварин в Івано-Франківській області дають можливість для таких 

узагальнень: 



85 

- тільки реалізація на забій коней, птиці та кролів за період 2012 – 

2016 демонструє негативну тенденцію; 

- реалізація на забій ВРХ у 2016 р. до 2012 р. зросла на 121,1%, 

свиней на 46,5 %, а овець і кіз на 700 % відповідно; 

- динаміка реалізації сільськогосподарських тварин на забій в Іван-

Франківській області показує, що поступово налагоджується робота із 

забезпечення ринку м’яса якісною сировиною для забезпечення роботи 

м’ясопереробних підприємств . 

Дані табл. 2.6 свідчать, що основну частину сільськогосподарських 

тварин на забій в Івано-Франківській області за період 2012 – 2016 рр. 

реалізовується за рахунок господарств населення, а саме 68,7 тис. тонн, що 

складає 55,4 % від загальної кількості реалізованих на забій тварин в 2016 р. 

та на 5,4 % більше, аніж реалізовано тварин сільськогосподарськими 

підприємствами в тому ж році.  

Таблиця 2.6 

Динаміка реалізації на забій сільськогосподарських тварин в Івано-

Франківській області за період 2012 – 2016 рр. 

(у живій масі; тис.т) 

Рік 

Усі 

категорії 

господа-

рств 

У тому числі 

Сільського-

сподарські 

підприєм-

ства 

з них 
господар-

ства 

населення 

велика 

рогата 

худоба 

свині 
вівці і 

кози  
коні птиця  кролі 

2012 115,3 44,6 1,9 28,8 0,008 0,01 13,9 0,005 70,7 

2013 120,4 49,5 3,5 32,3 0,014 0,001 13,7 0,001 70,9 

2014 126,4 54,7 4,0 35,9 0,008 0,005 14,8 – 71,7 

2015 131,2 62,3 4,3 42,1 0,046 0,007 15,8 – 68,9 

2016 123,8 55,1 4,2 42,2 0,064 0,001 8,7 – 68,7 

Абсол. 

відхиле 

ння 

8,5 10,5 2,3 13,4 0,056 -0,009 -5,20 – -2 

2016 р. у 

% до 

2012 р., 

107,4 123,5 221,1 146,5 800,0 10,0 62,6 – 97,2 

Джерело: складено і розраховано автором за даними Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області [71, c. 8]. 
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Простежується тенденція до збільшення частки реалізації великої 

рогатої худоби на 2,3 тис. тонн у 2016 р. до рівня 2012 р. та свиней на 13,4 

тис. тонн відповідно. Варто зазначити, що протягом аналізованого періоду 

динаміка реалізації на забій сільськогосподарських тварин в Івано-

Франківській області характеризується позитивною тенденцією зростання 

кількості тварин на забій у живій вазі. Дані щодо надходжень 

сільськогосподарських тварин на м’ясопереробні підприємства наведено у 

табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Динаміка надходження сільськогосподарських тварин (у живій масі) 

на м’ясопереробні підприємства Івано-Франківської області  

 (тис. т) 

Показник 
Рік 

Абсолютне 

відхилення 

2016 р. у 

% до 

2012 р., 2012 2013 2014 2015 2016 

Надійшло – всього 25,4
1
 33,4

1 
30,9

1 
29,8

1
 21,1

1
 -4,3 83,1 

у тому числі від 

сільськогосподарськ

их підприємств 
9,9 19,4 16,1 15,5 14,1

3 
4,2 142,4 

господарств 

населення 
4,4 3,9 2,1 0,3 0,3 -4,1 6,6 

інших господарських 

структур 
0,1 0,1 0,1 0,1 0 – – 

власно вироблені 

сільськогосподарські 

тварини 

11,0 10,0 12,6 13,9 6,7 -4,3 60,9 

у тому числі 

велика рогата худоба  0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -1,1 50,0 

свині 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,6 14,3 

птиця 10,1 9,8 12,4 13,7 6,5 -3,6 64,4 

із загального обсягу за видами
2
 

велика рогата худоба  5,2 10,5 6,1 2,9 4,8 -0,4 92,3 

свині 9,8 13,0 12,5 13,2 9,6 -0,2 98,0 

птиця 10,2 9,8 12,4 13,7 – -10,2 0 
1 Включаючи давальницьку сировину та  власно вироблену продукцію переробними підприємствами. 
2 Включаючи власно вироблену продукцію переробними підприємствами. 
3 Від підприємств. 
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Джерело: складено і розраховано автором за даними Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області [74, c. 216] 

Відповідно до наведених даних у табл. 2.7 у 2016 р. на м’ясопереробні 

підприємства надійшло 4,8 тис. т ВРХ, 9,6 тис. т свиней і не було надходжень 

птиці. З цього варто зробити висновок, щодо надходжень 

сільськогосподарських тварин на м’ясопереробні підприємства, а саме: 

більшість показників надходжень сільськогосподарських тварин у 2016 р. до 

показників 2012 р. мають від’ємні значення, окрім співпраці 

сільськогосподарських підприємств із м’ясопереробними підприємствами, в 

результаті чого, у 2016 р. на 4,2 тис. т зросло постачання продукції від 

сільськогосподарських підприємств у порівнянні із даними 2012 р. 

На основі даних наведений у табл. 2.8 проведено аналіз виробництва 

м’яса за категоріями господарств в Івано-Франківській обл. за період 2012 – 

2016 рр., який дає можливість описати тенденції змін у структурі 

виробництва м’яса за категоріями господарств та видами походження 

продукції.  

На основі даних табл. 2.6 та табл. 2.7 варто зробити висновок, що із 

123,8 тис. т реалізації на забій сільськогосподарських тварин 21,1  тис. т 

тварин у живій вазі надійшло на м’ясопереробні підприємства Івано-

Франківської області, а це лише 17,5 % від загальної кількості реалізованої на 

забій, а решта 82,5 % розподілилися між господарствами населення та 

дрібними підприємцями, які займаються реалізацією м’яса та продуктів 

м’ясних.  

Основними тенденціями сучасного ринку м’яса є: скорочення обсягів 

виробництва, зростання цін на сировину, зміна у структурі на користь 

дешевих сортів м’яса (м’ясо птиці),висока собівартість сировини та 

конкуренція з боку імпорту. На рис.2.1 графічно зображено виробництво 

м’яса за видами господарств усіх категорій за даними 2016 р. 
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Рис. 2.1 Виробництво м’яса за видами господарств усіх категорій  

в Івано-Франківській області у 2016 р. 

Джерело: складено і розраховано автором за даними Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області [74, c. 217] 

Найбільші надходження сільськогосподарських тварин на 

м’ясопереробні підприємства спостерігаються від сільськогосподарських 

підприємств 14,1 тис. т (66,8 %), власно вироблені сільськогосподарські 

тварини 6,7 тис т (31,8 %) і лише 0,3 тис. т (1,4 %) надходження тварин від 

господарств населення, так у 2012 р. цей показник складав 4,4 тис. т, що на 

93,4 % менше аніж у 2016 р. При правильно організованій роботі з боку 

м’ясопереробних підприємництв області, варто розробити заходи на 

відновлення показника та активізації роботи із господарствами населення. 

За останні роки проблема стабільного забезпечення населення 

високоякісним м’ясом великої рогатої худоби за доступними цінами, а 

переробної промисловості сировиною у достатній кількості почала 

привертати значну увагу з огляду на її загальнодержавний характер та 

залишається на сьогодні одним із пріоритетних завдань, що потребує 

вирішення в контексті формування харчової безпеки та стратегії розвитку 

м’ясопереробної галузі Івано-Франківської області. 



89 

У 2016 році кількість виробленого м’яса в Івано-Франківській області 

становила 80,0 тис. т, в 2012 році даний показник становив 75,7 тис. т м’яса, а 

отже у 2016 р. виробництво м’яса зросло на 4,3 тис. т більше. Відбулося це за 

рахунок збільшення виробництва м’яса сільськогосподарськими 

підприємствами. 

Варто зауважити, що виробництво м’яса господарствами населення у 

2016 р. до 2012 року зменшилося на 1,5 тис. т продукції. Необхідно звернути 

увагу на той факт, що 80 % виробленого у 2016 р. м’яса це яловичина, 

телятина, свинина і лише 18,9 % від загальної кількості м'ясо птиці. 

 За даними, що наведені у табл. 2.8 можемо робити ряд висновків щодо 

cтану та динаміки виробництва м’яса за категоріями господарств в Івано-

Франківській області за період 2012 – 2016 рр. 

Таблиця 2.8 

Динаміка виробництва м’яса за категоріями господарств в Івано-

Франківській області за період 2012 – 2016 рр. 

Показник 
Рік Абсолютне 

відхилення 

2016 р. у % 

до 2012 р.,  2012 2013 2014 2015 2016 

Господарства  усіх  категорій 

М’ясо (у забійній 

масі), тис.т 
75,7 78,9 82,6 85,6 80,0 4,3 105,7 

у тому числі  

яловичина і телятина 25,4 26,7 27,7 27,8 27,6 2,2 108,7 

свинина 28,7 30,3 33,5 36,5 36,4 7,7 126,8 

баранина і козлятина 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 133,3 

м’ясо кролів 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 100,0 

м’ясо птиці 20,8 21,0 20,5 20,5 15,1 -5,7 72,6 

конина 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0 100,0 

Сільськогосподарські підприємства 

М’ясо (у забійній 

масі), тис.т 
30,1 33,1 36,5 41,4 35,9 5,8 119,3 

у тому числі  

яловичина і телятина 1,2 2,1 2,4 2,7 2,6 1,4 216,7 

свинина 18,2 20,4 22,7 26,5 26,6 8,4 146,2 

баранина і козлятина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

м’ясо птиці 10,7 10,6 11,4 12,2 6,7 -4,0 62,6 

м’ясо кролів 0,0 0,0 – – 0,0 0 0 

конина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

Господарства  населення 
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М’ясо (у забійній 

масі), тис.т 
45,6 45,8 46,1 44,2 44,1 -1,5 96,7 

у тому числі  

яловичина і телятина 24,2 24,6 25,3 25,1 25,0 0,8 103,3 

свинина 10,5 9,9 10,8 10,0 9,8 -0,7 93,3 

баранина і козлятина 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 133,3 

м’ясо кролів 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 100,0 

м’ясо птиці 10,1 10,4 9,1 8,3 8,4 -1,7 83,2 

конина 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0 100,0 

Джерело: складено і розраховано автором за даними Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області [72, c. 147]. 

Цікавим є факт того, що у виробництві свинини більшою мірою 

займаються сільськогосподарські підприємства, у 2016 році вони виробили 

на 16,8 тис. т продукції більше аніж господарства населення. Однак 

виробництвом м’яса кролів та конини в Івано-Франківській області 

здійснюється виключно за рахунок господарств населення. Даний факт може 

бути свідченням того, що вирощувати яловичину, телятину і свинину 

підприємствам легше і рентабельніше, аніж кролів, баранів та кіз, де потрібен 

більший догляд та особливі умови вирощування таких тварин.  

Таблиця 2.9 

Динаміка залишків м’яса на м’ясопереробних підприємствах в Івано-

Франківській області за період 2013 – 2016 рр. 

Показник 
Залишки м’яса за видами  

на 31 грудня Абсолютне 

відхилення 

2016 р. 

у % до 

2013 р. 
 2013 2014 2015 2016 

М’ясо великої рогатої худоби 

свіже чи охолоджене 
1 1 1 – -1  

М’ясо великої рогатої худоби 

заморожене 
21 74 17 41 20 195,3 

М’ясо cвиней свіже чи 

охолоджене 
19 6 29 31 12 163,2 

М’ясо cвиней заморожене 204 37 11 11 -193 5,4 

Субпродукти харчові великої 

рогатої худоби, свинячі, 

баранів, овець, кіз, коней, 

інших тварин родини конячих 

69 42 18 20 -49 29,0 
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свіжі чи охолоджені та 

заморожені  

М’ясо свійської птиці, свіже 

чи охолоджене 
26 13 63 12 -14 46,2 

М’ясо свійської птиці 

заморожене 
51 39 45 12 -39 23,5 

Субпродукти харчові свійської 

птиці, свіжі або охолоджені 

(крім ожирілої печінки гусей та 

качок) 

9 2 4 10 1 111,1 

Субпродукти харчові 

свійської птиці, заморожені 

(крім печінки) 

37 16 14 10 -27 27,03 

Джерело: складено і розраховано автором за даними Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області [70]. 

Динаміку залишків м’яса на м’ясопереробні підприємства наведено у 

табл. 2.9. Аналіз показників свідчать, що залишки м’яса ВРХ замороженого 

та м’яса свиней свіжого чи охолодженого у 2016 р. до даних 2012 р. зросли 

на 20 тонн та на 12 тонн – у 2016 р. 

Динаміка обсягу реалізованої продукції підприємств з виробництва 

м’яса та м’ясних продуктів у Івано-Франківській області за період 2012 – 

2016 рр. наведено у табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Динаміка обсягу реалізованої продукції підприємств з виробництва 

м’яса та м’ясних продуктів в Івано-Франківській області  

за період 2012 – 2016 рр. 

 (млн.грн) 

Показник 
Рік Абсолю

тне 

відхилен

ня 

2016 р. 

у % до 

2012 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Виробництво м’яса 

та м’ясних 

продуктів 

627,6 725,03 780,45 781,02 736,23 108,63 117,3 

Виробництво м’яса 271,6 327,23 466,67 377,59 353,57 81,79 103,2 
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Виробництво м'яса 

свійської птиці 
273,92 340,75 198,22 273,98 248,56 –25,4 90,74 

Виробництво 

м'ясних продуктів 
82,08 57,06 115,56 129,44 134,1 52,02 163,4 

Джерело: складено і розраховано автором за даними Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області [77, 78]. 

Розглядаючи управління збутовою діяльністю м’ясопереробних 

підприємств Івано-Франківської області варто звернути увагу на показники 

діяльності даних підприємств, їх стан визначає не тільки рівень продовольчої 

безпеки області, але й впливає на розвиток її економіки. Крім того, ефективна 

діяльність м’ясопереробних підприємств розглядається як потенційне 

джерело зміцнення позицій Івано-Франківської області на зовнішніх     

ринках.  

Основним мотиваційним чинником, який спонукає економічних 

суб’єктів до виробництва продуктів м’ясопереробки, а не іншого виду 

продукції, є прибуток. Водночас, вимогою для спрямування необхідних 

ресурсів, в тому числі інвестиційних, у сфері переробки м’яса є         

створення необхідних умов для отримання достатнього економічного ефекту. 

Первинними ж вихідними умовами для виготовлення м’яса та           

продуктів м’ясних є повноцінне забезпечення переробки сировиною – 

продукцією тваринництва. Одним із шляхів отримання інформації про 

результати господарювання м’ясопереробних підприємствах                    

Івано-Франківської області є аналіз показників їх діяльності, що наведені в 

табл. 2. 11. 

Таблиця 2.11 

Показники діяльності м’ясопереробних підприємств Івано-Франківської 

області за період 2012 – 2016 рр. 

Показник 
Рік 2016 р. у 

порівнянні з 

2012 р., %,+/- в. 

п. 
2012 2013 2014 2015 

2016 

Чистий прибуток 

(збиток) від всієї 
–60,0 –30,5 –15,7 –107,2 –44,6 74,3 
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діяльності, млн. грн 

Рівень 

рентабельності 

(збитковості) від 

всієї діяльності, % 

–11,1 –3,7 –1,9 –5,1 -2,3 + 8,8 в. п. 

Результат від 

операційної 

діяльності 

(прибуток/ збиток),  

млн. грн 

8,6 5,0 42,8 –9,9 –2,2 –25,6 

Рівень 

рентабельності 

(збитковості) 

операційної 

діяльності, % 

1,9 0,9 6,0 –1,2 –16,3 -14,4 в. п. 

Вартість активів, 

млн. грн 
      

на початок звітного 

періоду 
557,4 898,2 1707,2 3382,2 3256,3 584,2 

на кінець звітного 

періоду 
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. 

Частка підприємств, 

які допустили 

чистий збиток,у % 

до загальної 

кількості 

підприємств 

18,2 21,6 22,2 21,2 12,9 + 5,3 в. п. 

Джерело: складено і розраховано автором за даними Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області [68]. 

Одним із показників діяльності підприємства є чистий прибуток 

(збиток) за даним показником у 2016 р. м’ясопереробними підприємствами 

Івано-Франківської області отримано збиток у розмірі 44,6 млн. грн, що стало 
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максимально від’ємним значенням за період 2012 – 2016 рр. і на 15,4 млн. 

грн менше аніж значення 2012 р. Рівень збитковості м’ясопереробних 

підприємств області у 2016 р. становив 2,3 %, що на 8,8 % менше значення 

2012 р. Найменше значення рівня збитковості зафіксовано у 2014 р. – 1,9 % і 

різке зростання на 3,2 % даного показника у 2015 р. 

Отриманий результат від операційної діяльності м’ясопереробних 

підприємств у 2012 р. становив 8,6 млн. грн, спостерігалося різке зростання у 

2014 р. – 42,8 млн. грн, а після того даний показник набув від’ємного 

значення у 2016 р., що становило 2,2 млн. грн збитку.  Різкі зміни результатів 

від операційної діяльності говорять про те, що отриманий збиток у 2016 році 

є наслідком сукупності факторів, а саме: економічні потрясіння та зниження 

платоспроможності держави, різке зростання ціни на сировину та матеріали. 

Проте, варто наголосити на тому, що частка м’ясопереробних 

підприємств, які отримали  прибуток у 2016 р. становить 87,1 % від загальної 

кількості, і лише 12,9 %, тобто 6 підприємств зазнали збитку. 

Без державної підтримки розвиток м’ясної галузі не зможе в короткі 

терміни стати високо прибутковим та конкурентоспроможним. Існує потреба 

у державних бюджетних дотаціях та компенсаціях, пільгах, інвестиціях для 

сільськогосподарських підприємств щодо фінансування програм:  

1) створення сучасних спеціалізованих ферм, тваринницьких 

комплексів з відгодівлі великої рогатої худоби та свиней, які дають змогу 

знизити рівень забруднення, скоротити обсяги відходів виробництва й 

істотно знизити екологічне навантаження в районах розміщення;  

2) формування системи виробництва кормів, спрямованої на повне 

забезпечення повноцінними кормами власного виробництва усього поголів’я 

м’ясного напряму з урахуванням зарубіжного досвіду;  

3) залучення інновацій в галузь тваринництва тощо. 

Розвиток м’ясопереробних підприємств через удосконалення їх 

збутової діяльності, по-перше, підвищує конкурентоспроможність продукції 

на внутрішньому і зовнішньому ринках, по-друге, сприяє активному 
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виробництву інноваційних продуктів, по-третє, дає змогу знижувати витрати 

по всьому технологічному ланцюжку за рахунок регульованої рентабельності 

в проміжних ланках, що підвищує ефективність виробництва кінцевої 

продукції. У рамках таких корпорацій з’являються реальні можливості для 

зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції, підвищення якості 

і конкурентоспроможності продукції. 

Проблеми відродження вітчизняного ринку м’яса та продуктів м’ясних 

потребують комплексного вирішення як з боку держави, так і з боку 

сільськогосподарських та переробних підприємств шляхом формування 

єдиного підходу до управління підприємствам через пріоритетність та 

важливість його збутової діяльності, що дасть можливість залучити 

інвестиції; знизити витрати на просування продукції; забезпечити високу 

якість товару та асортимент продукції відповідно до європейських стандартів 

тощо.  
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2.2 Характеристика ресурсного потенціалу та каналів збуту 

м’ясопереробних підприємств 

 

На сучасному етапі конкурентоспроможність фірми забезпечується 

переважно нарощуванням наявних ресурсів, впровадження нових технологій, 

інноваційних трансформацій. Ринкове середовище висуває жорсткі вимоги 

до підвищення ефективності наявних ресурсів та напрямів розбудови і 

зміцнення ресурсного потенціалу, зниження затрат на виробництво, 

підвищення якості товарів. 

Конкурентне господарювання – це найбільш дієвий механізм 

відтворення ринкової рівноваги, яка є неможливим нині без оптимального та 

всебічного використання ресурсного потенціалу підприємства. Отже, 

потенціал – це сукупність ресурсів і можливостей, які можуть бути 

використані підприємством для досягнення певних цілей. 

Ресурсний потенціал підприємства – не сукупність ресурсів, що є в 

розпорядженні підприємства, а також спроможність працівників і менеджерів 

використовувати ресурси з метою виробництва товарів (послуг) та отримання 

максимального прибутку. Він характеризує не весь запас конкретного 

ресурсу, а ту його частину, яка залучена у виробництво з урахуванням еко-

номічної доцільності та досягнень науково-технічного прогресу і включає в 

себе не тільки сформовану систему ресурсів, а й нові альтернативні ресурси 

та їхні джерела. 

Ресурсний потенціал з точки зору підприємства як господарюючого 

суб'єкта є важливим чинником, який впливає на ефективність фінансово-

господарської діяльності, підвищення конкурентоспроможності 

підприємства.  

Під економічною ефективністю регіонального ринку м’яса та 

м’ясопродуктів будемо розуміти сукупний кінцевий результат діяльності 

учасників ринку, отриманий на основі планування та раціонального ви-

користання обмежених ресурсів, а також своєчасного реагування виробників, 
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підприємств інфраструктури та споживачів на коливання ринкової 

кон’юнктури та зміни впливу чинників, які її визначають. 

Потенціал регіонального ринку м’яса та м’ясопродуктів – це сукупність 

ресурсних і споживчих можливостей учасників ринку (як виробників, так і 

споживачів), що можуть бути використані для задоволення потреб населення 

в даному виді продовольства відповідної якості та в обсягах, не менших за 

встановлені нормативи при збереженні можливостей розширеного 

відтворення відповідної бази розвитку з метою забезпечення продовольчої 

складової безпеки розвитку як у короткостроковій перспективі, так і на 

віддалений період. 

Основою соціально-економічного розвитку будь-якого підприємства є 

його ресурсний потенціал, кількісні та якісні характеристики відображають 

впорядковану сукупність ресурсів, що включають фінансові, виробничі, 

трудові та інформаційні ресурси. Закономірним результатом використання 

ресурсного потенціалу підприємства є насамперед виробництво продукції 

високої якості, що дає можливість отримання високої віддачі.  

Ресурсний потенціал підприємства слід розглядати з одного боку, як 

специфічну економічну категорію, що є наслідком взаємодії всіх ресурсів 

підприємства, не лише наявних, а й прихованих, а з іншого – як економічну 

основу підприємства, що характеризується системою показників, які 

відображають не тільки наявні ресурси, а й їхні резерви, які можуть бути 

використані за визначених умов. 

Крім цього, оцінювання ефективності управління ресурсним 

потенціалом необхідне для забезпечення більш повного й раціонального 

використання ресурсів підприємства Важливо охарактеризувати не тільки 

наявний, але й фактично використовуваний обсяг ресурсів. Тому система 

показників оцінювання управління ресурсним потенціалом повинна 

включати показники, що характеризують наявність, склад, стан ресурсів і 

показники ефективності використання ресурсів. 
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При оцінюванні ресурсного потенціалу й ефективності використання 

необхідно чітко уявляти структуру потенціалу, основні характеристики 

складових елементів, їхнє співвідношення й використання в процесі 

виробництва. Важливо також зрозуміти місце й роль матеріальних елементів 

ресурсного потенціалу, зв'язок їх з іншими компонентами. 

Економічну ефективність ринку м’яса та м’ясопродуктів, на нашу 

думку, адекватно будуть характеризувати такі показники: 

1) динаміка фондів виробництва і споживання м’яса та м’ясопродуктів; 

2) споживання м’яса та м’ясопродуктів на душу населення в порівнянні 

з мінімальними нормами та показниками споживання в розвинутих країнах; 

3) фінансово-економічні показники роботи підприємств – виробників 

м’яса та м’ясопродуктів; 

4) показники ефективності використання наявного в регіоні ресурсного 

потенціалу. 

Динаміку виробництва м’яса за видами в Івано-Франківській області за 

період 2012 – 2016 рр. наведено у табл. 2.12. 

Таблиця 2.12 

Динаміка виробництва м’яса за видами в Івано-Франківській 

області за період 2012 – 2016 рр.  

Вид продукції 
Рік 

Абсолю

тне 

відхиле

ння 

2016 р. 

у % до 

2012 р.  2012 2013 2014 2015 2016 

М’ясо великої рогатої 

худоби свіже чи 

охолоджене, т 

974 2759 2188 1277 2004 1030 205,8 

М’ясо великої рогатої 

худоби заморожене,т 
1535 2758 1230 977 1000 -535 65,2 

М’ясо cвиней свіже чи 

охолоджене, т 
7377 8448 8313 9429 7732 355 104,8 

М’ясо cвиней 

заморожене, т 
111 906 657 628 37 -74 33,3 

Баранина (туші, 

напівтуші та відруби; 
– – 10 1 – – – 
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уключаючи м'ясо ягнят) 

заморожена, т 

Конина, м’ясо інших 

тварин родини конячих, 

заморожене, т 

125 16 – – – -125 – 

Субпродукти харчові 

(свіжі / охолоджені/ 

заморожені, т 

1229 1638 1327 1394 1106 -123 90,0 

М’ясо свійської птиці, 

свіже чи охолоджене, т 
6056 8060 8185 8227 5608 -448 92,6 

М’ясо свійської птиці 

заморожене,т 
* 1358 1488 1769 747 747 – 

Субпродукти харчові 

свійської птиці, свіжі або 

охолоджені, т 

440 487 534 505 351 -89 79,8 

Субпродукти харчові 

свійської птиці, 

заморожені (крім 

печінки), т 

* 640 593 641 293 293 – 

Джерело: складено і розраховано автором за даними Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області [69, с. 65]. 

В усіх категоріях господарств відбувається зменшення поголів’я 

великої рогатої худоби, у тому числі корів, що є характерне для держави в 

цілому. В той же час, збільшується поголів’я свиней, а поголів’я овець та кіз 

залишається на рівні. За підсумками 2016 р. всіма категоріями господарств 

утримується 151,7 тис. голів великої рогатої худоби, в тому числі 97,9 тис. – 

корів, 317,3 тис. – свиней, 29,2 тис. – овець та кіз та 4,2 млн. – птиці. Спад 

поголів’я допущено, в основному, господарствами населення. Основними 

причинами цього процесу є демографічна ситуація населення, зростання ціни 

на корми, низький рівень закупівельних цін на молоко та м’ясо, а також 

відсутність за останні три роки державної фінансової підтримки особистих 

селянських господарств. В цілому область за рахунок власних ресурсів 

забезпечує потреби внутрішнього ринку у тваринницькій продукції.  
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Кон’юнктура ринку м’яса та м’ясопродуктів Іван-Франківської області 

формується в результаті взаємодії первинного та похідного попиту, 

первинної та похідної пропозиції товарів як від виробників даного виду 

продукції, котрі працюють в Івано-Франківській області, так і за її межами. 

Для оптимізації процесів щодо управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств Івано-Франківської області, а також 

регулювання процесів розвитку ринку м’яса та м’ясної продукції у контексті 

забезпечення продовольчої безпеки регіону, пріоритетним завданням є 

проведення оцінки потенціалу ринку у розрізі його основних складових, а 

також аналіз тенденцій розвитку потенціалу ринку, ефективності його 

використання та ідентифікація причинно-наслідкових комплексів, які їх 

визначають. Дані щодо виробництва продуктів м’ясних в Івано-Франківській 

області наведено у табл.2.13. 

Таблиця 2.13 

Динаміка виробництва продуктів м’ясних в Івано-Франківській області 

за період 2012 – 2016 роках, тонн 

Показник 
Рік Абсолют

не 

відхилен

ня 

2016 р. 

у % до 

2012 р. 2012 2013 2014 2015 2016 

М'ясо свиней у відрубах, 

солене, сушене чи 

копчене (бекон і шинка) 

224 280 288 446 349 125 155,8 

Яловичина і телятина 

солона, в розсолі, сушена 

чи копчена 

28 2 1 1 – -28 0 

Вироби ковбасні  1923 1645 1278 1724 1328 -595 69,1 

з них: 

вироби ковбасні 

варені, сосиски, 

сардельки 

722 548 350 516 462 -260 64,0 

ковбаси напівкопчені 526 520 546 466 392 -134 72,5 

ковбаси варено-

копчені, напівсухі, 
185 177 111 157 167 -18 90,3 
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сиров’ялені, 

сирокопчені, 

сключаючи “салямі” 

холодець, зельц 12 12 9 – – -12 0 

вироби ковбасні інші 339 277 197 494 249 -90 73,5 

Продукти готові та 

консервовані з гусячої та 

качиної печінки (крім 

виробів ковбасних та 

страв готових) 

31 55 102 44 65 34 209,7 

Продукти готові та 

консервовані з м'яса чи 

субпродуктів іншої 

свійської птиці 

– 4 3 4 * – – 

Продукти готові та 

консервовані з свинини  
– 36 7 169 108 108 100 

Продукти готові та 

консервовані з м’яса чи 

субпродуктів, інші, 

включаючи продукти з 

крові тварин  

328 258 37 544 374 46 114,0 

Джерело: складено і розраховано автором за даними Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області [70,c. 66]. 

Аналізуючи виробництво продуктів м’ясних, можна говорити про 

наступні тенденції: вироби ковбасні є основним видом продукції 

м’ясопереробних підприємств, адже це максимальна кількість продукції 

вироблена в натуральних одиницях за період 2012 – 2016 рр. Найбільшу 

кількість серед вироблених ковбасних виробів складають ковбаси копчені, 

сосиски та сардельки – 462 т даної продукції вироблено у 2016 році в Івано-

Франківській області, а також вагомою частину у виробництві виробів 

ковбасних займають ковбаси напівкопчені – 392 т у 2016 р., що на 134 т 

менше, аніж у 2012 р.  Починаючи з 2013 р. м’ясопереробні підприємства в 

Івано-Франківській області почали виробляти продукти готові та 

консервовані з свинини, як свідчать дані табл. 2.13 виробництв даного виду 
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продукції користується попитом на ринку, адже у 2016 р. виробництво 

досягло 108 т даної продукції, що в два рази перевищує показник початку 

виробництва даної продукції. На сьогодні найбільш проблемним в Україні є 

ринок яловичини, який демонструє стійку тенденцію до скорочення 

виробництва. Це пояснюється тим, що в умовах зменшення купівельної 

спроможності населення яловичина не є основним видом споживання м’яса. 

Фактично українці не можуть собі дозволити в достатній кількості купувати 

всі види червоного м’яса. 

Таблиця 2.14 

Фактичне споживання та споживання на душу населення м’яса та 

м’ясопродуктів в Україні та Івано-Франківській обл.  

Показники 

Рік 
Абсолютне 

відхилення 

2016 р. 

у % до 

2012 р. 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 

Фонд споживання 

м’яса та 

м’ясопродуктів, тис. т 

2478 2550 2236 2179 2195 -283 88,6 

Споживання м’яса та 

м’ясопродуктів 

надушу населення, кг  

у т. ч.: 

54,4 56,1 54,1 50,9 51,4 -3 94,5 

- яловичина і телятина 
8,5 9,2 9,1 8,1 7,7 -0,8 90,6 

- свинина 21,1 21,5 19,7 19,2 19,5 -1,6 92,4 

- м’ясо птиці 23,8 24,4 24,3 23,3 23,6 -0,2 99,2 

- інші види м’яса  1,0 1,0 0,9 0,3 0,6 -0,4 60,0 

Івано-Франківська обл. 

Фонд споживання 

м’яса та 

м’ясопродуктів, тис. т 

56,8 58,8 60,6 57,5 58,8 2 103,5 

Споживання м’яса та 

м’ясопродуктів на 

одну особу за рік, кг 

41,1 42,6 43,9 41,7 42,6 1,5 103,7 

Джерело: складено і розраховано автором за даними Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області [73]. 
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У 2016 році порівняно попереднім споживання населенням м’яса 

зросло на 0,5 кг і склало 51,4 кг на особу. Незважаючи на приріст даного 

показника, споживання м’яса відстає від раціональної норми на 36%. У 

структурі споживання м’яса найбільшу питому вагу займало м'ясо птиці – 

46%, на свинину припадало 38%, на яловичину – 15%, на інші види − 1%. 

За попередніми статистичними даними, у 2016 році всіма категоріями 

господарств вироблено 2 323 тис. тонн м’яса всіх видів у забійній вазі, що 

відповідає рівню 2015 року. При цьому, виробництво свинини та м’яса птиці 

зросло на 0,1% та 2,4% відповідно, а виробництво яловичини продовжило 

тенденцію до падіння, яке склало 5,1%. 

За даними статистики, за результатами 2016 р. порівняно з 2015 р 

поголів’я ВРХ скоротилося на 2,0%, свиней – на 5,5% та птиці – на 0,8%. 

Минулий рік характеризувався зростанням обсягів зовнішньої торгівлі 

м’ясною продукцією: експорт порівняно з 2015 роком зріс на 23,8% (до 302 

тис. тонн), імпорт – на 14,7% (182 тис. тонн). 

Нарощування присутності української м’ясної продукції на світових 

ринках відбувається завдяки галузі птахівництва. Частка м’яса птиці у 

загальних обсягах експорту становить 79% (240 тис. тонн, або на 49% більше 

ніж роком раніше).  

Таблиця 2.15 

Динаміка оптового продажу м’яса та м’ясних продуктів підприємствами 

 оптової торгівлі в Івано-Франківській області за період 2012 – 2016 рр. 

 

Показник 
Одн. 

виміру 

Рік Абсолютне 

відхилення 

2016 р. у 

% до 

2012 р.,  2012 2013 2014 2015 2016 

М’ясо та 

м’ясні 

продукти 

тонн 1984,8 5043,1 2688,6 2642,0 3117,3 1132,5 157,1 

млн.грн 44,7 134,9 78,6 112,2 156,8 112,2 350,8 

 

Джерело: складено і розраховано автором за даними Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області [77, c. 22]. 

Зважаючи на роль оптової торгівлі у забезпеченні збалансованості 

внутрішнього ринку та управління збутовою діяльністю м’ясопереробних 



104 

підприємств Івано-Франківської області та успішності 

зовнішньоторговельної діяльності, варто звернути значну увагу заходам 

активізації підприємництва у сфері оптових продажів м’яса та продуктів 

м’ясних, пов’язуючи розвиток оптової торгівля продукцією м’ясопереробних 

підприємств можливістю удосконалення управління збутовою діяльністю 

підприємств, зокрема реалізацією заходів щодо налагодження ефективної 

співпраці місцевих органів влади та приватного сектору, структурною 

перебудовою галузі та оптимізацією структури посередників оптової ланки за 

видами, типами, територіальним розміщенням, переорієнтацією інтересів 

оптового посередника на м’ясопереробного виробника Івано-Франківської 

області, створенням мережі оптових комплексів на рівні районів. 

 

Рис. 2.2 Динаміка оптового продажу м’яса та м’ясних продуктів в 

Івано-Франківській області за період 2012 – 2016 рр.  

Джерело: складено автором за даними Головного управління статистики в Івано-

Франківській області [77]. 
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Таблиця 2.16 

Динаміка роздрібного продажу м’ясної продукції підприємствами 

роздрібної торгівлі в Івано-Франківській області  

за період 2012 – 2016 рр.  

 

Показник Одн. 

виміру 

Рік 
Абсолю

тне 

відхиле

ння 

2016 р. 

у % до 

2012 р.,  
2012 2013 2014 2015 2016 

М’ясо та птиця 

свіжі та 

заморожені 

тонн 4447,6 4557,5 3725,3 4413,4 4360,2 -87,4 98,0 

млн.грн 139,8 146,6 173,1 224,3 231,1 91,3 165,3 

М’ясо копчене, 

солоне та вироби 

ковбасні 

тонн 2054,7 1886,0 1608,9 1770,7 1977,8 -76,9 96,3 

млн.грн 97,4 102,8 103,9 123,3 133,2 35,8 136,8 

Консерви, 

продукти готові 

м’ясні 

тонн 654,4 922,9 781,9 636,0 947,2 292,8 144,7 

млн.грн 25,5 32,4 39,6 43,7 63,0 37,5 247,1 

Джерело: складено і розраховано автором за даними Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області [78, c. 45]. 
 

 

Рис. 2.3 Динаміка роздрібного продажу м’яса та продуктів м’ясних в 

Івано-Франківській області за період 2012 – 2016 рр. 

Джерело: складено автором за даними Головного управління статистики в Івано-

Франківській області [78]. 
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З метою вивчення діяльності м’ясопереробних підприємств, яка 

стосується просування товару від виробника до споживача було проведено 

анкетування керівників та працівників м’ясопереробних підприємств Івано-

Франківської області. 

Дослідження виконано шляхом анкетного опитування керівників та 

працівників, які займаються збутом продукції підприємства. Анкета включає 

18 запитань щодо управління збутовою діяльністю досліджуваних суб’єктів. 

За результатами дослідження 90 % опитаних вважають, що управління 

збутовою діяльністю є одним із основних чинників успіху підприємства і 

тільки 10 % не погоджуються із даним твердженням. Важливість значення 

збутової діяльності для отримання бажаного результату підтримують 

більшість опитаних. 

Основним документом підприємства, відповідно до якого здійснюється 

збут продукції є стратегія збуту продукції. 

Варто зауважити, що 70 % респондентів стверджують, що їхні 

організації не мають стратегії збуту продукції, а 30% тільки планують її 

розробити. Здійснюється управління збутовою діяльністю у 100% опитаних 

суб’єктів підприємницької діяльності, однак, на думку опитаних, належним 

чином здійснюється управління збутом у 70%, у 10 % випадках – хаотично, 

що наводить на висновки про потребу в систематизації даної діяльності, 

розробивши стратегію збуту, чіткий плановий документ. 

Планування діяльності підприємства, дасть можливість спрогнозувати 

розвиток підприємства. Зростання збуту продукції при збереженні його 

результативності збільшує дохід підприємства і за умови незмінності витрат, 

зростатиме прибуток підприємства. Таким чином, додаткові кошти можуть 

бути направлені на удосконалення діяльності підприємства та його розвиток. 

На нашу думку, керівництвом підприємства формується загальне 

бачення роботи суб’єкта господарювання, натомість, працівники зі збуту 

продукції або відділ збуту повинні дати відповідь на питання в які 
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прогнозовані терміни і за яких умов зможуть бути акумульовані кошти, щоб 

налагодити активну та результативну роботу в даному напрямку. 

Опитування керівників та працівників м’ясопереробних підприємств 

Івано-Франківської області показало, що 40% підприємств не планують 

кількість продукції для збуту, 30% іноді планують кількість товару для збуту. 

Такі результати наводять на думку про те, що керівництво підприємств 

здійснює ліберальне управління збутовою діяльністю…. Обґрунтовуючи це 

тим, що середовище функціонування є досить нестабільним, а тому є важко 

прогнозованим. В іншому варіанті 30 % респондентів стверджують, що 

планують кількості продукції для збуту, з них 20 % – щомісячно і 10 % – 

щорічно. 

Аналітична інформація щодо стану ринку м’яса  та продуктів м’ясних в 

Івано-Франківській області  імовірно є недостатньою, адже 40 % 

респондентів не змогли відповісти на питання: яку позицію на ринку в 

області підприємство займає за результатами продажу продукції і тільки 30 

% опитаних вважають себе сильним конкурентом на ринку. 

, 

 

Рис. 2.4 Основні потреби м’ясопереробних підприємств для ефективного 

управління збутом продукції 

Джерело: складено автором на основі Додатку Б. 
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На основі результатів проведеного анкетування, що наведені у 

додатку Б, робимо висновки стосовно функцій управління збутовою 

діяльністю підприємств та стану управління збутом, а саме: 

- такі функції, як організація та контроль збуту виконуються усіма 

підприємствами, що були опитані; 

- 70 % опитаних здійснюють планування, облік та аналіз збуту 

- 50% опитаних здійснюють регулювання та стимулювання збуту 

продукції 

- менше половини опитаних займаються координацією та 

мотивацією реалізації продукції; 

- 50% опитаних незадоволені результатами збутової діяльності та 

40% іноді задоволені результатами збуту продукції. 

В управління збутом м’ясопереробних підприємствам необхідно 

приймати рішення щодо вибору каналів збуту. До таких слід віднести 

формування власної збутової мережі, використання оптово-посередницьких 

організацій, поєднання продажу через власну збутову мережу й 

посередницькі організації, що функціонують одночасно [97, c. 212]. 

На рис. 2.5 зображено канали збуту продукції м’ясопереробних підприємств  

Івано-Франківської області 
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Рис. 2.5 Канали збуту продукції м’ясопереробних підприємств  

Івано-Франківської області 

Джерело: складено актором на основі Додатку Б. 

Результати проведеного анкетного опитування показали, що 40 % 

опитаних використовують чотири канали збуту, 70 % здійснюють збут через 

посередників та роздрібні мережі та 90 % - здійснюють збут через оптові 

точки. Однак, більш цінним є результат щодо кількості збутої продукції 

через кожен із каналів збуту. 

З огляду на сучасний стан економіки наявність ресурсного потенціалу 

на підприємстві ще не свідчить про ефективність діяльності підприємства. 

Ефективна діяльність підприємства забезпечується в першу чергу за рахунок 

якості використання ресурсного потенціалу. Інвестиції в ресурси є формою 

оптимального капіталу, відомо що їхня якість дає змогу зменшити втрати, 

підвищити ефективність виробництва. 
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2.3 Аналіз економічної ефективності управління збутовою 

діяльністю м’ясопереробних підприємств 

 

За період становлення та розвитку ринкових відносин в Україні, 

відбулося багато змін, що стали початком формування нового формату 

відносин у веденні бізнесу та здійсненні збутової діяльності підприємствами. 

Перехід ринкової економіки вплинув на інфраструктуру ринку та умови 

функціонування усіх його складових. Відбулись зміни в ринковій 

кон’юнктурі, зросла конкуренція, особливого значення набула політика 

комунікацій та ін.  

Збутова діяльність підприємств-виробників повинна формуватися із 

врахуванням потреб ринку, а також включати велику кількість завдань, що 

мінімізуватимуть зміни та ризики, які постійно та стрімко виникають в 

ринковому середовищі. Таким чином, актуальним залишається питання 

ефективності управління збутовою діяльністю підприємства, як ключового 

елементу успіху підприємства на ринку. 

Досвід ринкових перетворень в Україні, зокрема м’ясопереробної 

галузі, виявив широкий спектр проблем, розв’язання яких потребує якісно 

нових підходів, пов’язаних із існуючим рівнем розвитку інфраструктури 

ринку, конкурентоспроможності товару, попиту споживачів, фінансово-

економічних чинників тощо. Для будь-якого товаровиробника галузі 

важливого значення набуває проблема ефективності управління збутовою 

діяльністю. 

Та, ефективність управління збутовою діяльністю м’ясопереробних 

підприємств стає головною передумовою формування 

конкурентоспроможного потенціалу продукції м’ясопереробних підприємств 

на внутрішньому і зовнішньому ринках, забезпечення прибутковості 

діяльності для розв’язання соціальних, технологічних  і демографічних 

проблем в області. Проте оцінювання ефективності збутової діяльності 
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м’ясопереробних підприємств, потребує, насамперед, з’ясування сутності 

поняття “ефективність”. 

Ефективність збутової діяльності загалом можна визначити як 

співвідношення результатів, одержаних  від збутової діяльності та витратами 

на її здійснення. Переважно категорію “ефективність” розглядають з позиції 

результативності діяльності. Поняття ефективність і результативність 

взаємопов’язані і свідчать про якість певної діяльності або функціонування 

певного об’єкта. Проте ототожнювати їх не слід, оскільки вони передбачають 

різний рівень досягнення результату. При цьому результативність у 

широкому розумінні можна використовувати для визначення наслідків 

ефективної або неефективної діяльності. 

Ефективною можна назвати тільки ту діяльність, що забезпечує 

реалізацію поставлених цілей з мінімальними витратами ресурсів, або яка дає 

змогу отримати максимальний ефект за наявних ресурсів. 

Зокрема, ефект – це уособлення самого результату, що 

характеризується абсолютними показниками, а ефективність – відносний 

вимірник результативності на основі порівняння результатів діяльності та 

зусиль для досягнення їх. Деякі автори дотримуються думки, що 

ефективність – це відношення ефекту (результату) до витрат. При цьому 

витратами у традиційному бухгалтерському визнається вибуття активів або 

збільшення зобов’язань. 

Таким чином, під категорією “ефективність” слід розуміти 

узагальнюючий складник у системі ринкових відносин з приводу одержання 

найбільшої віддачі від сукупних витрат і найбільшої економії затрат 

суспільної праці системо утворюючими  якої виступають людський капітал і 

засоби виробництва (земля, основний і оборотний капітал). 

Збут продукції є важливим складником діяльності м’ясопереробних 

підприємств, що забезпечує кінцеві результати , які характеризують 

ефективність збутової діяльності. Якість та ефективність управління 

збутовою діяльністю формують такі чинники як науковість методичних 
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розробок визначення параметрів організації й кількісного та якісного 

оцінювання її функціонування , об’єктивність, створення й використання 

раціональної системи збутової діяльності та управління нею, визначення 

рівня організації й ефективності та виявлення результатів її удосконалення, 

розроблення і впровадження заходів раціональної збутової діяльності. 

Таким чином, ефективність управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств визначають три групи показників:  

- показники організації – оцінка системи маркетингу 

- показники функціонування – оцінка організації роботи зі 

споживачами 

- результативні показники ефективності системи – оцінка 

організації збуту.  

Перша і друга група показників характеризує організованість та 

узгодженість елементів системи й показує наскільки вони забезпечують 

ефективність її функціонування. Третя група показників свідчить про 

результати діяльності відділу збуту. 

Ефективність управління збутовою діяльністю підприємства являє 

собою уміння здійснювати збут продукції з максимальним результатом, що 

характеризується не тільки отриманням високого прибутку, а й формуванням 

позитивного іміджу підприємства, а також налагодження міцних зв’язків із 

споживачами для задоволення їх потреб.  

Забезпечити ефективність управління збутовою діяльністю можливо, 

шляхом підтримання позитивних змін у кількісних та якісних показниках 

збутової діяльності підприємства. Оцінка ефективності заходів, що 

спрямовані на просування товару від виробника до кінцевого споживача 

дасть можливість налагодити все сторонність збутової діяльності. По-перше, 

оцінити результати існуючого стану справ у збутовій діяльності кожного 

окремо взятого підприємства, по-друге, внести необхідні зміни у тих 

напрямках збутової діяльності підприємства, що є найменш ефективними.  
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 На рис. 2.6 зображено модель, оцінки ефективності управління 

збутовою політикою підприємства, проте варто зауважити, що дана модель 

не є вичерпною, а тільки визначає напрям управління ефективністю збуту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.2.6 Модель оцінки ефективності управління збутовою політикою 

Джерело: розроблено автором на основі [14, 25]. 

Відомості про результативність системи збуту підприємства дозволяє 

аналізувати та співставити показники її функціонування, вчасного 

реагування на дієвість кожного з елементів системи, виявляти резерви 

покращення роботи відповідних підрозділів фірми, здійснювати вплив на 

систему маркетингу суб’єкта господарювання в цілому [25]. 

Варто зауважити, що єдиної загальноприйнятої системи оцінювання 

ефективності збутової діяльності не існує, проте в теорії сформована значна 

кількість показників для контролювання результатів збуту. Усі показники 

ефективності збутової діяльності поділяються на кількісні та якісні.  

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Оцінка зовнішньої 

ефективності управління 

збутовою політикою 

Оцінка внутрішньої 

ефективності управління 

збутовою політикою 
 

- стратегічний аналіз позиції 

підприємства на ринку; 

- оцінка ефективності 

клієнтурної політики 

підприємства; 

- аналіз прихильності 

покупців. 

- аналіз ступеня досягнення 

цілей у сфері збуту; 

- оцінка ефективності 

реалізації збутових стратегій; 

- оцінка економічної 

ефективності управління 

збутовою політикою. 
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Кількісні показники ефективності управління збутовою діяльністю 

відображають розміри господарської діяльності, тобто обсяг реалізованого 

товару, кількість та ефективність роботи збутового персоналу, обсяг 

нереалізованої продукції, залишки на складі та ін. Якісні показники 

ефективності управління збутовою діяльністю підприємства характеризують 

зміни і властивості зв’язку між виробником і споживачем, рентабельності 

збуту, продуктивності роботи збутового персоналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Напрями оцінки ефективності управління системою збуту 

підприємства [25, c. 65] 
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Аналіз системи збуту передбачає визначення ефективності кожного 

елемента цієї системи, оцінювання діяльності апарату працівників збуту. 

Аналіз витрат обігу передбачає зіставлення фактичних збутових витрат за 

кожним каналом збуту і видом витрат із запланованими показниками для 

того, щоб виявити необґрунтовані витрати, ліквідувати затрати, що 

виникають у процесі руху товарів і підвищити рентабельність наявної 

системи збуту. Організація збуту в процесі аналізу відіграє дуже важливу 

роль, оскільки забезпечує зворотний зв’язок виробництва з ринком, є 

джерелом інформації про попит та потреби споживачів.  

Збутова і виробнича діяльність підприємства здійснюється різними 

працівниками, а іноді різними відділами підприємства, бувають випадки, 

коли збутом продукції підприємства-виробника може займатися інша 

компанія, тому важливою складовою забезпечення ефективності управління 

збутовою діяльністю є налагодження контакту та взаємного обміну 

інформацією усіх учасників здійснення збуту продукції. 

Умови стабільного розвитку діяльності підприємства формуються під 

впливом різноманітних факторів. Завдання підприємства полягає в тому, щоб 

постійно і активно визначати рівень впливу зовнішніх і внутрішніх факторів 

на здійснення господарської діяльності, проводити стратегічне 

прогнозування імовірності настання тих чи інших проблем чи можливостей, з 

метою адаптації до середовища існування та впливу на нього.  

Стратегічний підхід до здійснення управління особливо актуальний, 

коли йде мова про управління збутовою діяльністю підприємства, адже не 

тільки від того скільки виробили продукції залежать результати діяльності 

підприємства, а в основному від того, як продукція була реалізована. Ринкові 

умови господарювання, в яких доводиться працювати м’ясопереробним 

підприємствам України давно змінили фокус із виробництва на збут 

продукції, визначивши управління збутовою діяльністю ключовою позицією 

у здійсненні господарської діяльності.  

У процесі здійснення господарської діяльності, в умовах конкурентної 
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боротьби, м’ясопереробні підприємства Івано-Франківської області повинні 

забезпечити баланс між власними можливостями (фінансовою, виробничою і 

управлінською здатністю) та умовами, які диктує зовнішнє середовище. Дане 

твердження випливає з того, що підприємство є відкритою системою, а тому 

одним із пріоритетних його завдань є уміння володіти об’єктивною 

інформацією про середовище, в якому воно функціонує. Щоб отримати таку 

інформацію, варто оцінити можливості м’ясопереробних підприємств та 

ситуації в галузі переробки м’яса, використовуючи SWOT-аналіз.  

SWOT-аналіз дає можливість визначити сильні і слабкі сторони в галузі 

переробки м’яса та м’ясних продуктів Івано-Франківської області, а також 

можливості і загрози, що впливають на них із зовнішнього середовища. 

SWOT-аналіз містить наступні складові:  

1) сильні сторони (Strengths) – позиції, що описують галузь, з 

погляду впливу їх на здійснення збутової діяльності підприємствами; 

2) слабкі сторони (Weaknesses) – недоліки, що існують в галузі, які 

можуть негативно впливати на якісне управління збутовою діяльністю; 

3) можливості (Opportunities) – фактори, що випливають із сильних 

сторін галузі і можуть позитивно (сприятливо) вплинути на збут продукції; 

4) загрози (Threats) – фактори, які потенційно можуть загрожувати 

ефективності та результативності управління збутовою діяльністю, 

існуванню та діяльності підприємства загалом. 

Служби маркетингу більшості м’ясопереробних підприємств уже давно 

використовують SWOT-аналіз, як інструмент аналізу середовища, в якому 

функціонує підприємство. Проте, здійснення SWOT-аналізу галузі, в якій 

функціонують учасник ринкових відносин регіону, може виявитися особливо 

ефективним, адже відображає об’єктивну ситуацію в галузі, не 

концентруючи увагу на діяльності та проблемах окремо взятого 

підприємства, таким чином забезпечується об’єктивність проведення SWOT-

аналізу.  

Проведення SWOT-аналізу галузі функціонування м’ясопереробних 
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підприємств Івано-Франківської області здійснено для визначення напрямів 

удосконалення управління збутовою діяльністю м’ясопереробних 

підприємств, адже, збут, на нашу думку, ключовий індикатор 

результативності та ефективності комерційного функціонування 

підприємства. SWOT-аналіз представляє собою узагальнену оцінку для 

розуміння та управління навколишнім середовищем, в якому функціонують 

м’ясопереробні підприємства регіону та здійснюється збут м’ясної продукції, 

спрощену модель середовища функціонування наведено на рис. 2.8. 

 

 

Рис. 2.8. Спрощена модель середовища функціонування  

м’ясопереробних підприємств регіону* 

Джерело: власна розробка автора. 

Ця модель матричного аналізу допомагає виділяти ключові перешкоди, 

що постають перед суб’єктом господарювання чи перед цілою галуззю в 

процесі ретельного дослідження чотирьох окремих елементів SWOT. На 

основі даного дослідження формуватиметься загальна стратегія розвитку 

м’ясопереробної промисловості регіону, в якій особливий акцент робиться на 

управління збутовою діяльністю підприємств. В результаті дослідження 

зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на управління збутовою діяльністю 
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м’ясопереробних підприємств, визначено складові SWOT-аналізу, що 

наведені в табл. 2.17. 

Таблиця 2.17 

SWOT-аналіз управління збутовою діяльністю м’ясопереробних 

підприємств в галузі 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Наявність сировинної бази. 

2. Наявність можливостей 

вирощування сировини 

(пасовища, крупи, корми). 

3. Кваліфікований виробничий 

персонал. 

4. Налагоджена збутова мережа 

роздрібної торгівлі продукцією. 

5. Широкий асортимент м’ясної 

продукції 

6. Наявність в області вільних 

виробничих площ та земельних 

ділянок для розширення 

виробництва. 

7. Стійке укорінення смакових 

традицій споживання м’яса та 

м’ясної продукції. 

8.Наявність у більшості 

підприємств досвіду роботи у 

кризових умовах.  

9. Здатність виробляти якісну 

продукцію. 

10. Територіальна наближеність 

виробника до кінцевого 

споживача. 

11. Нарощування експорту 

продукції в сусідні країни. 

12. Дешева робоча сила. 

1. Низький рівень фінансування розвитку 

(персоналу, технології,продукції та ін.). 

2. Низький рівень мотивації збутового 

персоналу. 

3. Недосконалість системи управління як 

збуту так і підприємства. 

4. Наявність застарілого обладнання  

м’ясопереробних підприємств. 

5. Низька кваліфікація персоналу із збуту 

продукції. 

6.Низький рівень використання сучасних 

технологій переробки і виробництва 

м’ясної продукції. 

7. Зростання конкуренції з боку 

іноземних компаній/ імпортної 

продукції. 

8. Відсутність власних збутових мереж 

(фірмових магазинів). 

9. Дотримання норм та термінів 

зберігання продукції. 

10. Недостатня кількість продукції ,що 

відповідає стандартів ЄС. 

11. Низька платоспроможність 

населення. 

12. Робоча міграція кваліфікованих 

працівників. 

13. Низька заробітна плата в галузі. 

14. Низька ціна на м’ясну продукцію 

низької якості за відсутністю контролю 

за її виробництвом. 

15. Незбалансований зв'язок між 

сільськогосподарським виробником і 

м’ясопереробним підприємством 
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16. Недосконалість законодавства в 

області забезпечення добросовісної 

конкуренції. 

Можливості Загрози 

1.Збільшення виробництва 

продукції 

2. Удосконалення виробництва 

продукції. 

3. Розширення збутової мережі 

роздрібного продажу. 

4. Використання вільних 

виробничих площ та земельних 

ділянок на умова концесії/ДПП. 

5. Розширення товарного 

асортименту. 

6. Формування бізнес-групи для 

забезпечення виробників 

аналітичною інформацією та 

новинками в галузі. 

7. Позиціонування якісної 

продукції, як бренд регіону. 

8.  Зниження витрат на збут 

продукції. 

9. Розширення ринків збуту за 

рахунок  країн ЄС. 

10. Створення 

конгломерату/бізнес-союзу із 

виробниками країн ЄС. 

11. Зниження виробничих витрат. 

1. Стихійне звільнення кваліфікованої 

робочої сили. 

2. Низька результативність збутової 

діяльності. 

3. Технічна та технологічна відсталість 

виробництва продукції. 

4. Зниження частки ринку вітчизняних 

підприємств. 

5. Не конкурентоздатність частини 

продукції (невідповідність стандартам 

ЄС).  

6. Зниження рівня споживання мясної 

продукції. 

7. Насиченість ринку продукцією низької 

якості. 

8. Часткова втрата зв’язку «сільсько-

господарський виробник – 

м’ясопереробне підприємство». 

9. Неможливість вчасно і адекватно 

реагувати на зміни в законодавстві. 

10. Зростання кіськості недобросовісної 

конкуренції. 

 

 

Отже, розглянувши сильні та слабкі сторони, можливості та загрози 

середовища (галузі в регіоні) м’ясопереробних підприємств, можна 

стверджувати, що на рівень ефективності функціонування підприємств та на 

управління збутовою діяльністю впливають різні чинники. Наступним 

етапом проведення аналізу є визначення взаємного впливу сильних і слабких 

сторін, можливостей та загроз, результати якого наведено у табл. 2.18. Для 



120 

цього використовуємо метод експертного оцінювання взаємовпливу існуючої 

ситуації на стратегічний розвиток подій в майбутньому. 

Таблиця 2.18 

Експертне оцінювання взаємовпливу сильних та слабких сторін, 

можливостей та загроз управління збутом м’ясопереробних  

підприємств Івано-Франківської області 

Примітки: експертне оцінювання взаємного впливу: ++високий взаємний вплив; +взаємно впливають;0 нейтрально;-низький взаємний 
вплив; -- взаємний вплив відсутній  

Джерело: складено за результатами експертного опитування. 

За результатами проведеної експертної оцінки визначено сильні та 

слабкі сторони, які мають високий взаємний вплив, а також можливості та 

загрози, які найбільше піддаються впливу певних факторів. Отже, для того, 

щоб сформувати найоптимальнішу стратегію поведінки усіх суб’єктів 

управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств Івано-

Франківської області зводимо отримані дані експертного оцінювання в 

 Взаємний вплив 

Можливості Загрози 

С
и

л
ьн

і 

ст
о

-

р
о

н
и

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 ++ 0 -- 0 + - + -- 0 0 ++ - 0 - 0 -- 0 0 ++ 0 0 -1 

2 + 0 - + + + + 0 + + ++ - - -- 0 - -- 0 + -- -- -1 

3 + + + -- + -- + -- + + + 0 0 0 - -- 0 - -- -- 0 -5 

4 0 0 + -- -- + ++ ++ - - 0 - + - + 0 -- - 0 - + -3 

5 - 0 + 0 + 0 ++ -- ++ + 0 - + 0 0 + - + - -- - 1 

6 + + 0 ++ 0 - 0 - -- - - - - 0 - 0 -- -- - -- + -12 

7 - 0 + 0 ++ -- + - - - -- - 0 -- - 0 ++ + 0 -- -- -7 

8 -- - 0 - 0 ++ 0 + + + + 0 0 + + - -- 0 + - + 3 

9 0 + - 0 + - ++ 0 ++ ++ + - 0 + 0 ++ 0 ++ + -- 0 9 

10 0 0 ++ -- - 0 ++ ++ + + - - - -- - 0 -- 0 - -- - -6 

11 ++ + ++ 0 ++ 0 + + 0 0 + 0 + -- ++ + + + -- + + 14 

12 + - 0 - 0 - 0 + + + ++ ++ - -- 0 0 -- 0 -- + -- -3 

13 + ++ + + + ++ ++ + ++ ++ 0 0 0 + - 0 -- + ++ - ++ 17 

14 + + + + ++ + + - + + + - 0 + + + 0 ++ + -- - 12 

С
л
аб

к
і 

ст
о
р
о
н

и
 

                      

1 + + - + + + + 0 -- 0 -- + + ++ + + - + 0 + -- 8 

2 - -- - 0 0 - + - - 0 0 0 ++ - - -- -- 0 - + -- -13 

3 + + - + 0 - - - -- - 0 + ++ + + + -- 0 ++ + 0 4 

4 + ++ 0 - 0 + -- 0 - + + ++ - ++ -- ++ 0 ++ 0 + - 5 

5 0 - - - - 0 + + ++ 0 -- 0 + 0 + - 0 -- -- - -- -8 

6 -- + 0 0 ++ - + 0 + - + + + ++ 0 + -- -- + 0 - 3 

7 - - - + 0 ++ + 0 - + -- + + 0 ++ + -- + - - + 2 

8 -- -- -- - - 0 ++ + + 0 0 0 ++ -- 0 -- 0 + - 0 + -5 

9 -- - + -- 0 0 ++ 0 + + -- -- + -- + + + 0 -- -- + -5 

10 0 -- - 0 -- + + -- ++ + - - + 0 + + + ++ - + + 3 

11 - 0 - - 0 - 0 0 -- - -- 0 + -- ++ 0 ++ -- -- 0 0 -10 

12 0 + 0 -- -- -- + - 0 -- - ++ 0 -- 0 0 + - -- -- -- -14 

13 + - + - -- - 0 + 0 - + ++ 0 0 -- -- + -- -- + -- -8 

14 -- 0 + - + -- ++ 0 - + - - + 0 + + + ++ 0 0 ++ 5 

15 ++ + - -- 0 ++ + - - -- + -- 0 -- -- + -- - ++ -- 0 -7 

16 -- -- + + - ++ + 0 + + 0 -- + - ++ - -- ++ 0 ++ ++ 5 

 -1 0 0 -

11 

5 -1 28 -4 5 4 -2 -3 12 -

12 

5 1 -

18 

5 -

10 

-

17 

-7  
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зведену таблицю SWOT-аналізу (табл. 2.19). 

Таблиця 2.19 

Матриця SWOT-аналізу формування стратегії розвитку м’ясопереробної 

галузі в Івано-Франківській області* 

 

 

Можливості і загрози → 

 

 

Сильні і слабкі сторони ↓ 

МОЖЛИВОСТІ 

1. Удосконалення 

виробництва 

продукції. 

2. Розширення 

збутової мережі 

роздрібного продажу. 

3. Розширення 

товарного 

асортименту. 

4. Позиціонування 

якісної продукції, як 

бренд регіону. 

5. Розширення ринків 

збуту в  країнах ЄС. 

6. Створення 

конгломерату/бізнес-

союзу із виробниками 

країн ЄС. 

ЗАГРОЗИ 

1. Низька 

результативність 

збутової діяльності. 

2. Зниження частки 

ринку вітчизняних 

підприємств. 

3. Неконкурентоздатність 

частини продукції 

(невідповідність 

стандартам ЄС).  

4. Насиченість ринку 

продукцією низької 

якості. 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 

1. Широкий асортимент 

м’ясної продукції. 

2.Наявність у більшості 

підприємств досвіду 

роботи у кризових 

умовах.  

3. Здатність виробляти 

якісну продукцію. 

4. Нарощування експорту 

продукції в сусідні 

країни. 

5. Підписання 

двосторонніх та 

Формування стратегії 

побудованої на 

створенні іміджу 

регіону з позиції 

високої якості м’ясної 

продукції, що має 

широкий асортимент, 

органічна, екологічно 

чиста, високо 

конкурентоспроможна 

та експортно-

орієнтована.  

Такий імідж регіону 

дасть можливість: 

Формування стратегії 

розвитку галузі 

спрямоване на 

удосконалення 

виробництва за рахунок 

впровадження новітньої 

техніки та технології 

переробки, 

удосконалення продукції 

відповідно до 

міжнародних стандартів 

якості, розвиток 

внутрішньої мережі 

роздрібної торгівлі. 
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багатосторонніх 

договорів про співпрацю 

між областю та регіонами 

сусідніх держав. 

6. Зростання попиту на 

органічну, екологічно 

чисту продукцію. 

залучити нові 

технології, інвестиції, 

а також розвивати 

гастрономічний 

туризм. 

СЛАБКІ СТОРОНИ 

1. Низький рівень 

фінансування розвитку 

(персоналу, технології, 

продукції та ін.). 

2. Недосконалість 

системи управління як 

збуту, так і підприємства. 

3. Наявність застарілого 

обладнання 

м’ясопереробних 

підприємств. 

4.Низький рівень 

використання сучасних 

технологій переробки і 

виробництва м’ясної 

продукції. 

5. Недостатня кількість 

продукції, що відповідає 

стандартам ЄС. 

6. Низька ціна на 

продукцію низької якості 

за відсутністю контролю 

за її виробництвом. 

7. Недосконалість 

законодавства в області 

забезпечення 

добросовісної 

конкуренції. 

Формування стратегії 

на основі створення 

єдиного бізнес-союзу 

виробників м’ясної 

продукції регіону, з 

метою спільної 

роботи над зміною 

застарілого 

обладнання на нове; 

удосконалення якості 

продукції; взаємна 

робота над 

дотриманням умов 

добросовісного 

ведення бізнесу; 

спільна  експансія на 

ринки збуту країн ЄС, 

за рахунок 

стратегічного 

управління збутовою 

діяльністю і 

реалізацією продукції 

регіону в країнах ЄС. 

Формування стратегії 

оптимізації витрат 

виробничих, збутових та 

інших з метою 

завоювання ринку 

низькими цінами на 

продукцію та намагання 

розширити частку 

внутрішнього 

регіонального ринку за 

рахунок більш вигідного 

логістичного 

розташування та 

наявності досвіду роботи 

в даному регіоні. 

 

За результатами проведеного SWOT-аналізу встановлено, що збутова 
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діяльність м’ясопереробних підприємств та галузь регіону загалом мають ряд 

сильних сторін і можливостей для розвитку на ринку. Для регіональної 

програми розвитку галузі переробки м’яса та м’ясних продуктів в Івано-

Франківській області варто пропонувати стратегію, що будуватиметься на 

основі врахування сильних сторін і можливостей, за умови мінімізації впливу 

слабких сторін і загроз. Створення єдиної стратегії управління збутовою 

діяльністю м’ясопереробних підприємств забезпечить високі конкурентні 

переваги продукції не тільки на внутрішньому, а і на зовнішньому ринку.  

На нашу думку, найоптимальнішою для м’ясопереробних підприємств, 

їхніх контрагентів, постачальників, споживачів та регіону загалом буде 

розроблення стратегії що відображала б інтереси усіх учасників збутової 

діяльності м’яса та м’ясних продуктів  в регіоні. Найважливішим питанням, 

що потребує вирішення є удосконалення виробництва, шляхом впровадження 

новітніх технологій, що дасть можливість розширити асортимент м’ясної 

продукції, покращити її якісні характеристики, здійснювати виробництво 

органічної екологічно чистої продукції. 

Водночас передумовою підвищення ефективності збутової діяльності 

м’ясопереробних підприємств області стає створення відповідного підрозділу 

для управління логістичними процесами  на підприємстві. Цей підрозділ має 

виконувати такі функції: контроль збутових витрат; комплексне дослідження 

ринку, аналіз і прогнозування ринкової кон’юнктури; формування програми 

маркетингу, яка включає в себе планування обсягів реалізації, комунікаційну 

політику і програму збуту; проведення операцій з навантаження, 

транспортування, складування та обслуговування, що безпосередньо 

стосуються збуту; реалізація продукції; аналіз результатів збутової діяльності 

за відповідний період. 

Набутий досвід м’ясопереробних підприємств в Івано-Франківської 

області свідчить, що успіх планування, організації, моніторингу та контролю 

за здійсненням збутової діяльності залежить від комплексу зовнішніх та 

внутрішніх факторів впливу. Стикаючись із безліччю проблемних питань, які 
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потребують вирішення, навіть дуже великі підприємства, що мають значні 

фінансові ресурси, технічний досвід та високу культуру управління, можуть 

відчувати суттєві труднощі у вирішенні проблем ефективного управління 

збутовою діяльністю. 

Досвід багатьох підприємств свідчить, що головною проблемою в 

управлінні збутом є розробка такої системи збуту, яка дійсно працюватиме в 

реальних виробничих умовах (умовах господарювання), проте така система 

майже невідворотно потребуватиме змін в культурі ставлення до роботи, а 

також в ідентифікації працівника із підприємством в якому він працює. 

Працівники, що займаються збутом продукції так само як й інший персонал 

м’ясопереробного підприємства повинні працювати на збагачення та 

покращення іміджу підприємства в якому працюють, розуміючи, що 

керівництво дбатиме і про їхнє професійне та матеріальне забезпечення.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Враховуючи переважання виробництва м’яса птиці в загальному 

обсязі, а також те, що значна частина продукції виробляється приватними 

господарствами, доцільне здійснення комплексу таких організаційно-

економічних заходів: спрямування державної допомоги для підтримки 

виробників свинини та яловичини; сприяння розвитку широкої збутової 

мережі з охопленням невеликих сільських населених пунктів; підтримка 

ініціативи запровадження дієвого взаємозв’язку між господарствами 

населення та сільгосппідприємствами щодо реалізації молодняку худоби для 

відгодівлі; стимулювання залучення іноземних і внутрішніх інвестицій у 

м’ясну галузь. 

2. Найефективнішим в Україні є ринок м’яса птиці: тут відсутні суттєві 

проблемні питання щодо виробництва, якості, збуту чи експорту продукції. 

Найбільш проблемним сегментом натомість залишається виробництво 

яловичини й телятини – воно є низькоефективним і більше, як на 70 % 

сконцентровано в господарствах приватного сектора. Розвиток збутової 

діяльності м’ясопереробних підприємства та орієнтація на потреби 

споживачів є складним, проте стратегічно важливим питанням. 

3. В Україні м’ясний імпорт представлений, в основному, свининою та 

м’ясом птиці, які у його структурі займають 43 % та 47 % відповідно. 

Імпортується м’ясна продукція українських м’ясопереробних підприємств 

переважно із Польщі та Німеччини, частка імпорту у внутрішньому 

продовольчому споживанні у 2016 році склала 8,0 %. 

4. Сучасний продовольчий ринок являє собою надзвичайно складну 

систему економічних та соціальних відносин між виробниками і 

споживачами продовольчої продукції, які взаємодіють між собою завдяки 

сформованому інфраструктурному забезпеченню в рамках інституційного 

середовища. Ефективність збутової діяльності м’ясопереробних підприємств 

визначається каналами збуту, маркетинговими рішеннями і діями, 
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логістикою, інфраструктурою, конкурентоспроможністю продукції, 

світовими цінами, можливістю внутрішнього споживання і переробки, 

зростанням ділової активності в галузі. 

5. Актуальними завданнями розв’язання проблеми підвищення 

економічної ефективності та сталого нарощування виробництва м’яса та 

продуктів м’ясних м’ясопереробними підприємствами Івано-Франківської 

області на сучасному етапі є пріоритетний розвиток спеціалізованого 

м’ясного скотарства. Проблему забезпечення населення високоякісним 

м’ясом яловичини в більшості країн вирішують за рахунок нарощування у 

структурі стада великої рогатої худоби питомої ваги тварин м’ясного 

напряму продуктивності. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

3. 1 Раціоналізація організаційної структури управління 

м’ясопереробних підприємств 

Реформування традиційної системи управління збутовою діяльністю є 

нагальною проблемою як по всій Україні так і в Івано-Франківській області. 

Сформовані досвідом і часом підходи до управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств не можуть вважатися достатньо ефективними, 

оскільки вони не визначають і адекватно не вирішують багатьох існуючих 

проблем. 

Підприємницька діяльність в ринкових умовах повинна 

забезпечуватися ефективним реагуванням на швидкий розвиток і зміни, що 

вносить ймовірні ризики, які часто не враховують під час прийняття 

управлінських рішень, особливо, що стосується управління збутом. 

 Важливим завданням м’ясопереробних підприємств при переході на 

нові умови господарювання для забезпечення ефективності управління 

збутовою діяльністю є формування конкурентоспроможної організаційної 

структури підприємства як частини системи управління збутовою діяльністю. 

У цьому зв’язку доцільно розглянути процес організації збуту на 

підприємстві як такий, що повинен забезпечити оптимальне сполучення та 

ефективне використання усіх видів економічних ресурсів для отримання 

фінансових результатів від виробничо-збутової діяльності, а також процес 

організації через реалізацію функцій управління повинен координувати та 

контролювати збутову діяльність. 

Розвиток ринкових відносин в Україні сприяє становленню нового 

підходу до управління підприємствами різної форми власності, що зумовлює 

підвищення конкурентної боротьби у різних напрямах діяльності 

підприємства. Управління збутом продукції підприємства є особливо 
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важливим, коли мова йде про намагання збільшити присутність продукції на 

ринку та зайняти лідируючі позиції в певному регіоні. Важливим питанням 

м’ясопереробних підприємств є забезпечення ефективності збутової 

діяльності для того, щоб максимізувати результати збутової діяльності. 

Відомий зарубіжний теоретик з проблем збуту Г. Дж. Болт порівнює 

організацію збуту з його каркасом, або засобом проведення в життя 

запланованої стратегії й тактики. Зарубіжна практика виробила значну 

кількість рекомендацій відносно того, як повинна бути організована збутова 

діяльність на підприємстві. Проте методи, які використовуються в країнах із 

розвиненою ринковою економікою, вимагають певної адаптації до 

вітчизняних умов [51]. 

Зважаючи на особливості ринкових умов в Україні та культури ведення 

бізнесу, більшість м’ясопереробних підприємств приділяють недостатньо 

уваги питанням ефективності та раціональності організації збутової 

діяльності на підприємств. Здійснення збуту продукції в основному 

відбувається або через посередницькі компанії, через власні торгові мережі 

або за допомогою комбінації двох основних способів просування товару на 

ринок. 

Організаційна структура управління збутом на підприємстві – це 

сукупність управлінських і виробничих підрозділів, що організовують і 

здійснюють комплекс збутових операцій по доведенні готової продукції 

споживачам відповідно до їх вимог [52, c. 57]. 

У цьому зв’язку доцільно розглянути процес організації цієї діяльності 

на підприємстві як такий, що складається із двох напрямків: по-перше, він 

повинен забезпечити оптимальне сполучення та ефективне використання усіх 

видів економічних ресурсів для отримання фінансових результатів від 

виробничо-збутової діяльності; по-друге, процес організації через реалізацію 

функцій управління повинен координувати та контролювати збутову 

діяльність. 
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Глибокі і якісні зміни, що відбуваються в об’єктах безпосереднього 

управління, неминуче призводять до перебудови організаційних структур і 

органів управління.  

Метою вдосконалення організаційної структури системи управління 

м’ясопереробним підприємством є забезпечення прийняття та реалізації 

ефективних управлінських рішень, які спрямовані на забезпечення 

економічного і соціального розвитку підприємства. 

В умовах розвитку ринкових відносин особлива увага приділяється 

ефективності системи управління підприємством, яка багато в чому 

визначається раціональністю діючої організаційної структури управління. 

Основною і найбільш актуальною характеристикою організації є формальна 

організаційна структура управління підприємством. Багатосторонність змісту 

структури управління зумовлює множинність принципів їхнього 

формування. Розглянуті в даній роботі підходи до побудови організації 

займають важливе місце в теорії і практиці управління. Організаційна 

структура спрямована, перш за все, на встановлення чітких взаємозв’язків 

між окремими підрозділами, розподіл між ними прав і відповідальності. У 

ній реалізуються різні вимоги до вдосконалення системи управління, що 

знаходять вираження в тих чи інших принципах управління. Можливі 

напрямки вдосконалення організаційної структури управління виявляються в 

результаті її системного аналізу. Повноцінне функціонування будь-якого 

підприємства неможливе без внесення коректив, раціоналізації, розробці 

вдосконаленого проекту структури управління.  

Управлінські підрозділи, що забезпечують розвиток системи 

управління збутовою діяльністю на різних підприємствах, можуть бути 

представлені відділом збуту, відділом маркетингу або ж групою збуту в 

складі інших управлінських підрозділів. До виробничих підрозділів 

віднесемо склади з готовою продукцією, цехи з комплектації, маркування і 

пакування готової продукції, транспортний підрозділ, відділ 

післяпродажного обслуговування. 
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Пропонуємо окреслити завдання та функції відділу маркетингу, який за 

нинішніх умов є найбільш поширеним організаційним підрозділом 

вітчизняного підприємства по забезпеченні збутової діяльності. 

Основні завдання відділу збуту (маркетингу) завдання: 

1) дослідження та прогнозування попиту; 

2) вивчення конкурентів; 

3) пошук найбільш ефективних каналів і форм розподілу, що 

відповідають вимогам споживача; 

4) встановлення договірних відносин на постачання продукції; 

5) створення умов із забезпечення замовленою продукцією в 

передумовлені договором терміни. 

Форми організування збутової діяльності на підприємстві як елемент 

функціональної підсистеми передбачають об’єднання працівників, які 

виконують взаємопов’язаний комплекс робіт в процесі управління всіма 

збутозабезпечуючими операціями. У цьому зв’язку необхідно також 

визначити: функції і службові взаємовідносини між робітниками всередині 

збутової системи і за її межами; функції координування і контролювання в 

системі збуту. Крім того, ми дотримуємося думки відносно того, що форми 

організування збуту охоплюють діяльність по формуванню, відбору 

спеціалістів всіх збутозабезпечуючих підрозділів, оцінюванні якості та 

результатів роботи працівників, а також заходи по матеріальному і 

моральному мотивуванню персоналу. 

 Працівники відділу маркетингу, поряд із типовими функціями, можуть 

виконувати й інші обов’язки – з метою збільшення обсягу продажу й 

завоювання престижу організації. Для забезпечення функціонування системи 

управління збутовою діяльністю, що передбачає планування організування, 

мотивування та контролювання операцій із доставки необхідної споживачеві 

продукції у визначені терміни, в необхідне місце, у встановленій кількості і 

відповідної якості, необхідно скоординувати всю діяльність функціонального 

відділу маркетингу, його зв’язки з внутрішніми підрозділами підприємства і 
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зовнішнім середовищем. Система управління збутовою діяльністю повинна 

відповідати головним напрямкам господарської діяльності підприємства, 

забезпечувати такий зміст виробничої, збутової, складської, транспортної та 

іншої діяльності, при якій вчасно реалізовується продукція споживачеві.  

Вважаємо за доцільне розглянути і логістичний підхід до організування 

процесу збуту на підприємстві, так як логістика керується принципами 

раціонального управління товарно-матеріальним потоком, то необхідно 

створювати такі організаційні системи, які б відображали цей потік. 

Сутність ринку м’яса та продуктів його переробки можна визначити як 

цілісну, відкриту організаційно-економічну систему, що розвивається під 

впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища та складається із 

сукупності підприємств, які беруть участь у виробництві, переробці, 

зберіганні, транспортуванні та реалізації [62, с 166]. 

Безперервні організаційні, економічні та інституційні трансформації, 

котрі мають місце в Україні та її регіонах протягом всього періоду її 

незалежності та носять як системний, так і дуже часто хаотичний непослі-

довний характер, підриваючи усталені уклади ведення господарства та 

взаємодії між виробниками і споживачами, суттєво вплинули на показники 

розвитку тваринництва. 

Важливим питанням в управлінні збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств є організації збуту на підприємстві. Більшість 

підприємств, що діють на території Івано-Франківської області не мають 

цілісної системи управління збутовою діяльністю, підтвердженням є факт 

того, що більшість підприємств не здійснюють планування збуту продукції 

та середньостроковий (1 – 3 роки) та довгостроковий (3 – 5 років) період, не 

визначаються основні цілі та завдання збутової політики підприємства.  

Вирішення цієї проблеми передбачає: подолання психологічних 

бар’єрів менеджерами усіх рівнів управління щодо необхідності 

використання маркетингового підходу до управління збутовою діяльністю і 

проведення відповідних управлінських змін. Високий ступінь нестабільності 
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зовнішнього середовища вимагає від керівництва підприємств управляти на 

основі гнучких екстрених рішень, що не завжди буває виправданим та 

оптимальним; підвищення компетентності персоналу, що займається 

управлінням збутовою діяльністю; забезпечення відповідності організаційної 

структури управління збутом установленим цілям та вибраним стратегіям 

збуту; використання інструментарію стратегічного менеджменту в 

управлінні збутовою діяльністю. 

На багатьох підприємствах недостатнє кадрове забезпечення, тобто або 

немає, або не вистачає фахівців, які мають необхідний рівень знань у сфері 

маркетингового управління. Ще гіршою є проблема відсутності спеціалістів у 

сфері управління збутовою діяльністю. У зв’язку з цим необхідно: підвищити 

кваліфікацію персоналу у сфері управління збутовою діяльністю за 

допомогою навчання та стажування у провідних іноземних партнерів, участь 

у навчальних тренінгах; залучати провідних фахівців у сфері управління 

збутовою діяльністю до роботи підприємства; систематично здійснювати 

оцінку та атестацію збутового персоналу. 

Іншою проблемою є дефіцит коштів у підприємства для проведення 

необхідних управлінських змін у системі збуту. В умовах інфляції 

підприємства не ризикують вкладати грошові кошти в організацію збуту, 

оскільки не впевнені у завтрашньому дні. Однак сучасні умови 

господарювання характеризуються певним розширенням можливостей для 

підприємств щодо отримання кредиту у банках, що дозволить вирішити 

зазначену проблему.  

Цілі збутової діяльності мають виходити із місії підприємства, бути 

кількісно виміряними та обмеженими в часі. Пріоритетне значення при 

цьому повинні мати стратегічні цілі. Однак на практиці стратегічні цілі часто 

не встановлюють. 

Процес пристосування організаційної структури управління збутом до 

реалізації стратегії управління збутовою діяльністю наведено на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1 Процес пристосування організаційної структури управління 

збутом до реалізації стратегії управління збутовою діяльністю 

Джерело: сформовано автором на основі джерел [14] 

Оптимізація 

організаційної 

структури 

управління збутом 

Забезпечення 

функціонального 

управління 

Ефективний 

розподіл ресурсів 

Створення 

корпоративної 

культури 

- децентралізація управління; 

- впровадження посади радника управління 

збутовою діяльністю; 

- створення проектної групи для реалізації 

стратегії управління збутовою діяльністю 

- чіткий розподіл функціональних обов’язків; 

- своєчасне делегування повноважень 

- налагодження комунікаційних зв’язків між 

функціональними підрозділами; 

- створення можливостей для реалізації завдань 

щодо управління збутовою діяльністю; 

- створення ефективної системи мотивації 

виконавців реалізації стратегії управління 

збутом; 

- розробка системи оцінки результатів; 

- безпосередня участь вищого керівництва в 

управлінні збутовою діяльністю підприємства. 

- визначення пріоритетних напрямків розподілу 

ресурсів; 

- визначення підходу до розподілу ресурсів; 

- визначення обсягу та структури необхідних 

ресурсів; 

- визначення джерел ресурсів. 

- оптимізація стилю управління; 

- використання багатокритеріального підходу 

до управління кадрами; 

- налагодження взаємозв’язків між 

працівниками; 

- оптимізація інформаційного забезпечення; 

- урахування інтересів та цінностей збутового 

персоналу. 
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Для забезпечення ефективності функціонального управління збутом 

слід створити таку систему мотивації і розвитку персоналу, яка буде сприяти 

активізації дій всіх працівників у сфері збуту. Це можливо за умов розробки і 

впровадження відповідної системи оцінки результатів роботи персоналу, з 

якою повинен бути ознайомлений кожен працівник. 

Організаційні зміни при управлінні збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств повинні бути спрямовані на оптимізацію 

інформаційного забезпечення. Прийняття управлінського рішення потребує 

наявності достатньої, точної та достовірної інформації, тому дуже важливо 

під час збору інформації правильно визначати джерела її одержання. 

Результати дослідження організації роботи та корпоративної культури 

м’ясопереробних підприємств Івано-Франківської області свідчать про те, що 

найкращою ситуація є на підприємствах, які знаходяться на стадії зростання.  

Одним із завдань управління збутовою діяльністю підприємства є 

набір, навчання збутового персоналу, аналіз результативності його роботи та 

мотивація. При цьому слід панятами про такі пріоритети: створення міцних 

зв’язків з покупцями, акцент на цінності товару для споживача, а не його 

ціні, сегментування і позиціонування, збільшення пропозиції. 

Компетентність збутового персоналу складається із 5 елементів: 

функціональної (професійної), інтелектуальної, ситуаційної часової і 

соціальної компетенції.  

Форми організування збутової діяльності на підприємстві як елемент 

функціональної підсистеми передбачають об’єднання працівників, які 

виконують взаємопов’язаний комплекс робіт у процесі управління всіма 

забезпечуючими збут операціями. У цьому зв’язку необхідно також 

визначити: функції і службові взаємовідносини між робітниками всередині 

збутової системи і за її межами; функції координування і контролювання в 

системі збуту. Крім того, ми дотримуємося думки відносно того, що форми 

організування збуту охоплюють діяльність із формування, відбору 

спеціалістів усіх забезпечуючи збут підрозділів, оцінюванні якості та 
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результатів роботи працівників, а також заходи з матеріального і морального 

мотивування персоналу 

. Працівники відділу маркетингу, поряд із типовими функціями, 

можуть виконувати й інші обов’язки – з метою збільшення обсягу продажу й 

завоювання престижу організації. Для забезпечення функціонування системи 

управління збутовою діяльністю, що передбачає планування організування, 

мотивування та контролювання операцій із доставки необхідної споживачеві 

продукції у визначені терміни, в необхідне місце, у встановленій кількості і 

відповідної якості, необхідно скоординувати всю діяльність функціонального 

відділу маркетингу, його зв’язки з внутрішніми підрозділами підприємства і 

зовнішнім середовищем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*        
пропозиція щодо удосконалення 

Рис. 3.2. Удосконалена організаційна структура м’ясопереробного 

підприємства 

Джерело: розроблено автором 
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Удосконалення системи і методів управління – одна з найбільш 

важливих умов забезпечення життєдіяльності підприємства і його 

прибуткового функціонування. Ринкові відносини впливають безпосередньо 

на структуру управління підприємством. При вірному виборі організаційної 

структури управління підприємством, її ефективній побудові, підприємство 

має можливість забезпечити максимальну прибутковість за рахунок 

підвищення продуктивності виробництва. Від оперативності, економічності 

та надійності управління залежить можливість підприємства вижити в 

умовах ринку. 

До структури управління існує низка вимог, що відбивають її ключове 

значення для менеджменту. Головні з цих принципів можуть бути 

сформульовані таким чином:  

1) організаційна структура управління повинна відповідати стратегії 

компанії, її масштабам і специфіці діяльності 

2) повинен бути передбачений оптимальний розподіл праці між 

органами управління і окремими працівниками, що забезпечує творчий 

характер роботи і нормальне навантаження, а також належну спеціалізацію.  

3) формування структури управління потрібно пов’язувати з 

визначенням повноважень і відповідальності кожного співробітника й органу 

управління, зі встановленням системи вертикальних і горизонтальних 

зв’язків між ними.  

4) між функціями і обов’язками, з одного боку, і повноваженнями та 

відповідальністю з іншого, необхідно підтримувати баланс, порушення якого 

призводить до дестабілізації системи управління в цілому.  

5) організаційна структура управління повинна бути адекватною 

соціально-культурним умовам організації, що виявляє істотний вплив на 

рішення відносно рівня централізації і деталізації, розподілу повноважень і 

відповідальності, міри самостійності і масштабів контролю керівників і 

менеджерів.  
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Важливу роль у розбудові організаційної структури підприємства 

відіграють життєвий цикл та розмір підприємства. Ефективність 

організаційної структури управління, яка в кінцевому підсумку виявляється в 

успішному функціонуванні підприємства, може бути досягнута за умови, що 

при її формуванні дотримуються таких вимог:  

– безпомилково визнатити та сформулюється мета підприємства;  

– досягається максимальна простота структури. Чим простіше й 

чіткіше побудована структура, тим легше персоналу зрозуміти своє місце в 

ній, пристосуватися до даної форми управлін- ня: і брати активну участь у 

реалізації цілей підприємства;  

– забезпечується, чітка передача, інформації і відповідний зворотний 

зв’язок;  

– встановлюється піткість підпорядкування працівників керівництву. 

Одержання наказу або розпорядження тільки від одного начальника – 

необхідна умова єдності дій, координації сил, поєднання зусиль. Подвійне 

командування не тільки зайве, а й шкідливе;  

– обмежується кількість підлеглих. Норма управління визначається 

діапазоном контролю, який залежить від; типу виробництва, його складності;  

– обмежується кількість ланок управління: чим їх більше, тим довше 

йде інформація знизу вверх і розпорядження зверху вниз, чим більше 

можливостей перекручування їх у процесі передачі;  

– чітко розрізняються і координуються функції лінійного керівництва і 

функціональних служб. 

Ефективність побудови організаційної структури повинна бути оцінена 

декількома показниками: рівнем забезпечення організаційної структури щодо 

забезпечення досягнення кінцевих результатів діяльності підприємства 

відповідно до поставлених цілей та рівнем відповідності організаційної 

структури управління здійсненню внутрішніх функціональних процесів з 

точки зору адекватності об’єктивних вимог до їх змісту, організації і 

властивостям.  
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Результативним критерієм ефективності в ході порівняння різних 

варіантів організаційної структури є найбільш повне і стійке досягнення 

цілей при мінімізації витрат на організацію управління і функціонування 

структур. Принципово важливе значення для оцінки ефективності системи 

управління має вибір базових показників для порівняння або визначення 

рівня її ефективності, які повинні прийматися як нормативні. Одним з 

підходів є розробка еталонного варіанту, за який може бути обрана діюча 

організаційна структура управління, що забезпечує прийнятний для 

конкретного підприємства рівень ефективності управління. 

Успіх діяльності м’ясопереробних підприємств багато в чому залежить 

від особливостей організації збутової діяльності, яка визначає оцінку та вибір 

ефективного каналу розподілу. Натомість, С. С. Гаркавенко стверджує, що 

“канал збуту – це сукупність фірм чи окремих осіб, які беруть на себе право 

власності на товар чи послугу або сприяють передачі цього права іншим 

фірмам чи особам на шляху руху товарів від виробника до споживача”[52].   

Канали збуту мають дві характеристики: рівень каналу і ширина 

каналу. Рівень каналу збуту – це будь-який посередник, який виконує ту чи 

іншу роботу щодо наближення товару і права власності на нього до кінцевого 

споживача. Кількість рівнів визначає довжину каналу. Ще однією 

характеристикою каналу розподілу є ширина каналу – кількість посередників 

на кожному рівні каналу розподілу. Тобто ширина каналу визначається тим, 

скільки незалежних учасників каналу розподілу є на окремому рівні 

збутового ланцюга: скільки оптових покупців буде залучено до збуту, 

скільки збутових агентів потрібно та ін. [52, с. 367]. 

У випадку, коли первинною ціллю м’ясопереробного підприємства є 

максимальне охоплення ринку, тоді, швидше за все, обирають організацію 

збуту через посередників (магазини, універсами, дискаунти). Проте, збутову 

діяльність м’ясопереробне підприємство може організовувати 

використовуючи змішані (комбіновані) канали збуту, коли підприємство має 

власні фірмові магазини, однак продукція підприємства представлена і в 
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роздрібних торгових точках (супермаркетах, продуктових магазинах, на 

ринку та ін.). 

Обираючи канали розподілу м’ясопереробні підприємства 

орієнтуються на очікування споживачів та власні цілі. Так, якщо 

підприємство за пріоритет ставить якість сервісного обслуговування та 

доступ споживачів до найсвіжішого м’яса та ковбасних виробів, перевага 

надається власним торговим мережам (фірмовим магазинам). Основні канали 

збуту м’ясопереробної продукції зображено на рис. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 Канали збуту продукції м’ясопереробних підприємств 

Джерело: розроблено автором. 
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необхідні інвестиції для створення (побудови) каналу; character – характер 

каналу, його відповідність вимогам товару, фірми-продавця на ринку; 

continuity - стабільність, орієнтація посередника на довгострокові відносини, 

що дає можливість проведення більш повного аналізу вибраних каналів 

розподілу [171]. 

Критеріями оцінки каналів збуту для м’ясопереробних підприємств, 

можна вважати найбільш доцільними наступні: 

1) рівень збутових витрат – сукупність матеріальних ресурсів 

необхідних для налагодження збуту продукції; 

2) ефективність збуту – різниця між отриманим доходом від реалізації 

продукції та витратами підприємства; 

3) рівень сервісного обслуговування – залежить від кваліфікація 

безпосереднього продавця (знання продукції, його якісних характеристик та 

ін.), атмосфери, швидкості та якості обслуговування; 

4) ціни – різниця між ціною виробника та продавця, чим більшою є 

різниця, тим нижчою є оцінка даного критерію; 

5) охоплення ринку – співвідношення між кількістю торгових точок, 

що охоплює максимальну концентрацією покупців; 

6) стандарти якості – можливість забезпечити збереження якісних 

характеристик товару (температурний режим, упаковка та ін.). 

Таким чином, підприємству найвигідніше використовувати канал збуту 

комбінованого типу, адже при такій організації збутової діяльності 

підприємство відповідно до оцінки критеріїв вибору каналу збуту отримує 

максимальну оцінку. Однак варто звернути увагу на оцінку кожного 

окремого критерію та співставити з цілями підприємства, визначити його 

пріоритети орієнтації щодо збуту.  

На нашу думку, здійснити оцінку існуючих каналів збуту та потенційно 

можливих для м’ясопереробних підприємств, варто опираючись на 

характеристику та вагомість кожного із вказаних критеріїв (табл.3.1). 
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Таблиця 3.1 

Критерії оцінки вибору каналів збуту для м’ясопереробних підприємств 

Критерії 

оцінки 

Оцінки 

1 2 3 4 5 

- збутові 

витрати 
дуже високі високі оптимальні низькі 

дуже 

низькі 

- ефективність 

збуту 
неприйнятна прийнятна задовільна добра відмінна 

- сервісне 

обслуговування 
дуже погане погане задовільне добре відмінне 

- ціни дуже 

високі 
високі середні низькі 

дуже 

низькі 

- охоплення 

ринку мінімальне 

вище 

мінімально

го 

оптимальне 

нижче 

максималь

ного 

максимальн

е 

- стандарти 

якості 
відсутні низькі не стабільні нормальні високі 

Джерело: розроблено автором. 

 

Кожне підприємство намагається скоротити шлях товару від виробника 

до споживача з метою збільшення продажу і зменшення витрат. До того ж 

зберігання і контроль за якістю продукції вимагають значних витрат, тому 

товаровиробники зацікавлені у швидкій реалізації. Відповідно до цього 

обирається канал збуту. Вибір каналу ґрунтується на аналізі розміру та 

доступності ринку, вартості зберігання та транспортування запасів, обсягу 

спеціальних знань, необхідних для продажу продукції кінцевому 

споживачеві, величини знижок та грошових винагород для посередників 

тощо. М’ясопереробні підприємства, що орієнтуються на маркетинг, повинні 

значну увагу приділяти правильній побудові і організації товарного руху від 

виробника до споживача.  

Варто зазначити, що найбільш вдалою формою торгівлі для 

підприємств даної галузі є роздрібний продаж, адже він забезпечує швидкість 

потрапляння до споживача свіжої продукції. Основна кількість м’ясної 

продукції реалізується через мережу магазинів та супермаркетів, у яких є 

відділи продажу м’ясної продукції та відповідні умови для її зберігання. В 
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таких мережах реалізуються, в основному, ковбасні вироби, копченості, 

супові набори, в маркетах практикується продаж свіжих шматків м’яса, 

фасованого під вакуум у спеціальну упаковку «креовак». Підприємства, які 

реалізовують субпродукти 1-ї категорії, практикують оптову торгівлю ними 

на підприємства вторинної переробки. М’ясокомбінати, які виробляють 

кісткові та м’ясні фарші з відходів виробництва реалізовують їх в зоопарки 

та кінологічні центри для годівлі тварин.  

Великі м’ясокомбінати вдало використовують реалізацію через мережу 

власних торговельних точок. Ще однією особливістю даних підприємств є те, 

що вони орієнтуються на ринки збуту, які є географічно компактними з 

метою зменшення витрат на перевезення товару, а також скорочення часу, за 

який продукція потрапить до споживача. Найчастіше такі підприємства 

функціонують у межах певної області чи кількох районів у залежності від 

обсягу виробництва. Особливості, притаманні м’ясокомбінатам, зумовлюють 

значні витрати на збут, які включають в себе витрати на складування, оренду 

транспорту для перевезення продукції, обладнання транспортних засобів 

рефрижераторами, торгові знижки, витрати на експедицію, заробітну плату 

менеджерам зі збуту. Завершальним етапом планування є контроль за ходом 

продажу, що дозволяє своєчасно відслідковувати проблеми та вносити 

поправки у плани і кошторис відповідно до нових умов. Окремі маркетингові 

дії (аналіз потреб, вивчення товарів, прогнозування ринку, складання планів 

та ін.), якщо застосовувати їх відокремлено, не зможуть забезпечити того 

ефекту, якого можливо досягти використовуючи їх у комплексі як систему. 

Саме тому головним у маркетинговій концепції є цільова орієнтація і 

комплексність, тобто злиття усіх елементів діяльності у єдиний 

взаємопов’язаний процес.  

Останнім часом у всьому світі, і в Україні, зокрема, виникла 

необхідність врахування у практиці маркетингу етичних та соціальних 

питань суспільства. Ця обставина призвела до появи нової стратегічної 

концепції соціально-етичного маркетингу. Згідно цієї концепції, попри 
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задоволення потреб споживачів та ринку, одним із головних завдань 

підприємства є збереження добробуту та здоров’я суспільства у 

довготривалому періоді. Така спрямованість повинна відігравати основну 

роль у формуванні іміджу та забезпеченні конкурентоспроможності 

підприємства на ринку. Згідно цієї концепції на м’ясопереробних 

підприємствах необхідно впроваджувати нові стандарти виробництва, 

технологій, нагляду за якістю та інше. Адже наявні сертифікати та стандарти, 

які діють в Україні, а також можливість кожного окремого підприємства 

працювати за власними технічними умовами, не задовольняють жодної 

умови даної концепції. Однією із перешкод на шляху становлення концепції 

ефективного управління збутовою діяльністю підприємства виступає ціна 

товару, яка могла б відповідати необ2хідним критеріям. Як правило, ціна 

продукції, виготовленої згідно з вимогами високої якості у два рази вища, 

ніж ціна товару без відповідних характеристик, що забезпечують збереження 

здоров’я населення та екологічності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

3.2 Удосконалення економічного механізму управління збутовою 

діяльністю м’ясопереробних підприємств 

 

Підприємницька діяльність в ринкових умовах повинна 

забезпечуватися ефективним реагуванням на швидкий розвиток і зміни, що 

вносить ймовірні ризики, які часто не враховують під час прийняття 

управлінських рішень, особливо, що стосується управління збутом.  

Економічну відповідальність за результати ведення господарської 

діяльності несе не тільки керівництво м’ясопереробного підприємства, а й 

працівники, що займаються збутовою діяльністю підприємства, адже 

володіють первинною інформацією за якою формують висноски на основі 

яких приймаються рішення щодо управління збутовою діяльністю 

підприємств. Одним із найважливіших принципів роботи відділу збуту 

повинно бути бажання мінімізувати ризики та максимально ефективно 

налагодити збутову діяльність з можливістю правильно, вчасно та ефективно 

управляти збутовою діяльністю. 

У сучасних умовах, управління збутовою діяльністю підприємства 

повинно бути націлене на максимально зручне, ефективне, швидке і якісне 

задоволення потреб споживачів, за умови збереження високої 

результативності ведення господарської діяльності та її фінансових 

результатів. Виникнення складних ситуацій, під час здійснення 

господарської діяльності суб’єктами господарювання, в умових ринку, що 

розвивається, знайоме більшості з них. Здійснюючи управління         

збутовою діяльністю м’ясопереробні підприємства можуть із наступними 

проблемами: 

1) створення бар’єрів, з боку держави, у вигляді сплати додаткових 

внесків, платежів, податків чи зборів, із одночасною слабкою фінансоваю 

допомогою та підтримкою підприємствам галузі (відсутність розвитку 

інфраструктури); 
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2) нестійкість та швидке зростання курсу валют, цін на сировину, 

матеріали, тощо; 

3) недостатньо кваліфікований персонал, що займається збутом 

продукції та персоналу, що забезпечує ефективність та рузьтативність 

збутової діяльності; 

4) недостатній рівень захищеності підприємств від недобросовісної 

конкуренції, недосконалість антимонопольного законодавства в частин 

притягнення до відповідальності за його порушення, низька 

платоспроможність населення. 

Важливим питання ведення господарської діяльності підприємствами 

України є можливість використовувати узагальнені підгоди до управління 

збутовою діяльністю підприємства, стимулювання збуту продукції певної 

галузі та розвиток ділової активності окремого регіону. Часто підприємства 

недооцінюють роль і значення збуту продукції, а більше звертають увагу на її 

виробництво, проте варто зауважити, що прибуток підприємства отримують 

від кількості реалізованої продукції, а не від кількості виробленої.  

Важливим є питання якості виробництва продукції, однак ринкові 

умови господарювання та висока конкуренція змінює пріоритетність в 

користь правильно організованого та ефективно налагодженого збуту 

продукції підприємства. За таких умов, формування механізму управління 

збутовою діяльністю набуває особливої важливості.  

Вирішення існуючих проблем щодо управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств можливе за умови співпраці центральних та 

місцевих органів влади із керівниками м’ясопереробних підприємств, 

установ та організацій, що прямо чи опосередковано впливають на 

здійснення збуту продукції м’ясопереробних, як на внутрішньому так і на 

зовнішньому ринках. За таких умов важливим є визначення механізму 

управління збутовою діяльністю підприємств та його основних компонентів 

(рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Ідентифікація основних компонентів  

механізму управління збутовою діяльністю підприємства 

Джерело: розроблено автором на основі [55; 56]. 

МЕХАНІЗМ 

система елементів, що призначена для 

перетворення руху одного чи декількох 

елементів у потрібний рух інших 

елементів [1; 2]. 

ЕКОНОМІЧНИЙ  МЕХАНІЗМ 

використання певних елементів економічної системи для 

зміни і підсилення руху інших елементів цієї ж системи; 

засоби або важелі підвищення результативності 

господарювання на підприємстві [1;2]. 

МЕХАНІЗМ  

УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

система, яка складається з взаємопов’язаних компонентів (об’єкт, суб’єкт, 

ресурси, функції методи та інструменти управління збутовою діяльністю), 

що піддаються впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, 

які можуть сприяти досягненню поставленої мети або унеможливлювати її 

досягнення. 

 
ОБ’ЄКТ 

 
СУБ’ЄКТ 

 
РЕСУРСИ 

 
ФУНКЦІЇ 

 
МЕТОДИ 

 

 
ІНСТРУМЕНТИ 

Діяльність пов’язана із 

просуванням товару від 

виробника до споживача. 

Сукупність процесів, які 

виконуються елементи системи, 

напрями діяльності. 

Сукупність засобів, що необхідні 

для реалізації поставленої мети. 

Фізичні та юридичні особи 

(підприємства, установи і 

організації тощо). 

Знаряддя за допомогою якого 

можна впливати на здійснення 

збутової діяльності 

підприємства. 

Способи за допомогою яких 

здійснюється збут продукції 

підприємства. 
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Здійснювати управління збутовою діяльністю м’ясопереробного 

підприємства необхідно враховуючи сукупність різноманітних факторів, що 

можуть впливати на управління збутом продукції. Потреба у 

цілеспрямованому впливі на збутову діяльність м’ясопереробних 

підприємств викликана необхідністю вирішити або хоча б мінімізувати 

негативний вплив ряду існуючи проблем даної галузі. Основними 

передумовами формування механізму управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств є необхідність: 

– систематизувати роботу учасників збутової діяльності (керівники та 

працівники м’ясопереробного підприємства, торговельні посередники); 

– здійснити структуризацію бізнес-процесів, що забезпечують 

товарорух та досягнення поставлених стратегічних і тактичних цілей, 

виконання завдань; 

– визначити імовірність настання ризиків, скласти план попередження 

та зниження ризиків, що супроводжують діяльність просування продукції від 

виробника до споживача; 

– забезпечити ефективність здійснення збутової діяльності 

підприємства, шлягом детального та поетапного стратегічного планування 

бажаного результату; 

– налагодити зворотній зв’язок між виробником продукції та 

споживачем, з метою отримання цінної інформації для подальшого 

удосконалення продукції, якості обслуговування чи розширення товарного 

асортименту. 

Об’єктом управління збутовою діяльністю підприємства виступає збут, 

а саме діяльність пов’язана із просуванням товару на ринок і до споживача. 

Суб’єктом є одиниця, що здійснює управління, в даному випадку це можуть 

бути керівники підприємства, відділ збуту, посередницька компанія, якщо 

мова йде про управління збутом в галузі, тоді суб’єктом виступає асоціація 

об’єднаної групи підприємств, у випадку управління збутом продукції певної 
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галузі в окремому регіоні, формується склад суб’єкти впливу (управління), 

куди входять представники органів державної або місцевої влади. 

Ресурси механізму управління є фінансові, трудові, матеріальні, 

нематеріальні, інформаційні та маркетингові засоби, що забезпечують 

реалізацію поставленої мети. Економічний механізм забезпечення збуту 

продукції м’ясопереробних підприємств складається із сукупності форм, 

методів та засобів, які забезпечують оптимізацію асортименту, розробку і 

впровадження товарів-новинок, управління якістю, посилення 

конкурентоспроможності товарів, продовження життєвого циклу, 

поліпшення якості продукції і створення бренду товару з урахуванням 

споживчих переваг з наступною розробкою стратегічних інструментів впливу 

на цільових споживачів. 

Ефективний механізм управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробного підприємства включає в себе реалізацію наступних 

заходів: 

1) проведення аналізу збутової діяльності підприємства в цілому і 

кожному каналу розподілу окремо; 

2) прогноз стану ринку на попередній звітний період; 

3) планування обсягів збуту продукції згідно товарної номенклатури; 

4) планування витрат на реалізацію продукції; 

5) вибір каналів збуту та визначення бажаного результату кожному з 

них; 

6) дослідження та пошук нових ринків збуту продукції; 

7) вивчення особливостей управління збутовою діяльністю 

конкурентів; 

8) проведення моніторингу збуту продукції на різних етапах 

просування товару на ринок для внесення змін, якщо вони необхідні для 

досягнення бажаного результату 

9) аналіз статистичних даних про реалізацію продукції по окремих її видах, 

категоріях споживачів, розмірах замовлень та первинних каналах збуту; 
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10) оцінювання роботи збутового персоналу та розробка форм 

матеріального заохочення. 

Ефективність механізму управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств забезпечується послідовністю визначення 

завдань (цілей) та виконання рішень щоо кожного з них ( рис. 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Ідемеханізму управління збутовою діяльністю підприємства 

Джерело: розроблено автором на основі [55; 56]. 

Проблема  

неефективного управління збутовою діяльністю 

підприємства: 
відсутність фінансування, зростання цін на сивовину та матеріали, 

некфіліфікований збутовий персонал, зміни умов та термінів доставки 

товару, недієва реклама та засоби стимулювання збуту тощо. 

Постановка завдання: 

Налагодження ефективної дієвої системи збуту продукції 

м’ясопереробного підприємства 

Провести дослідження із визначенням стану 

ринку, кількості конкурентів, частки ринку, 

проведення SWOT-аналізу, розробити базову 

стратегію. 

 

Цінова політика 

 

Товарна політика 

 

Логістика 

Стимулювання 

збуту 

Стратегія збуту 

        ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

Управління збутом 

Маркетингове 

дослідження ринку 

Сформувати ефективний асортимент  (нових 

товарів або оптимізації асортименту) з метою 

підвищення конкурентоспроможності 

підприємства, заходи з продовження 

життєвого циклу товару. 

Реалізувати заходи щодо визначення цін, 

цінової стратегії і тактики, умов оплати, 

варіювання цінами, залежно від позиції на 

ринку, стратегічних і тактичних цілей фірми 

Забезпечити доставку якісної та необхідної 

кількості продукції, у потрібний час, 

відповідному споживачу з мінімальними 

витратами. 

Використовувати короткотермінові заходи, 

які розраховані на швидке реагування ринку у 

відповідь на пропонування підприємством 

своєї продукції. 

 
Здійснити сегментацію ринку, позиціонувати 

пропозицію для різних сегментів, будувати з 

покупцями стосунки, уміти втримувати 

покупців та залучати нових. 
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Функції механізму управління збутовою діяльністю є не тільки 

управлінські функції: планування, організація, контроль і мотивація, сюди 

входять й інше не менш важливі функції, а саме: облік і аналіз, регулювання, 

стимулювання та координація. Варто зауважити, що особливістю функцій 

даного механізму є те, що вони виступають сукупністю процесів здійснення 

збуту, що вказує на факт того, що розглядати збут варто як діяльність, а не 

процес, адже процесами є функції, які частина загального, а не основа збуту. 

Плануючи збутову діяльність, керівництву підприємства слід вибрати 

стратегію збутову, тобто як саме має бути організована система просування 

товару до споживача: через власну або дилерську мережу; через які типи 

торгових посередників слід здійснювати товарорух. 

До інструментів механізму управління збутовою діяльністю 

відносяться знаряддя, за допомогою яких цілеспрямований вплив 

(управління) набуває практичного характеру. Інструментами, які можу бути 

використані можна розділити залежно від того, що потребує впливу (в основі 

концепція 7Р маркетингу), а саме: 

1) товар – упаковка, асортимент, якість, торгова марка, після продажне 

обслуговування, сервіс, можливість повернення, обмін тощо; 

2) ціна – прейскурант, знижки, націнка, кредит, термін виплати, умови 

оплати та ін.; 

3) місце – канали збуту, посередники, рівні збуту, форми релізу, 

транспортування, складський запас, розміщення, підготовка торгового 

персоналу тощо; 

4) просування – зв’язок з громадськістю, реклама, виставки, 

персональний продаж, стимулювання збуту, прямий продаж, піар; 

5) люди – працівники, посередники, продавці, постійні клієнти, 

потенційні клієнти, споживачі; 

6) процеси – швидкість та якість обслуговування, доставка, комфорт, 

цілодобова служба підтримки; 
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7) фізичні докази – правильний імідж і оточення, що користуються 

товаром/послугою, відгуки клієнтів, рекомендації, сертифікати тощо. 

Метою механізму управління збутовою діяльністю є створення 

всесторонніх умов, які забезпечують ефективне здійснення функцій 

управління (досягнення кінцевої мети) в процесі просування товару від 

виробника до споживача. Використання механізму управління збутовою 

діяльністю підприємства дасть можливість здійснювати вплив на 

господарські процеси підприємства, а також допоможу згрупувати основні 

функції при здійсненні товароруху продукції, яку виробляє окрема 

господарююча одиниця до споживачів. Окрім того, можливим є розроблення 

індивідуального підходу до здійснення збуту продукції на основі наукового 

підходу до ведення складних економічний процесів, що супроводжують 

діяльність підприємств. 

Механізм управління збутовою діяльністю м’ясопереробного 

підприємства є свого роду інструментарієм, що допомагає ефективно 

здійснити  аналіз існуючої ситуації щодо збуту на окремо взятому 

підприємстві; дає можливість виконати якісне планування із подальшою 

реалізацією запланованого; сприяє здійсненню контролю та моніторингу за 

проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку 

взаємозв’язків з цільовими покупцями для досягнення певних завдань 

визначених та задекларованих керівництвом м’ясопереробного підприємства. 

Такими завданнями можуть бути: отримання прибутку, зростання обсягів 

реалізації товару, збільшення частки ринку, що, зрештою, забезпечує 

можливість вироблення і прийняття стратегічних рішень та подальшого 

розвитку господарській діяльності підприємства. 

Варто зауважити, що механізм управління збутовою діяльністю 

підприємства є складовою частиною механізму управління підприємством і 

доповнює його у питаннях, що стосуються збуту продукції підприємства. 

Після визначення основних компонентів необхідно сформувати механізм 

управління збутовою діяльністю підприємств, який наведено на рис. 3.6. 
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Рис. 3.6 Удосконалення економічного механізму управління збутової діяльності м’ясопереробних підприємств 
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Запропонований механізм управління збутовою діяльністю 

підприємства може сприяти розвитку можливостей для систематизованого та 

упорядкованого здійснення управління збутовою діяльністю, 

використовуючи при цьому  весь спектр методів, засобів та інструментів. 

Крім того, розроблений механізм, при частковій оптимізації можна 

використовувати, якщо метою управління є не тільки розвиток збутової 

діяльності окремого підприємства, а й стимулювання збуту продукції певної 

галузі. Цінною є можливість застосування механізму управління збутом для 

покращення товароруху певного регіону. Отже, механізм управління 

збутовою діяльністю можуть застосовувати підприємства, об’єднання 

підприємств, асоціації, а також органи місцевого самоврядування, тобто ті 

суб’єкти управління збутом метою яких є удосконалення управління 

збутовою діяльністю. 

Ураховуючи те, що значна частина продукції в Івано-Франківській 

області виробляється приватними господарствами населення, а також зростає 

зацікавленість суб’єктів до виробництва м’яса птиці, доцільне здійснення 

комплексу таких організаційно-економічних заходів: 

– спрямування державної допомоги для підтримки виробників свинини 

та яловичини з метою збільшення обсягів виробництва цього виду сировини, 

що є перспективною в плані експорту; 

– сприяння розвитку широкої збутової мережі з охопленням невеликих 

сільських населених пунктів, оскільки наразі саме приватні господарства є 

основним виробником м’яса яловичини та свинини та виробив ковбасних; 

– підтримка ініціативи запровадження дієвого взаємозв’язку між 

господарствами населення та сільськогосподарськими підприємствами щодо 

реалізації молодняку худоби для відгодівлі; 

– стимулювання залучення іноземних і внутрішніх інвестицій у м’ясну 

галузь, оскільки зростає зацікавленість імпортерів до української продукції. 

Реалізація зазначених заходів сприятиме розвитку ринку м’яса в Івано-

Франківській області та зростанню фонду споживання в розрахунку на одну 
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особу. Збільшення обсягів виробництва м’яса дасть змогу сформувати 

значний експортний потенціал у галузі. 

М’ясна галузь в Івано-Франківській області має значні резерви та 

великі перспективи розвитку, реалізація яких можлива лише за умови 

подолання негативних явищ в аграрному секторі. Вирішення нагальних 

проблем у ньому надасть змогу розширити виробництво, створити робочі 

місця, отримати нові можливості розвитку та вийти на міжнародний ринок. 

Отже, економічний механізм забезпечення збуту продукції 

м’ясопереробних підприємств складається із сукупності форм, методів та 

засобів, які забезпечують оптимізацію асортименту, розробку і впровадження 

товарів-новинок, управління якістю, посилення конкурентоспроможності 

товарів, продовження життєвого циклу, поліпшення якості продукції і 

створення бренду товару з урахуванням споживчих переваг з наступною 

розробкою стратегічних інструментів впливу на цільових споживачів. 

Створення в Україні збалансованого господарства в м’ясопереробній галузі 

можливе за умов наявності прогнозованого механізму управління збутовою 

діяльністю підприємств, що включає в себе широкий комплекс заходів 

впливу держави на систему економічних відносин. 
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3.3 Підвищення результативності управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств 

 

Розвиток ринкової економіки в Україні нерозривно пов’язаний із 

розвитком збутової діяльності підприємств різних форм власності та всіх 

галузей господарювання. М’ясопереробні підприємства в Україні 

переживають не найкращі часи і це пов’язано із великою кількістю проблем, 

що існують як в галузі загалом, так і на підприємствах.  

Успіх діяльності підприємств м’ясопереробної галузі України впливає 

на економіку держави, здоров’я та працездатність населення, доступ до 

якісних продуктів харчування та формує позитивний імідж держави, що 

здатна забезпечити внутрішній ринок м’ясом та м’ясною продукцією, а також 

стати одним із лідерів експорту продукції закордон.  

В умовах інтеграції України до світових ринків особливо актуальним є 

питання щодо вирішення існуючих проблем та формування стратегії 

розвитку галузі переробки м’яса на основі визначених напрямків 

удосконалення, в першу чергу що стосується збутової діяльності.  

Управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств є 

складним і багатогранним процесом і вимагає постійного аналізу й 

удосконалювання. Формування новітніх дієвих технологій у системах 

управління збутовою діяльністю зумовлене поступовим збільшенням обсягів 

реалізації продукції вітчизняними виробниками. Тому першочерговим 

завданням підприємств є створення ефективної системи управління збутовою 

діяльністю. Організація збутової діяльності повинна бути частиною стратегії 

управління підприємством і формуватися у процесі складання виробничої 

програми підприємства. 

Напрями удосконалення збутової діяльності м’ясопереробних 

підприємств варто формувати із врахуванням існуючих проблем в галузі та 

на підприємствах, з метою вирішення даних проблем або зниженням 
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можливості їх впливу на організацію та управління збутовою діяльність 

кожного окремо взятого м’ясопереробного підприємства. 

Визначивши основні проблемні питання діяльності м’ясопереробних 

підприємств в Україні (табл. 3.2), варто звернути увагу на напрями 

удосконалення збуту продукції даних підприємств.  

Таблиця 3.2 

Ключові проблеми збутової діяльності галузі переробки м’яса та 

м’ясопереробних підприємств в Україні  

Проблемні питання 

збутової діяльності галузі 

переробки м’яса та 

продуктів м’ясних в 

Україні (зовнішні) 

Проблемні питання збутової діяльності 

м’ясопереробних підприємств  

(внутрішні) 

1. 
Низька рентабельність 

бізнесу. 

У
п

р
а

в
л

ін
н

я
 

- відсутність аналітичної інформації 

для вчасного прийняття 

управлінських рішень 

2. 

Зростання цін на 

ресурси (м’ясну 

продукцію, корми, 

електроенергію та ін.). 

- нездатність швидко реагувати на 

зміни, що стосуються просування 

товару 

- недосконалість організації збутової 

діяльності 

3. 

Загострення 

конкуренції на ринку, 

особливо з боку 

іноземних компаній. 

- відсутність тісного взаємозв’язку 

між структурними підрозділами 

підприємства та збутовим 

персоналом 

4. 

Складна економічна та 

політична ситуація в 

Україні та окремих її 

регіонах. 

П
ер

со
н

а
л

 

- низький рівень кваліфікації 

збутового персоналу 

- відсутність системи мотивації 

персоналу із збуту 

5. 

Застаріле обладнання та 

технічне устаткування 

більшості вітчизняних 

підприємств. 

- висока плинність кадрів із збуту 

продукції  

Л
о
гі

ст
и

к
а
 

- недотримання умов зберігання 

продукції при транспортування 

6. 

Високі ставки на 

кредитування бізнесу та 

жорсткі умови надання 

кредитів для бізнесу. 

- недотримання термінів доставки 

продукції 

- проблеми в системі управління 

товарними запасами та 
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складуванням товару 

7. 
Недосконалість 

інфраструктури ринку. 

П
о

се
р

ед
н

и
к

и
 

- низький рівень корпоративної 

культури посередницьких структур 

(відповідальність, пунктуальність, 

точність) 

8. 

Відсутність ефективної 

співпраці між 

підприємствами з 

метою спільного 

відстоювання власних 

інтересів  

- відсутність системи стимулів для 

забезпечення високої мотивації 

посередників 

- відсутність обігових коштів для 

забезпечення швидкості 

взаєморозрахунків  

9. 

Низький рівень 

зацікавленості 

підприємств галузі в 

інноваціях та існуючих 

ноу-хау 

К
а
н

а
л

и
 з

б
ут

у 

- неефективність обраного 

підприємством каналу збуту 

- порушення умов зберігання 

продукції на полицях торгового 

закладу 

10. 

Низька купівельна 

спроможність 

населення. 

- нездатність провести якісне 

маркетингове дослідження, 

відсутність контакту із споживачем  

11. 

Зміна законодавства 

України, особливо, що 

стосується податків, 

зборів, митних ставок 

та ін. 

- слабкі стимулюючі заходи із збуту 

товару або повна їх відсутність 

- невміння утримати постійних та 

повернути втрачених покупців 

Джерело: складено автором на основі [10, 16, 38 ,54, 57, 63, 70, 71 –,74, 94, 98]. 

Одними з найосновніших напрямів удосконалення збутової діяльності 

м’ясопереробних підприємств є: 

1. Стратегізація управління збутовою діяльністю підприємства – 

формування чіткої та максимально ефективної стратегії збуту продукції із 

послідовністю завдань на кожному етапі просування товару від виробника до 

споживача. На підприємствах нерідко простежуються відхилення від темпів 

продажу, стратегії. Для виправлення цих недоліків треба більш точно 

визначити стратегію підприємства, зробити прогнозування обсягу товару, що 

реалізовуватиметься та визначити частку ринку. 
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2. Планування розвитку та стимулювання збутового персоналу – дасть 

можливість визначити пріоритети роботи персоналу, що здійснює збут 

продукції підприємства. 

Підприємству потрібно зменшити витрати на обслуговування відділів, 

які можна поєднати, а також треба розробити стандарти ефективної праці 

менеджерів зі збуту. Доцільним буде їх постійне навчання, корпоративні 

тренінги, підвищення кваліфікації, щорічні екзаменаційні атестації на 

підприємстві за фаховою діяльністю працівників. 

3. Раціоналізація логістичних потоків – формування найоптимальнішого, 

з позиції “виробник – споживач” логістичного ланцюга, для забезпечення 

швидкості та якості доставки товару від виробника до кінцевого споживача; 

4. Забезпечення ефективності каналів збуту – можливість комбінувати 

існуючі форми організації збуту продукції, обираючи прямий канал збуту чи 

скористатися послугами посередників, дати відповідь на питання, що буде 

максимально ефективне для результатів збуту, можливо тільки після 

проведення комплексного дослідження потенційної ефективності кожного із 

можливих каналів збуту. 

Також, підприємство повинне створювати цінову політику для трьох 

основних прошарків населення – вищого, середнього і нижчого класу за 

доходами. Для кожного класу може бути своя ціна на товар, проте сама 

продукція повинна бути якісною для будь-якого споживача. При цьому треба 

розуміти, що більша частка суспільства в Україні відноситься до нижчого 

класу населення (до 70%), а життєнеобхідні потреби в неї найвищі, тому 

доцільно знаходити резерви зниження питомої собівартості та ціни за 

рахунок, наприклад, використання простішої упаковки товару, відсутності 

традиційної реклами для нужденної частини суспільства. За умови виконання 

попереднього пункту удосконалення збутової діяльності, підприємство буде 

мати позитивну суспільну думку і можливість забезпечення без кризового 

розвитку на довгострокову перспективу. 
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5. Синергізм компонентів та учасників збутової діяльності – здійснення 

збуту на основі спільної праці виробників із захисту власних інтересів, 

виробника з посередниками для економічності збуту, виробника і споживача 

для удосконалення продукції, сервісу чи обслуговування.  

Безпека та якість м’ясної продукції залежить від стратегії виробників, 

від їх ставлення до цієї проблеми. Тому виробники, якщо вони реалізують 

стратегію високої якості і забезпечення безпеки м’ясної продукції, 

впроваджують внутрішній контроль через системи управління ними, а також 

сертифікуються за ISO. Безпека ринку м’ясної продукції залежить не тільки 

від відповідальності виробників, забезпечення високоякісною сировиною, 

сучасною технологією тощо. Багато в чому вона залежить від позиції торгівлі 

– продавець не повинен купувати продукцію що є: неякісною, без документів 

або забороненою довільної реалізації. Крім цього торгова мережа повинна 

продукцію відповідно зберігати, транспортувати. Все це разом зробить ринок 

м’яса та м’ясних продуктів якісним та безпечним [60, c. 49]. 

Український ринок м’ясопереробної продукції, що включає ковбасні 

вироби, готові м’ясні продукти та консерви, а також м’ясні напівфабрикати, у 

грошовому виразі складає значну частку у виробництві харчової продукції. 

Порівняння динаміки виробництва м’ясних виробів та харчової 

промисловості в цілому дозволяє зробити висновки щодо перспективності 

розвитку м’ясопереробної підгалузі [61, с. 51]. 

Підводячи підсумки, варто зауважити, що удосконалення збутової 

діяльності м’ясопереробних підприємств в Україні, дасть можливість великій 

кількості учасників даного процесу отримати позитивний результат, а саме: 

зростуть надходження до державного бюджету, підприємство отримає 

більший прибуток, посередник і постачальники зможуть збільшити дохід від 

власної діяльності, покупці отримають якісну, здорову, доступну та безпечну 

продукцію. 

Традиційні підходи в управлінні збутовою діяльністю підприємств на 

сьогоднішній день не можуть повністю задовольнити потреби ринку, що 
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постійно зростають. Науковці та практики стараються знайти максимально 

ефективні методи впливу на поведінку споживача, розуміючи, що старими 

методами цього добитися не легко застосовують передові дослідження та 

практично перевіряють наукові гіпотези.  

Збутова діяльність, відповідно до традиційних методів побудови, 

формується в межах трьох площин “сегмент ринку – місце – вартість товару”, 

однак споживач, його потреби та бажання, знаходяться за межами 

середовища на яке можна впливати. Так було ще кілька років назад, до 

розвитку основ нейроекономіки та наук, які від неї походять, а саме: 

нейромаркетингу та нейрменеджменту.  

Сучасні дослідження мозку з використанням томографа, айтрекера 

дозволяють виявити підсвідомі реакції споживача. Зокрема, метод 

відстежування руху очей виявляє центр зорової уваги з більш високою 

точністю і подробицями, ніж при традиційних відповідях респондентів. 

Управління збутовою діяльністю потребує застосування великої 

кількості знань з таких наук, як менеджмент, маркетинг, інформаційні 

технології, економічна психологія та ін. Нейроекономіка має можливість 

об’єднати і здобутки різних наук, основними з яких є нейробіологія, 

психологія та економіка.  

На даному етапі розвитку нейроекономіки термінологічний та 

теоретико-практичний апарат потребує наукового обґрунтування через її 

економічну сутність та значення для розвитку бізнесу. Невирішеним 

залишається питання про те, як використовувати існуючі на сьогодні методи 

нейрекономіки в управлінні збутовою діяльністю та в стимулюванні 

споживачів приймати рішення на користь певного виду продукції.  

Визначення поняття “нейроекономіка”, на нашу думку, варто 

розглядати через призму її економічної сутності та значення для розвитку 

бізнесу. Умови конкуренції на ринку вимагають новітніх методів управління 

діяльністю (в тому числі збутовою) підприємства. Це стосується практично 

всіх галузей економіки.  
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В управлінні збутовою діяльністю підприємства об’єктом управління 

виступає збут, тобто діяльність пов’язана з переміщенням товару від 

виробника до споживача. В свою чергу суб’єктами збуту певного виду 

продукції є виробник, постачальники, посередники, продавці, покупці та 

споживачі.  

Високоефективним управління збутовою діяльністю підприємства 

може вважатися, коли стане можливим визначення, прогнозування, 

стимулювання та створення умов для прийняття позитивного рішення 

придбати товар покупцями. Методи, засоби та інструменти нейроекономіки 

можуть найефективніше вплинути на покупця та споживача, адже окремі 

позиції даної науки вивчають поведінку особи та особливості прийняття 

рішення. 

Теоретичні та практичні основи нової науки “нейроекономіки” 

знаходяться на стадії формування, так, як наука є новою, тому, що в 90-х 

роках минулого століття економісти виявили зацікавленість до результатів 

наукових досліджень науковців в галузі нейробіології та психології. Науковці 

в галузі біологічних наук дають відповіді на питання: що відбувається в 

мозку та організмі людини в тих чи інших ситуаціях (безпосередньо й при 

прийнятті рішень). Психологи здійснюють намагання науково обґрунтувати 

біологічні процеси, даючи відповідь на питання: чому приймаються ті чи 

інші рішення. 

Нейроекономіка (англ. neuroeconomics) – міждисциплінарний напрямок 

в науці на перетині предметів економічної теорії, нейробіології та психології. 

Вона вивчає процес прийняття рішень при виборі альтернативних варіантів, 

розподілу ризику та винагороди. Нейроекономіка використовує економічні 

моделі для вивчення діяльності мозку й досягнення нейробіології для 

створення економічних моделей [60]. 

Вважається, що нейроекономіка займається вивченням механізмів 

прийняття рішень на різних рівнях складності,  а саме: генному, нейронному, 

структурно-анатомічному, функціональному, соціальному та ін. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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Дослідженням питань нейроекономіки займаються такі науковці, як П. 

Глімчер, К. Камерер, Д. Лейбсон, К. Маккейб, П. Зак, В. Ключарьов та інші 

науковці-дослідники.  

В 2004 році було створено організацію вчених, що займаються 

дослідженням питань нейроекономіки – Асоціація нейропсихоекономіки, 

також в США діє Центр нейроеконмічних досліджень при університеті 

Клермон в Каліфорнії та організована Стенфордська літня школа 

нейроекономіки.  

Нейроекономіка ставить своєю метою розкрити еволюційні основи 

поведінки особи, пояснити роль емоцій і когнітивного контролю в процесах 

прийняття рішення, механізми соціальної кооперації та змагання між 

людьми, а також досліджувати нейробіологічні механізми соціального 

впливу та реклами [61, 62]. 

Роль емоцій у прийнятті рішення також є питанням досліджень вчених 

в галузі нейроекономіки. На нашу думку, цінність знань нейроекономіки в 

можливості застосовувати передові наукові дослідження в бізнесі та 

управлінні збутом. Нейроекономіка, може стати початком розвитку інших 

підсистем даної науки, а саме: нейроменеджмент (управління на основі 

очікувань), нейромаркетинг (стимулювання прийняття рішень), 

нейроекономічна етика (галузь науки, що описуватиме культуру 

використання знань),   

Нейронауки розглядають, з одного боку, як новий методологічний 

інструмент (“тонше скальпеля”) для аналізу процесів прийняття рішень, не 

питаючи думки безпосередньо споживачів, оцінювання або стратегії, з 

іншого, як джерело генерації теорії, доповнюючи цілою низкою традиційних 

дисциплін. Так, філософія, економіка, соціологія, політологія проявили 

інтерес до нейронаук, внаслідок чого з’явилися нові дисципліни: 

нейроекономіка, нейроетика, нейросоціологія, нейроестетика, нейротеологія, 

нейрополітологія і т.д. [60].  

На рис. 3.6 зображено основні науки та фактори, що спричинили появу 
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нейроекономіки. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7 “Три кити” формування нейроекономіки, як окремої науки 

Джерело: розроблено автором.на основі [60-67] 

Незважаючи на сформоване в суспільстві негативне ставлення до 

методів нейромаркетингу, не можна не відзначити, що цей науковий напрям 

дає відповідь на запитання, на які товари очікує покупець. Це вигідно не 

тільки виробникам, але й споживачам, адже часто сама людина не в змозі 

сформулювати свої потреби та бажання, а дослідження забезпечують 

об’єктивність даних. 

Сучасні уявлення про нейроекономіку, прийняття рішень указують на 

те, що вибір оптимальної поведінки відбувається на рівні нейронних сіток, 

які мають здатність регулювати оцінку всіх “за” і “проти” при виборі тієї чи 

ПСИХОЛОГІЯ 

 

Дає відповідь на питання 

чому людина приймає те, 

чи інше рішення. 

НЕЙРОБІОЛОГІЯ 

 

Дає відповідь на питання, 

що відбувається в мозку 

людини при прийнятті 

рішення. 

ЕКОНОМІКА 

 

Дає відповіді на питання як 

ефективно вести господарську 

діяльність (компанії, держави 

та ін.). 

НЕЙРОЕКОНОМІКА 
 наука, що займається дослідженнями щодо створення середовища, в якому мозок людини 

отримає можливість приймати рішення з метою отримання бажаного (очікуваного) результату.  

ЩО 

 

відбувається в 

мозку людини 

ЧОМУ 

 

в мозку 

зароджуються 

відповідні 

реакції/імпульси  

ЯК 

 

використати знання 

науки для 

господарювання та 

ведення бізнесу 

Зароджується 

БАЖАННЯ 

Визначається 

ПРИЧИНА 
Задовольняється 

ПОТРЕБА 

Створення середовища,  

в якому виникатиме бажана 

реакція мозку 

Підготовка аргументації щодо 

правильності  та необхідності 

прийнятого рішення 

Формування можливості 

задовольнити потребу 

негайно 
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іншої поведінки. Внаслідок цього нейрон, або нейронна сітка, яка приймає 

рішення, акумулює інформацію про можливі поведінкові альтернативи і 

здійснює вибір на користь найбільш оптимальної. Нейроекономіка пропонує 

механістичну (дифузну) модель оцінки мозком суб’єктивної корисності, у 

якій на вхід нейронної сітки надходить сенсорний, мотиваційний, 

когнітивний або будь-який інший сигнал, а на виході отримують результат 

порівняння на користь найоптимальнішого рішення [66]. 

Складні емоційні взаємини формують поведінку індивіда, які можна 

зафіксувати томографом в реальному часі. Розуміючи сутність 

нейрофізіологічних процесів емоційно-кіркових реакцій споживачів і 

застосовуючи позитивні подразники, нейрофізіологи і маркетологи можуть 

впливати на всі органи чуттів людини для ефективнішого просування товарів 

на ринку. 

Нейронауковці досі не дали відповідь на питання чому існує велика 

відмінність між уявленням людини про себе і реальним станом речей. 

Закладають основу майбутніх досліджень в нейроекономіці три основні 

положення, а саме: 

1) між прийняттям рішення у окремій ділянці мозку та усвідомленням 

об’єкта, що рішення прийнято проходить 7 секунд.  

2) рішення, які людина приймає часто ірраціональні (людина 

ірраціональна, не завжди говорить правду і не тому, що бреше, а внаслідок 

того, що не завжди може правильно висловити свої думки та точно пояснити, 

чому знає ті чи інші речі (прихована пам’ять));  

3) велике значення в прийнятті рішень відіграють емоції (підсвідомість 

має потужну силу в житті людини, більшість її реакцій автоматична). 

Найвідомішу технологію нейроекономіки розробив і запатентував під 

назвою ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Method  метод вилучення 

метафор Залтмена) в кінці 1990-х років гарвардський професор Джеррі 

Залтмен. Суть ZMET зводиться до прощупування підсвідомості людини за 

допомогою наборів спеціально підібраних картинок, які викликають 
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позитивний емоційний відгук і активізують приховані образи-метафори, що 

стимулюють покупку. На основі виявлених образів конструюються графічні 

колажі, які закладаються в основу рекламних звернень [68]. 

Вважаємо, що основи нейроекономіки, методи, засоби та інструменти 

похідних від неї наук, в управління збутовою діяльністю підприємств дадуть 

можливість: описати умови середовища необхідні для прийняття наперед 

запланованого рішення; усвідомити рівень впливу сенсорних, когнітивних та 

емоційних складових на дії людини та розкрити потенційні можливості 

мозку людини. 

Виходячи із результатів проведеного дослідження, нами зроблено 

наступні висновки: існуючі на сьогодні дослідження в області 

нейроекономіки та близьких до неї наук, порушують велику кількість раніше 

не вирішених питань, відповідь на які формуватиме майбутню науку 

управління та ключові методи управління збутовою діяльністю підприємства. 

Такий висновок випливає із результатів, які вже отримано, а саме, що 

рішення людиною приймаються біля семи секунд до усвідомлення особою 

прийнятого рішення, тобто фактори, які впливають на прийняття рішення до 

кінця не визначені, адже лежать за межами усвідомленого раціонального 

мислення. Якщо прийняте рішення – результат раціонального мислення, 

обираючи найбільш “розумно-правильне” рішення, тоді, що спонукає, 

підштовхує, мотивує приймати ірраціональні рішення, які ще називають 

нелогічними або емоційними. 

Окрім того, досить цікавим для бізнесу є питання можливості 

використовувати знання науки для того, щоб сформувати середовище в 

якому особа чи група осіб зможе приймати певне рішення. Знаючи, які 

біологічні процеси відбуваються в організмі людини при обіймах (як 

приклад), які емоції відчуває при цьому особа (радість), можливо варто 

обіймати постійних та імовірних споживачів, щоб покращити результати в 

окремо взятій галузі економіки.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1. Дослідженнями доведено, що існуюча організаційна структура 

управління господарською діяльністю м’ясопереробних підприємств 

частково не задовольняє потреби у вирішенні великої кількості завдань. Це 

підтверджується тим, що економічні відносини суб’єктів господарювання 

часто виходять за межі класичної моделі ведення бізнесу, адже виникають 

нові форми комунікацій, нові технологій та способи ведення бізнесу. 

Особливо важливим є вміння швидко та правильно реагувати та бажання 

покупців, для того, щоб задовольнити їх потреби.  

2. За результатами проведеного дослідження встановлено, що 

управлінні збутовою діяльністю дає можливість звернути фокус керівників 

м’ясопереробних підприємств на необхідність зміни організаційної 

структури таким чином, щоб відділ збуту виокремити  як незалежну одиницю 

(окрему фірму) або надати можливість формувати збутову політику більш 

самостійно. Управлінські підрозділи, що забезпечують розвиток системи 

управління збутовою діяльністю на різних підприємствах, можуть бути 

представлені відділом збуту, відділом маркетингу, окремою юридичною 

особою, що займається питаннями управління збутом м’ясопереробного 

підприємства або ж групою збуту в складі інших управлінських підрозділів. 

3. Визначено, що з метою підвищення ефективності управління 

збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств необхідно врахувати 

важливість набору, навчання збутового персоналу, аналіз результативності 

його роботи та мотивація. Формування команди вмотивованих, працьовитих, 

інтелектуальних, чесних та відповідальних працівників, які займаються 

просуванням товару від виробника до кінцевого споживача є чітким 

пріоритетом при формування політики щодо удосконалення управління 

збутовою діяльністю. В той же час слід пам’ятати про такі пріоритети, як 

створення міцних зв’язків з покупцями, акцент на цінності товару для 

споживача, а не його ціні, сегментування і позиціонування, збільшення 
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пропозиції. Компетентність збутового персоналу складається із 5 елементів: 

функціональної (професійної), інтелектуальної, ситуаційної часової і 

соціальної компетенції.  

4. Розроблено економічний механізм управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств, який передбачає всесторонню та системну 

побудову діяльності щодо просування товару від виробника до кінцевого 

споживача, як окремого підприємства так і продукції певної галузі. 

Формування економічного механізму управління збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств викликане необхідністю створення 

сприятливих умови для досягнення цілей збутової діяльності економічними 

методами, які, в свою чергу, складаються із відповідних важелів впливу. 

Застосування економічного механізму управління збутовою діяльністю 

підприємства дає можливість реалізувати планомірний перехід до управління 

збутовою діяльністю на основі єдиносистемності та саморегулювання. 

5. Обґрунтовано, що важливими передумовами формування механізму 

управління збутової діяльності м’ясопереробних підприємств є необхідність 

визначення  та попередження ризиків пов’язаних із збутовою діяльністю; 

систематизації роботи суб’єктів збуту продукції; налагодження зворотного 

зв’язку та забезпечення ефективності збутової діяльності. Основними 

компонентами механізму  управління збутовою діяльністю підприємств 

виступають об’єкт, суб’єкт, ресурси функції, методи та інструменти збутової 

діяльності. 

6. Дослідженнями встановлено, що підвищення результативності 

управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств можливе за 

умови зниження впливу проблемних питань, які існують в галузі переробки 

м’яса та продуктів м’ясних, а саме: зростання цін на ресурси, недосконалість 

інфраструктури, низький рівень інновацій та рентабельності галузі, низька 

платоспроможність населення та ін. Не менш важливими є внутрішні 

проблеми підприємств, що пов’язані із збутовою діяльністю 

м’ясопереробних підприємств в управлінні, логістиці, персоналі, каналах 
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збуту та посередниках. Проте, визначення і розуміння існуючих проблем дає 

можливість сформувати напрями удосконалення збутової діяльності 

м’ясопереробних підприємств з метою підвищення результативності 

управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств. Для 

підвищення ефективності функціонування системи управління збутовою 

діяльністю м’ясопереробних підприємств, посилення відповідальності за 

результати здійснення збуту обґрунтовано необхідність здійснення 

постійного моніторингу виконання основних завдань та функцій товароруху. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дало змогу обґрунтувати систему теоретико-

методологічних та науково-прикладних положень щодо управління збутовою 

діяльністю м’ясопереробних підприємств. Його результати дають підстави 

для наступних узагальнень та висновків: 

1. Дослідження сутності поняття “управління збутовою діяльністю” 

підтвердило неоднозначність наукових підходів до трактування та розуміння 

цієї дефініції науковцями, адже одні з них розглядають її з позиції 

маркетингу, інші – менеджменту. Вважаємо, що управління збутовою 

діяльністю – це діяльність підприємства, яка передбачає конкретну мету 

(отримання максимальної вигоди), визначає засоби, методи 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 управління збутовою діяльністю 

підприємств, а саме: функції, рівні та її характерні особливості.  

2. Обґрунтовано ключові методологічні засади управління збутовою 

діяльністю м’ясопереробних підприємств, які мають науковий та прикладний 

характер, а саме: забезпечення наявності продукції для задоволення 

існуючого попиту, відповідності товару потребам споживачів; 

інфраструктурне та інформаційне забезпечення збутової діяльності 

підприємства; вибір оптимальних каналів збуту; кадрове забезпечення 

збутової діяльності підприємства; фінансовий супровід та системність збуту. 

З’ясовано, що методологічні засади управління збутовою діяльністю 

підприємств є загальним підходом до вивчення її побудови , способу 

управління та організації. Теоретично доведено, що методологічні засади 
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управління збутовою діяльністю 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 силами. Запропоновано виокремити: за рівнем сформованості – 

діючі та потенційні фактори; за характером впливу – безпечні, шкідливі, 

небезпечні та критичні. Принциповим для організації управління збутом є 

поділ факторів впливу на зовнішні та внутрішні. Серед чинників 

внутрішнього середовища доцільно розглядати: канали збуту продукції; 

забезпечення підприємства фінансовими ресурсами; обсяг і тип виробництва; 

розподіл прав та обов’язків менеджерів підприємства, компетенції 

працівників, що забезпечують збут продукції. Серед чинників зовнішнього 

середовища на особливу увагу заслуговують: поведінка конкурентів; 

нормативно-правове забезпечення процесу реалізації продукції; 

платоспроможність покупців; концентрація та територіальне розміщення 

покупців; характер попиту на продукцію; галузеві особливості.  

4. Шляхом аналізу стану та динаміки показників м’ясопереробної 

галузі оцінено 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 виробництва м’яса та 

м’ясних продуктів, із одночасним зростаннями експорт продукції 

м’ясопереробних підприємств, зокрема завдяки ефективно налагодженим 

зовнішньоекономічним зв’язкам. Встановлено, що діяльність більшості 

м’ясопереробних підприємств в Україні та області є рентабельною. Галузь 

має потенціал для розвитку, зростання обсягів виробництва й реалізації 

продукції, підвищення її якості.  

5. Визначено та охарактеризовано ресурсний потенціал і канали збуту 

продукції 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 
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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 використовують ці 

підприємства для реалізації продукції, визначено стан, потреби та існуючі 

ризики управління збутовою діяльністю досліджуваних суб’єктів 

господарювання.  

6. За результатами дослідження ефективності управління збутовою 

діяльністю м’ясопереробних підприємств розроблено спрощену модель 

середовища їх функціонування в регіоні. За допомогою проведеного SWOT-

аналізу встановлено можливості 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 

унеможливлюють досягнення головних цілей збуту, впливають на 

організацію праці, функціонування управлінського персоналу та 

спроможність впливати на результати діяльності підприємства загалом. 

Потребують вирішення проблеми, які існують у збутовій діяльності 

м’ясопереробних підприємств, зокрема: низький рівень фінансування 

розвитку; слабка вмотивованість персоналу; наявність застарілого 

обладнання; низька кваліфікація персоналу, зайнятого збутом продукції; 

зростання конкуренції з боку іноземних компаній (імпорту продукції); 

нерозвиненість власних збутових мереж; порушення норм та термінів 

зберігання продукції на складі; відносно невелика частка продукції, що 

відповідає стандартам ЄС; низька платоспроможність населення; 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 собівартість продукції за рахунок удосконалення 

технологій переробки м’яса; розширивши мережу роздрібного продажу; 



172 

розширивши товарний асортимент; сформувавши бізнес-групи для 

забезпечення виробників аналітичною інформацією та новинками галузі; 

позиціонуючи якісну продукцію як перевагу регіону. 

7. Запропоновано напрями раціоналізації організаційної структури 

управління м’ясопереробних підприємств, найголовнішими з яких є: 

фокусування елементів організаційної структури на збутовій діяльності; 

оптимізація та перерозподіл функцій і повноважень між менеджерами відділу 

збуту; орієнтація на функціональне управління; ефективне використання 

ресурсів та створення новітньої корпоративної культури. 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 кінцеві результати підприємства загалом. 

Створювана організаційна структура повинна забезпечувати реалізацію 

ключових функцій управління збутом за допомогою ефективних 

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 комплексу наступних організаційно-економічних заходів: 

спрямування державної допомоги на підтримку виробників яловичини з 

метою збільшення обсягів випуску цього виду продукції (перспективного в 

плані експорту); запровадження дієвого взаємозв’язку між господарствами 

населення та сільськогосподарськими підприємствами у сфері реалізації 

молодняку худоби для відгодівлі; залучення іноземних і внутрішніх 

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

продукцію в Європі та світі. Розроблений механізм передбачає можливість 

використання різноманітної комбінації функцій, методів та інструментів 

управління на кожному етапі товарообігу й на основі існуючих ресурсів, що 
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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 збутовою 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 учасників збутової діяльності. 

Для підвищення результативності збутової діяльності м’ясопереробних 

підприємств, запропоновано використовувати методи нейромаркетингу та 

нейроекономіки загалом, що можуть бути ефективними в управлінні збутом.  
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одаток А 
Анкета 

опитування керівників та працівників м’ясопереробних підприємств 

1. Назва підприємства_________________________________________ 

2. Чи вважаєте Ви, що управління збутовою діяльністю є одним із 

основних чинників успіху підприємства? 
□ так;                    □ ні. 

3. Чи має Ваше підприємство стратегію збуту продукції, як окремий 

документ? 
□ так; 

□ ні; 

□ плануємо розробити; 

□ не бачимо у цьому потреби. 

4. Чи здійснюється управління збутом продукції на Вашому 

підприємстві? 

□ так;                   □ ні;                   □ іноді. 

Якщо так, то як можна охарактеризувати цю діяльність? 
□ професійне управління збутом; 

□ хаотичне управління збутом; 

□ не налагоджене належним чином; 

□ власний варіант ________________________________. 

5. Чи проводиться планування кількості продукції для збуту? 

□ так;                    □ ні;                  □ іноді. 

Якщо так, то як часто складають план збуту? 
□ щоденно; 

□ щотижнево; 

□ щомісячно; 

□ щоквартально; 

□ щорічно; 

□ не складається; 

6. Яку позицію на ринку, за результатами продажу, займає Ваше 

підприємство? 
□ компанія-лідер; 

□ сильний конкурент; 

□ мало відома компанія; 

□ важко відповісти. 

7. Які функції по управлінню збутовою діяльністю виконують у вашій 

фірмі? 
□ планування збуту; 

□ організація збуту; 

□ облік та аналіз збуту; 

□ контроль збуту; 

□ регулювання збуту; 

□ стимулювання збуту; 

□ координація збуту; 

□ мотивація. 

8. Через які канали здійснюється збут Вашої продукції на ринок? 
Канали збуту, у % 

оптові точки 
□ 

роздрібні мережі 
(магазини) 

□ 

власні 
торгові точки 

□ 

через 
посередників 

□ 

Інше 
(вказати _________) 

□ 
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9. Чи задоволені Ви результатами збутової діяльності Вашого 

підприємства? 
□ так               □ ні                       □ іноді 

10. Чи є потреба в удосконаленні збутової діяльністю Вашого 

підприємства? 
□ так;              □ ні                      □ можливо 

11. Хто несе відповідальність за результати збутової діяльності 

підприємства? 
□ керівник підприємства; 

□ начальник відділу збуту; 

□ працівник відповідальний за збут; 

□ ніхто. 

12. Чи є у Вашій компанії відділ збуту? 
□ так              □ ні 

Якщо ні, то чому 
□ цю роботу виконує керівник підприємства; 

□ цю роботу виконує один працівник; 

□ відсутні кошти для роботи цілого відділу; 

□ немає необхідності. 

13. Серед перелічених виділіть ті якості (особисті/професійні), які 

необхідні відповідальній за управління збутом особі (справа -  притаманні 

працівнику) 
Необхідні Якості Притаманні 

працівнику 

□ Відповідна посаді освіта □ 

□ Активність, ініціативність □ 

□ Стратегічне мислення □ 

□ Винахідливість, життєва кмітливість □ 

□ Орієнтація на результат □ 

□ Відповідальність □ 

□ Досвід роботи в галузі □ 

□ Знання (про товар, ринок, компанію, конкурентів, посередників та ін.) □ 

□ Впевненість в собі □ 

□ Комунікабельність □ 
 

14. Які, на Вашу думку, стимули для працівників мали б найбільший 

вплив на зростання збуту продукції? 
□ премія відповідальному за збут продукції; 

□ підвищення в посаді особи відповідальної за збут продукції; 

□ жодні стимули працівників не вплинуть на збут продукції; 

□ власний варіант ______________________________________________. 

15. Які загрози існують або можуть виникнути при управління 

збутовою діяльністю Вашого підприємства? 
□ нестабільність зовнішнього середовища 

□ низька купівельна спроможність населення 

□ зростання інфляції та податків 

□ банкрутство 

□ власний варіант ___________________________________________. 

16. Чого найбільше, на Вашу думку, не вистачає компанії при 

здійсненні збутової діяльності? 
□ коштів для стимулювання збуту; 

□ власних торгових мереж; 

□ професійних кадрів із збуту; 

□ стратегії збуту; 
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□ власний варіант _____________________________________________. 
17. Як ви оцінюєте існуючий стан сировинної бази для 

м’ясопереробних підприємств регіону? 
□ в регіону достатня кількість постачальників сировини; 

□ в регіоні відбувається постійне зменшення сировинної бази; 

□ ніяких змін не відбувається: 

□ власний варіант _______________________________________________. 

18. Як Ви оцінюєте встановлені ціни на продукцію підприємства по 

відношенню до конкурентів? 
□ ціни є нижчими аніж у конкурентів 

□ ціни не особливо відрізняються від цін конкурентів 

□ ціни є вищими аніж ціни на продукцію конкурентів 

□важко відповісти (не аналізували ціни конкурентів або власний варіант 

_________________________________________________________________). 
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АНКЕТА 

Опитування експертів щодо оцінки впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на управління 

збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств 

 

Який, на Вашу думку, ступінь вагомості впливу наведених внутрішніх і зовнішніх факторів на 

можливість здійснення управління збутовою діяльністю м’ясопереробного підприємства у поточному 

періоді? Визначте у балах від 0 до 100 включно вагомість кожного із наведених чинників. Найбільш 

важливому, на думку експерта, фактору присвоюється 100 балів, а малозначному – 0 балів. Однакову 

оцінку в межах 0 -100 можна вказувати, якщо експерт вважає фактори рівноцінними.  

 

Фактори впливу на збутову діяльність 

м’ясопереробних підприємств 

Вагомість 

показника 

0

-40 

4

1-79 

8

0-100 

                          Внутрішні фактори впливу 

1. Компетентність персоналу по збуту    

2. Наявність стратегії збуту продукції (тактичний та 

оперативний план збуту) 

   

3. Уміння швидко реагувати на запити ринку (виробничі 

потужності) 

   

4. Вибір каналів збуту продукції    

5. Якість продукції    

6. Асортимент продукції    

7. Цінова політика підприємства    

8. Маркетингові заходи (акції, скидки, реклама, 

формування іміджу та ін.) 

   

9. Технічне та технологічне переоснащення 

виробництва (впровадження сучасних технологій) 

   

10. Наявність фінансових ресурсів для стимулювання 

збуту 

   

                           Зовнішні фактори впливу 

1. Платоспроможності покупців    

2. Діяльність конкурентів на ринку    

3. Ринкова інфраструктура (транспортна, логістична, 

торгівельна мережа) 

   

4. Налагоджена робота з постачальники сировини    

5. Державна політика в галузі (дотації, 

зниження/зростання податків, митне регулювання та ін.) 

   

6. Ділова активність на ринку (інвестиційний клімат)     

7. Наявність “тіньового” ринку продукції    

8. Зміна чисельності населення (потенційних клієнтів)    

9. Економічні фактори (ціна на матеріали, сировину, 

паливно-енергетичні ресурси та ін.) 

   

10. Політичні фактори (приєднання/вихід із 

міжнародних союзів, організацій, спеціальних економічних зон 

та ін.) 

   

Експерт 

ПІБ:_________________________  дата:_________________  

підпис:_________ 

Дякуємо за експертну оцінку! 
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Додаток Б 
Результати анкетування м’ясопереробних підприємств Івано-Франківської області 

Питання анкети опитування Варіант відповіді 
Результат

и 

2. Чи вважаєте Ви, що 

управління збутовою 

діяльністю є одним із основних 

чинників успіху підприємства? 

□ так; 90 % 

□ ні. 
10 % 

3. Чи має Ваше підприємство 

стратегію збуту продукції, як 

окремий документ? 

□ так; - 

□ ні; 70 % 

□ плануємо розробити; 30 % 

□ не бачимо у цьому потреби. - 

4. Чи здійснюється управління 

збутом продукції на Вашому 

підприємстві? 

□ так; 100 % 

□ ні; - 

□ іноді. - 

Якщо так, то як можна 

охарактеризувати цю 

діяльність? 

□ професійне управління 

збутом; 

10 % 

□ хаотичне управління збутом; 10 % 

□ не налагоджене належним 

чином; 

70 % 

□ власний варіант. 10 % 

5. Чи проводиться планування 

кількості продукції для збуту? 

□ так; 30 % 

□ ні; 40 % 

□ іноді. 30 % 

Якщо так, то як часто 

складають план збуту? 

□ щоденно; - 

□ щотижнево; - 

□ щомісячно; 20 % 

□ щоквартально; 30 % 

□ щорічно; 10 % 

□ не складається; - 

6. Яку позицію на ринку, за 

результатами продажу, займає 

Ваше підприємство? 

□ компанія-лідер; 10 % 

□ сильний конкурент; 30 % 

□ мало відома компанія; 20 % 

□ важко відповісти. 40 % 

7. Які функції по управлінню 

збутовою діяльністю 

виконують у вашій фірмі? 

□ планування збуту; 70 % 

□ організація збуту; 100 % 

□ облік та аналіз збуту; 70 % 

□ контроль збуту; 100 % 

□ регулювання збуту; 50 % 

□ стимулювання збуту; 50 % 

□ координація збуту; 40 % 

□ мотивація. 20 % 

8. Через які канали 

здійснюється збут Вашої 

□ оптові точки 90 % 

□ роздрібні мережі (магазини) 70 % 
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продукції на ринок? □ власні торгові точки 40 % 

□ через посередників 70 % 

□ Інше - 

9. Чи задоволені Ви 

результатами збутової 

діяльності Вашого 

підприємства? 

□ так 10 % 

□ ні 50 % 

□ іноді 
40 % 

10. Чи є потреба в 

удосконаленні збутової 

діяльністю Вашого 

підприємства? 

□ так; 90 % 

□ ні - 

□ можливо 
10 % 

11. Хто несе відповідальність 

за результати збутової 

діяльності підприємства? 

□ керівник підприємства; 50 % 

□ начальник відділу збуту; 20 % 

□ працівник відповідальний за 

збут; 

30 % 

□ ніхто. - 

12. Чи є у Вашій компанії 

відділ збуту? 

□ так 40 % 

□ ні 60 % 

Якщо ні, то чому 

 

□ цю роботу виконує керівник 

підприємства; 

20 % 

□ цю роботу виконує один 

працівник; 

30 % 

□ відсутні кошти для роботи 

цілого відділу; 

10 % 

□ немає необхідності. - 

13. Серед перелічених виділіть 

ті якості (особисті та 

професійні), які необхідні 

відповідальній за управління 

збутом особі (справа вкажіть 

якими володіє Ваш працівник) 

 

Необхід

ні 
 

Притаманн

і 

працівник

у 

70 % 
Відповідна посаді 

освіта 

30 % 

90 % 
Активність, 

ініціативність 

80 % 

100 % 
Стратегічне 

мислення 

40 % 

100 % 
Винахідливість, 

життєва кмітливість 

80 % 

100 % 
Орієнтація на 

результат 

60 % 

90 % Відповідальність 60 % 

90 % 
Досвід роботи в 

галузі 

60 % 

70 % 
Знання (про товар, 

ринок, компанію, 

70 % 
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конкурентів, 

посередників та ін.) 

80 % Впевненість в собі 30 % 

60 % Комунікабельність 30 % 

14. Які, на Вашу думку, 

стимули для працівників мали 

б найбільший вплив на 

зростання збуту продукції? 

□ премія відповідальному за 

збут продукції; 

25 % 

□ підвищення в посаді особи 

відповідальної за збут 

продукції; 

15 % 

□ жодні стимули працівників не 

вплинуть на збут продукції; 

60 % 

□ власний варіант 

________________ 

- 

15. Які загрози існують або 

можуть виникнути при 

управління збутовою 

діяльністю Вашого 

підприємства? 

□ нестабільність зовнішнього 

середовища 

34 % 

□ низька купівельна 

спроможність населення 

33 % 

□ зростання інфляції та 

податків 

18 % 

□ банкрутство 15 % 

□ власний варіант - 

16. Чого найбільше, на Вашу 

думку, не вистачає компанії 

при здійсненні збутової 

діяльності? 

□ коштів для стимулювання 

збуту; 

35 % 

□ власних торгових мереж; 10 % 

□ професійних кадрів із збуту; 55 % 

□ стратегії збуту; - 

□ власний варіант - 

17. Як ви оцінюєте існуючий 

стан сировинної бази для 

м’ясопереробних підприємств 

регіону? 

□ в регіону достатня кількість 

постачальників сировини; 

25 % 

□ в регіоні відбувається 

постійне зменшення сировинної 

бази; 

40 % 

□ ніяких змін не відбувається: 35 % 

□ власний варіант  - 

18. Як Ви оцінюєте встановлені 

ціни на продукцію 

підприємства по відношенню 

до конкурентів? 

□ ціни є нижчими аніж у 

конкурентів 

30 % 

□ ціни не особливо 

відрізняються від цін 

конкурентів 

60 % 

□ ціни є вищими аніж ціни на 

продукцію конкурентів 

10 % 

□ важко відповісти (не 

аналізували ціни конкурентів 

або власний варіант). 

10 % 
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Додаток В 

Основні завдання щодо удосконалення збутової діяльності 

м’ясопереробних підприємств на основі їх функціональної складової 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Планування 

Організація 

Облік 

Аналіз 

1. Планування асортименту продукції; 

2. Розроблення стратегії збуту: 

     2.1.Розробка плану (стратегії) збуту; 

     2.2. Розробка завдань та цілей збуту; 

     2.3. Прогнозування результатів збуту продукції 

1. Технологічного процесу просування продукції: 

1.1. Оброблення замовлень;  

1.2. Зберігання продукції та оброблення вантажів; 

1.3. Сортування, комплектація продукції; 

1.4. Підтримка товарних запасів; 

1.5. Розподіл, транспортування продукції; 

1.6. Допродажне та після продажне обслуговування. 

2. Вибір каналу збуту: 

2.1.Проведення досліджень щодо найефективніших 

каналів збуту продукції; 

2.2. Складання карти «канал-ефект»; 

2.3.Вибір каналу збуту; 

4. Укладання договорів продажу продукції (якщо 

через посередників); 

5. Створення надійної системи інформаційного 

забезпечення: 

 5.1.Визначити обсяг та структуру необхідної інформації; 

 5.2. Вибрати методи та джерела збору інформації; 

     5.3. Розробити ефективну систему обробки, 

передачі та збереження інформації; 

     5.4. Створити необхідні умови для ефективного 

використання інформації у процесі управління збутовою 

діяльністю. 

1. Товару для реалізації; 

2. Продукції на складі; 

1. Ситуації на ринку: 

     1.1. Ціни; Товар конкурента; 

     1.2. Потреб споживачів; 

2. Оцінка ступеня досягнення цілей збуту; 

3. Товарного портфеля підприємства; 

4. Технології збуту. 
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Регулювання 

Контроль 

Стимулювання 

1. За якістю обслуговування покупців; 

2. Виявлення ризиків пов’язаних із збутом 

продукції; 

3. За вчасним виконанням умов поставок товару 

на ринок (до посередника); 

1. Робота з посередниками. 

2. Управління запасами продукції.. 

1. Матеріальне стимулювання збутового 

персоналу; 

2. Моральне стимулювання збутового 

персоналу; 

3. Розвиток (навчання) збутового персоналу; 

4. Збуту продукції (заходи СТИЗ - 

короткострокові заходи спонукального характеру, 

спрямовані на покупців і учасників каналу збуту, з 

метою формування зацікавленості в покупці або 

продажу товарів і послуг); 

5. 
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Додаток Г 

Функції управління збутовою діяльністю промислового підприємства 
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Додаток Е 

Формування стратегії збутової діяльності м’ясопереробних підприємств 

та механізм її реалізації 
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Додаток Є 

Перелік підприємств, які займались виробництвом  

м’яса та м’ясних продуктів в Івано-Франківській області у 2016 році 
Місце розташування Назва м’ясопереробного підприємства 

м.Iвано-Франкiвськ 

Публічне акціонерне товариство  “Івано-Франківський 

м’ясокомбінат” 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Фірма 

“НАДІЯ” 

м. Коломия 
Товариство з обмеженою відповідальністю “М’ЯСНИЙ 

ДІМ” 

Богородчанський район Товариство з обмеженою відповідальністю “ЗООТЕХ” 

Галицький район 

 

Приватна агрофірма “Бовшівська” 

Приватне заготівельне ВКП “Еліта” 

Товариство з обмеженою відповідальністю “ГПК-

М’ЯСО” 

Городенківський район 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Виробниче 

об’єднання “УКРІНДИК” 

Товариство з обмеженою відповідальністю “БІС АГРО 

ГРУП” 

Коломийський район 

Фермерське господарство “Прометей” 

Сільськогосподарське ТОВ “КОРНИЧ” 

Приватне підприємство “ГЕРМЕС-1” 

Фермерське господарство “ДЕЛСО” 

Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРУТ АСМ” 

Надвiрнянський район ТОВ “АГРОФІРМА “ДОБРОБУТ ПРИКАРПАТТЯ” 

Рогатинський район 

 

Приватне підприємство “СТРУМОК” 

ДчП “М’ясопереробний комплекс” “Росана” ТОВ 

“Росан-агро” 

Приватне підприємство “ЗАГОТПРОДУКТ” 

Приватне підприємство “ТОРНАДО-ЗАХІД” 

Букачівське заготівельно-виробниче підприємство 

Рогатинське заготівельне об’єднання 

райспоживтовариства  

Товариство з обмеженою відповідальністю “БУКАЧІВЦІ 

ГЛАСС” 

Снятинський район 
ТОВ виробничо-комерційна фірма “ВАРТО” 

ТОВ “ПТАХОФАБРИКА СНЯТИНСЬКА НОВА” 

Тисменицький район 

Приватне підприємство “ТЕРЕЗИ” 

Філія “АВАНГАРД” ПАТ “АГРОХОЛДИНГ 

АВАНГАРД” 

ТОВ “М’ЯСО-ІФ” 

ДчП “ЯМНИЦЯ” ПАТ “Івано-Франківськийцемент” 

Приватне підприємство  “М’ЯСО КАРПАТ” 

Тлумацький район 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

“М’ЯСОДАР” 

Перелік найбільших виробників м’яса та м’ясних продуктів 

в Івано-Франківської області у 2016 році 

1. ДчП “М’ясопереробний комплекс” “РОСАНА” ТОВ “РОСАН-АГРО” 

2. Публічне акціонерне товариство “Івано-Франківський м’ясокомбінат ” 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю “АГРОФІРМА “Добробут Прикарпаття” 

4. Приватне заготівельне ВКП “ЕЛІТА” 

5. Приватне підприємство “ЗАГОТПРОДУКТ” 

6. Товариство з обмеженою відповідальністю “ПТАХОФАБРИКА СНЯТИНСЬКА НОВА” 

7. Приватне підприємство “ТОРНАДО-ЗАХІД” 
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Додаток Ж 

Виробництво продуктів м’ясних в Івано-Франківській області за період  2012 – 2016 рр.(т) 

 

Показник 
Рік 

2012 2013 2014 2015 2016 

М’ясо свиней у відрубах, солене, сушене чи копчене 

(бекон і шинка) 
224 280 288 446 349 

Яловичина і телятина солона, в розсолі, сушена чи 

копчена 
28 2 1 1 – 

Вироби ковбасні  1923 1645 1278 1724 1328 

з них      

вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки 722 548 350 516 462 

ковбаси напівкопчені 526 520 546 466 392 

ковбаси варенокопчені, напівсухі, сиров’ялені, сирокопчені, 

включаючи “салямі” 
185 177 111 157 167 

холодець, зельц 12
 

12 9 – – 
вироби ковбасні копчено-запечені – 111 65 91 58 

вироби ковбасні інші 339 277 197 494 249 

Продукти готові та консервовані з гусячої та качиної 

печінки (крім виробів ковбасних та страв готових) 
31 55 102 44 65 

Продукти готові та консервовані з м'яса чи субпродуктів 

іншої свійської птиці 
– 4 3 4 –

 

Продукти готові та консервовані з свинини  – 36 7 169 108 

Продукти готові та консервовані з м’яса чи субпродуктів, 

інші та продукти з крові тварин  
328 258 37 544 374 
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Додаток З 

Надходження сільськогосподарських тварин (у живій масі) 

на переробні підприємства області (тис.т) 

Показник 
Рік 

2012 2013 2014 2015 2016 

Надійшло – всього 25,4
1
 33,4

1 
30,9

1 
29,8

1
 21,1

1
 

у тому числі від   
  

 

сільськогосподарських підприємств 9,9 19,4 16,1 15,5 14,1
3 

господарств населення 4,4 3,9 2,1 0,3 0,3 

інших господарських структур 0,1 0,1 0,1 0,1 … 

власно вироблені сільськогосподарські тварини 11,0 10,0 12,6 13,9 6,7 

у тому числі      

велика рогата худоба  0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

свині 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 

птиця 10,1 9,8 12,4 13,7 6,5 

із загального обсягу за видами
2
 

велика рогата худоба  5,2 10,5 6,1 2,9 4,8 

свині 9,8 13,0 12,5 13,2 9,6 

птиця 10,2 9,8 12,4 13,7 – 
 
1 
Включаючи давальницьку сировину та  власно вироблену продукцію переробними підприємствами. 

2 
Включаючи власно вироблену продукцію переробними підприємствами. 

3
 Від підприємств. 
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Додаток І 

Асортимент м’ясної продукції   

ПАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат» 
 

Найменування 

продукції 
Оболонка 

Термін 

реалізації 

 

Найменування 

продукції 
Оболонка 

Термін 

реалізац

ії 

Варені ковбаси Напівкопчені ковбасні вироби 

Вітчина "Святкова"  

в/с 
п/а 10 діб Волинська 1с білкозин 15 діб 

Вітчина 

Королівська в/с 
– 5 діб Гуцульська 1с 

натуральн

а 
15 діб 

Дієтична 1с вектор 8 діб Довбушівська 2 с білкозин 10 діб 

Екстра в/с білкозин 3 доби Домашня 1с 
натуральн

а 
10 діб 

Куряча 1 с п/а 8 діб 
Домашня на 

дровах 

натуральн

а 
10 діб 

Лікарська в/с 
натуральн

а 
3 доби Домашня рублена 

натуральн

а 
10 діб 

Любительська в/с 
натуральн

а 
3 доби Дрогобицька в/с білкозин 15 діб 

Молочна 1 с вектор 8 діб Закарпатська 1 с білкозин 10 діб 

Студентська 2 с п/а 6 діб 
Ковбаски 

мисливські в/с 

натуральн

а 
10 діб 

Тернопільська  1 с білкозин 2 доби 
Особлива 

Меденицька  в/с 
білкозин 10 діб 

Чайна 2 с 
натуральн

а 
2 доби 

Салямі 

любительська 1с 
білкозин 10 діб 

Шинка "Асорті" 
натуральн

а 
2 доби 

Сервелат 

особливий 1с 
білкозин 10 діб 

Варено-копчені ковбасні вироби 
Ковбаси ліверні та кров'яні, сальтисони, 

хліби м'ясні 

Ковбаски Баварські 

1с 
білкозин 15 діб Печінкова в/с 

натуральн

а 
5 діб 

Московська в/с білкозин 15діб Ліверна варена 3с 
натуральн

а 
24 год 

Салямі елітна в/с білкозин 15діб 
Кров'яна 

домашня 1 г 

натуральн

а 
7 діб 

Салямі львівська 1с білкозин 15діб 
Сальтисон білий 

1с 

натуральн

а 
2 доби 

Копчені ковбасні вироби 
Хліб м’ясний 

чайний 2с 
– 2 доби 

Балик свинний к/в 

в/г 
– 8 діб Сирокопчені/сиров'ялені ковбасні вироби 

Буженина запечена 

вищого сорту 
– 5 діб 

Брауншвейгська 

с/к в/с 
білкозин 120 діб 

Грудинка куряча  

в/к 
– 5 діб 

Володимирівська 

с/к в/г 
білкозин 29 діб 

Грудинка свинна 

к/в в/г 
– 8 діб Київська с/в в/г білкозин 45 діб 

Карбонад – 5 діб Московська с/к білкозин 120 діб 
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Найменування 

продукції 
Оболонка 

Термін 

реалізації 
 

Найменування 

продукції 
Оболонка 

Термін 

реалізац

ії 

запечений в/с в/с 

Крила індичі к/в – 3 доби 
Салямі "До чаю" 

с/в 1c 
білкозин 29 діб 

Кури к/в – 3 доби 
Салямі галицька 

с/в 1с 
білкозин 45 діб 

Окорок київський 

к/в в/г 
– 8 діб 

Салямі кримська  

с/в 1с 
білкозин 45 діб 

Рулет 

"Аристократичний" 

курячий к/в 

– 3 доби Сосиски, сардельки 

Сало білоруське – 30 діб 

Сардельки 

особливі 

закусочні 1с 

натуральн

а 
2 доби 

Стегенця курячі к/в – 3 доби 
Сосиски "Хот-

Дог" 1с 
п/а 8 діб 

Філе індика к/в – 3 доби 
Сосиски молочні 

1с 

натуральн

а 
2 доби 

Шийка свинна к/в 

в/г "Ювілейна" 
– 8 діб 

Сосиски столичні 

1с 
білкозин 2 доби 

Шия індича к/в – 3 доби 
Сосиски шкільні 

в/с 

натуральн

а 
2 доби 

Шпик венгерський – 30 діб Н/ф м"ясні. Ковбаски для смаження 

Язик в салі к/в в/с 
натуральн

а 
5 діб Мюнхенські 

натуральн

а 
30 діб 

Ковбаси смажені  Шашличні 
натуральн

а 
30 діб 

Українська в/с 
натуральн

а 
5 діб Фарш для тварин поліамід 30 діб 
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Додаток Ї 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографії та колективні монографії 

1. Іваночко Н. В. Удосконалення організаційної структури управління 

збутовою діяльністю підприємств. Соціально-економічний розвиток регіону: 

сучасні реалії та перспективи: монографія / за ред. Н. І. Пилипів, 

В. В. Стефініна. Івано-Франківськ: Видавець, 2017. С. 140–144. 

Статті у наукових фахових виданнях України 

2. Іваночко Н. В. Особливості факторів впливу на управління збутовою 

діяльністю підприємства. Вісник Прикарпатського університету. Сер. 

Економіка. 2015. № 2. С. 146–150.  

3. Баланюк І. Ф., Іваночко Н. В. Управління збутовою діяльністю 

підприємств: сутність та значення. Інноваційна економіка
*
. 2015. № 2 [57]. 

С. 165–169 (автором обґрунтовано та сформовано нове визначення поняття 

“управління збутовою діяльністю підприємства”). 

4. Іваночко Н. В. Методологічні основи управління збутовою 

діяльністю підприємств. Сталий розвиток економіки
2
. 2015. № 3 [28]. 

С. 115–124. 

5. Іваночко Н. В. Значення нейроекономіки в управлінні збутовою 

діяльністю підприємства. Вісник Прикарпатського університету. Сер. 

Економіка. 2017. – № 1. С. 87–90. 

6. Іваночко Н. В. Застосування SWOT-аналізу для формування стратегії 

управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств регіону. 

Економічний дискурс
*
. 2017. Випуск 2. С. 112–119. 

7. Іваночко Н. В. Особливості формування механізму управління 

збутової діяльності м’ясопереробних підприємств. Глобальні та національні 

проблеми економіки
*
. 2017, № 18. С. 214–218. 

 

 

                                                           
2
 Представлені в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus 
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Публікації в матеріалах наукових конференцій 

8. Іваночко Н. В. Особливості та економічний зміст поняття 

“управління збутом” підприємства. Розвиток національної економіки: теорія 

і практика: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 03 – 04 квітня 2015 р. 

Тернопіль. С. 137–138. 

9. Іваночко Н. В. Характеристика каналів збуту м’ясопереробних 

підприємств . Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: 

теорія, практика та перспективи: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 

15 квітня 2015 р. Ужгород С. 41–43. 

10. Іваночко Н. В. Основні напрямки та особливості організації збуту 

на підприємствах. Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в 

умовах глобалізації економіки: зб. матеріалів наук.-практ. інтернет-конф.  25  

травня 2017 р. Тернопіль. С. 56–58. 

11. Іваночко Н. В., Василів В. Г. Особливості обліку матеріальних 

ресурсів  підприємства. Ефективність функціонування 

сільськогосподарських підприємств: матеріали VI міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції. Проблематика 2017 р.: 

сільськогосподарські підприємства України в умовах євроінтеграційних 

процесів. Збірник матеріалів VI науково-практичної інтернет-конференції 15 

– 19 травня 2017 р. Львів: Ліга-Прес, 2017. С. 76–79 (автором розкрито 

сутність поняття “матеріальні ресурси підприємства”). 

12. Іваночко Н. В. Основні проблеми та напрями удосконалення 

збутової діяльності м’ясопереробних підприємств. Сучасні аспекти розвитку 

фінансових процесів та інноваційних технологій: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, 

25 – 26 серпня 2017 р. Київ. С. 39–42. 

13. Іваночко Н. В. Ефективність управління збутовою діяльністю 

підприємства. Економіка, фінанси та управління: оцінка та перспективи 

розвитку: міжнародна науково-практична конференція, 08 вересня 2017 р. 

Полтава. С. 31–34. 
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