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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі для вітчизняних виробників 

головні завдання полягають у покращенні якості і розширенні асортименту 

продукції, підвищенні її конкурентоспроможності. Ринок виробництва 

молочної продукції не монополізований, нині відбуваються суттєві зміни щодо 

його структуризації. Молокопереробні заводи потужністю понад 150 т молока 

за добу захоплюють дедалі більшу частку ринку, особливо у великих містах. 

Потужні молокопереробні підприємства мають сталі, міцні господарські 

зв’язки з виробниками молокосировини та споживачами кінцевої продукції, 

пропонують продукцію високої якості й намагаються задовольнити потреби 

різних прошарків населення. Це все є перевагою перед потенційними 

конкурентами на ринку молока і молочних продуктів. Функціонування 

українських заводів потребує розробки комплексу заходів із товарної, цінової, 

збутової та рекламної політики.  

Мета і завдання дослідження. Мета наукового дослідження полягає у 

вивченні конкурентоспроможності продукції ПрАТ «Житомирський 

маслозавод», розробки можливих напрямків щодо удосконалення покращення 

його діяльності, спрямованої на знаходження можливих варіантів протистояння 

суперникам. Для досягнення поставленої мети в досліджені передбачено 

розв’язати такі завдання: 

-    провести сучасну оцінку конкурентоспроможності продукції 

підприємства, що досліджується; 

- дослідити вплив основних чинників на формування показників 

конкурентоспроможності продукції на прикладі конкретного підприємства; 

- розробити рекомендації щодо шляхів удосконалення організації 

господарювання та підвищення конкурентоспроможності продукції. 

Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, 

положення економічної теорії, наукові розробки з питань дослідження системи 

преміювання, періодичні видання, підручники, вихідні дані підприємства. В 
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процесі написання дослідження використовувалися економічні методи 

досліджень: узагальнення, аналізу і синтезу, статистичні, розрахунково-

конструктивний тощо. 

Наукове і практичне значення отриманих результатів полягає 

визначенні конкурентоспроможність продукції для  конкретного підприємства 

як фактору підвищення ефективності його товарної політики.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ                             

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Конкурентоспроможність підприємства визначається за допомогою 

трьох груп показників, які відображають конкурентоспроможність продукції 

що випускається  та ефективність використання ресурсів. 

Перша група включає показники, які характеризують економічні 

параметри, - собівартість, ціну виробу та споживання, умови платежу та 

поставок, строки та умови гарантії і т. д. 

Друга група включає показники, які характеризують стан та 

використання живої праці, основних виробничих фондів, матеріальних затрат, 

обігових коштів, а також фінансовий стан підприємства. 

При оцінюванні конкурентоспроможності підприємства предметом уваги 

повинна бути номенклатура продукції, що виробляється та її 

конкурентоспроможність. Саме продукція з її якістю, упаковкою, сервісом, 

рекламою і т. д. приваблює не лише покупця, а також бізнесмена, акціонера, 

інвестора. 

Загальні правила оцінки конкурентоспроможності продукції наступні: 

- вибір та аналіз ринку для реалізації товару; 

- вивчення конкурентів по виробництву і реалізації аналогічних 

товарів; 

- вибір та обґрунтування найбільш конкурентоспроможного товару-

аналога в якості бази для порівняння; 

- визначення необхідних груп параметрів, які підлягають 

оцінюванню; 

- установка набору одиничних показників за відповідними групами 

параметрів; 

- вибір методик розрахунків, визначення та аналіз зведених 

показників по товарним групам; 



 

 

6 

- розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності 

товару підприємства; 

- розробка товарної політики підприємства відносно виробництва 

товару для певного ринку, розширення його виробництва, експорту, розробка 

заходів по підвищенню конкурентоспроможності товару, зняття його з 

виробництва та ін. Щоб задовольнити свої потреби, покупець повинен 

придбати товар, а потім, якщо це досить складний виріб, нести витрати по 

експлуатації – купувати паливо, мастила, запасні частини. 

Третя група – нормативні параметри, які показують чи відповідає виріб 

стандарту, нормам, правилам, що регламентують кордони, з яких даний 

параметр не має права виходити. До їх числа відносяться показники надійності, 

ресурс виробу, безвідмовність, довговічність, ремонтоздатність. До 

нормативних параметрів відносяться також ергономічні параметри (гігієнічні, 

фізіологічні, психологічні та ін.), які демонструють відповідність товару 

якостям людського організму та людської психіки, визначають зручність 

роботи, швидкість стомлення [1, с.10]. 

При оцінюванні конкурентоспроможності фірми необхідно враховувати 

стратегію основних конкурентів.  

Як правило при оцінюванні стратегії відповідають на наступні питання: 

- Які головні фактори конкурентоздатності цих товарів? 

- Яка практика фірм-конкурентів в рекламі та стимулюванні збуту? 

- Яка практика фірм-конкурентів відносно найменувань (торгових 

марок) товарів? 

- В чому полягають привабливі сторони упаковки товарів 

конкурентів? 

- Який рівень сервісу пропонують конкуренти в гарантійний і 

післягарантійний період? 

- Чи використовують конкуренти для збуту місцеву торгову мережу 

чи створюють власну? 
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- Яка практика товароруху у фірм-конкурентів (види транспорту), 

об’єми запасів, розміщення складів, види складів та їх вартість? 

Конкурентоспроможність продукції – це характеристика продукції, яка 

відображає її відмінність від товару – конкурента як по ступені відповідності 

конкретної суспільної потреби, так і по витратах на її задоволення. 

Показник, який виражає таку відмінність, визначає 

конкурентоспроможність продукції, що аналізується, по відношенню до товару-

конкуренту. 

Конкурентоспроможність будь-якої продукції може бути визначена 

тільки в результаті порівняння, і тому являється відносним показником.  

Конкурентоспроможність визначається сукупністю властивостей цієї 

продукції, які входять в склад її якості та важливих для споживача, визначають 

затрати споживача при купуванні, вживанні (експлуатації) та утилізації 

продукції. Загальна схема оцінки конкурентоспроможності проводиться у 

чотири етапи: 

1. Оцінка конкурентоспроможності починається з визначення мети 

дослідження: 

- якщо необхідно визначити положення даного товару серед 

аналогічних, буде достатньо провести їх пряме порівняння по найважливішим 

параметрам; 

- якщо метою дослідження являється оцінка перспектив збуту товару 

на конкретному ринку, то в аналізі повинна використовуватися інформація, яка 

включає відомості про вироби, які вийдуть на ринок в перспективі, а також 

відомості про зміни діючих в країні стандартів і законодавства, динаміки 

споживчого попиту. Незалежно від цілей дослідження, основою оцінки 

конкурентоспроможності являється вивчення ринкових умов, яке повинно 

проводиться постійно, як до початку розробки нової продукції, так і в ході її 

реалізації. Задача полягає в необхідності виділення тієї групи факторів, які 

впливають на формування попиту в певному секторі ринку: 

- розглядаються зміни у вимогах постійних замовників продукції; 
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- аналізуються напрямки розвитку аналогічних розробок; 

- розглядаються сфери можливого використання продукції; 

- аналізується круг постійних покупців;  

2. На онові вивчення ринку та вимог покупців обирається продукція, по 

якій буде проводитися аналіз чи формуватися вимоги до майбутнього виробу, а 

далі визначається номенклатура параметрів, які приймають участь в 

оцінюванні. При аналізі повинні використовуватися ті ж самі критерії, 

якими оперує споживач, обираючи товар. 

3. По кожній з груп параметрів проводиться порівняння, яке показує 

наскільки ці параметри близькі до відповідного параметру потреби. Аналіз 

конкурентоспроможності починається з оцінки нормативних параметрів. Якщо 

хоча б один із них не відповідає рівню, який передбачений нормативними 

нормами та стандартами, то подальша оцінка конкурентоспроможності 

продукції не має сенсу, незалежно від результату порівняння по іншим 

параметрам. 

4. На наступному етапі проводиться підрахунок групових показників, які 

в кількісній формі виражають відмінність між продукцією, що аналізується, та 

потребою по даній групі параметрів та дозволяє судити про ступінь 

задоволення потреби по цій групі. 

Розраховується інтегральний показник, який використовується для 

оцінювання конкурентоспроможності продукції, що аналізується, по всіх 

групах параметрів, які розглядаються, в цілому. Результаті оцінювання 

конкурентоспроможності використовуються для вироблення висновку про неї, 

а також - для вибору шляхів оптимального підвищення 

конкурентоспроможності продукції для вирішення ринкових задач [3]. 

Однак, факт високої конкурентоспроможності самого виробу являється 

лише необхідною умовою реалізації цього виробу на ринку в заданих об’ємах. 

Необхідно також враховувати форми та методи технічного обслуговування, 

наявність реклами, торгово-політичні відносини між країнами і т.д. 
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В результаті оцінки конкурентоспроможності продукції можуть бути 

прийняті наступні рішення: 

- зміна складу, структури матеріалів, які використовуються 

(сировини, напівфабрикатів), комплектуючих виробів чи конструкції продукції; 

- зміна порядку проектування продукції; 

- зміна технології виготовлення продукції, методів випробувань, 

системи контролю якості виготовлення, упаковки, зберігання, транспортування, 

монтажу; 

- зміна цін на продукцію, цін на послуги, по обслуговуванню та 

ремонту, цін на запасні частини; 

- зміна порядку реалізації продукції на ринку; 

- зміна структури та розміру інвестицій в розробку, виробництво та 

збут продукції; 

- зміна структури та об’ємів коопераційних поставок при 

виробництві продукції та цін на комплектуючі вироби і складу обраних 

постачальників; 

- зміна системи стимулювання постачальників; 

- зміна структури експорту  і видів продукції, що експортується. 

Отже, конкурентоспроможність оцінюється за допомогою трьох груп 

показників: перша група включає показники, які оцінюють економічні 

параметри; друга група включає показники, які характеризують стан та 

використання живої праці, основних виробничих фондів, матеріальних затрат, 

обігових коштів, а також фінансовий стан підприємства; третя група – 

нормативні параметри, які показують чи відповідає виріб стандарту, нормам, 

правилам, що регламентують кордони, з яких даний параметр не має права 

виходити. Конкурентоспроможність будь-якої продукції може бути визначена 

тільки в результаті порівняння, і тому являється відносним показником. Факт 

високої конкурентоспроможності самого виробу являється лише необхідною 

умовою реалізації цього виробу на ринку в заданих об’ємах. Необхідно також 
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враховувати форми та методи технічного обслуговування, наявність реклами, 

торгово-політичні відносини між країнами . 

Підтримка високої конкурентоспроможності означає, що всі ресурси 

підприємства використовуються настільки продуктивно, що воно опиняється 

більш прибутковим, чим його головні конкуренти. Це одночасно передбачає, 

що підприємство займає стабільне місце на ринку товарів та послуг , та його 

продукція користується постійним попитом. Однак в житті цей стан не 

являється незмінним. Тому керівництво підприємства повинно вміти 

відслідковувати зміни, що відбуваються в умовах господарювання, і проводити 

відповідні перетворення в політиці ведення виробництва та реалізації товарів. 

Такими перетвореннями можуть бути: зміна товарної політики, впровадження 

нових технологій, диверсифікація виробництва, зміна організаційно-правового 

статусу  підприємства, модернізація форм збуту продукції, вихід на нові ринки, 

створення спільних виробництв і т. д. [5, с.377 ]. 

Всі чинники, що впливають на конкурентоспроможність, можна 

розділити на дві великі групи: внутрішні т зовнішні. 

Зовнішні чинники – це ті, на які підприємство впливати не може і в своєї 

політиці повинно сприймати їх як дещо незмінне. До них відносяться наступні: 

 1. Діяльність державних владних структур (фіскальна та кредитно-

грошова політика, законодавство). Наприклад, в залежності від характеру 

податкової політики (розміри податкових ставок) підприємство буде 

отримувати високий прибуток чи, навпаки, зовсім його не отримувати. 

2. Господарська кон’юнктура, що складається. Вона включає 

кон’юнктуру ринків сировинних та матеріальних ресурсів, ринків трудових 

ресурсів, ринків засобів виробництва, ринків фінансових ресурсів. 

 3. Розвиток родинних та підтримуючих галузей. В даному випадку мова 

йде про розвиток нових технологій (ресурсозберігаючих, технологій глибокої 

переробки), нових матеріалів та джерел енергії. Їх впровадження у виробництво 

підвищує науковий та виробничий потенціал підприємства. 
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4. Параметри попиту. Вони включають ріст попиту на товари, що 

виробляються підприємством, його стабільність і дозволяють підприємству 

отримувати високий прибуток , а також закріпити своє положення на ринку. 

Нестабільний попит, зміна вимог покупця до якості продукції підприємства, 

зниження покупної можливості населення, навпаки, не створюють умов для 

забезпечення певної конкурентоспроможності підприємства. 

До внутрішніх чинників  відносяться наступні: 

1.Діяльність керівництва та апарату управління підприємства 

(організаційна та виробнича структури управління, професійний та 

кваліфікований рівень керуючих кадрів і т. д.). 

2.Система технологічного оснащення. Обновлення устаткування та 

технологій, тобто заміна їх на більш прогресивні, забезпечує підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, підсилює внутрішню гнучкість 

виробництва. 

 3.Сировина, матеріали і напівфабрикати. Якість сировини, 

комплектність її перероблення та величина відходів серйозно впливають на 

конкурентоспроможність підприємства. Зменшення виходу готової продукції із 

сировини, яка використовується, (це особливо характерно для харчової 

промисловості), не комплексна її переробка приводять до збільшення витрат 

виробництва, а значить, до зменшення прибутку, що, в свою чергу, не дозволяє 

розширити  виробництво. В наслідок цього знижується 

конкурентоспроможність. І навпаки, покращення використання сировини, його 

комплексна переробка понижують витрати виробництва, а значить, підвищують 

конкурентоспроможність. 

4. Збут продукції: його об’єм та витрати реалізації. Цей фактор серйозно 

впливає на підвищення конкурентоспроможності підприємства: можна 

добитися непоганих результатів в виробництві, випускаючи  продукцію вищої 

якості і відносно невисокої собівартості, але все  буде зведене на нівець із-за 

непродуманої збутової політиці. Тому підприємство намагається здійснити 

ефективний збут за рахунок продажі продукції, необхідної ринкові, 
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стимулювання збільшення об’ємів продаж, завойовуючи нові ринки збуту. 

Все це робиться , з однієї сторони, на основі формування «свого» покупця, 

проведення ефективної цінової політики і т. п. , а з іншої – шляхом ефективного 

забезпечення сировиною, необхідними матеріалами та устаткуванням по 

доступним цінам [4]. 

Визначивши середовище, в якому воно буде працювати, підприємству 

необхідно перейти до установлення своєї ролі, положення на ринку. Тут 

важливо виходити із максималізації тих можливостей підприємства, які 

відрізняють його від конкурентів. 

До форм та методів максимілізації внутрішніх можливостей основі 

проведення технологічної політики, направленої, по-перше, на постійне 

внесення підприємства необхідно перш за все віднести гнучке їх використання 

на «ноу-хау» в технологію виробництва та образ своєї продукції, що дозволяє 

підприємству стати лідером у випуску даної продукції, по-друге, на 

забезпечення високої якості, по-третє, на поставку продукції в строк. 

Прагнучи до гнучкого використання своїх внутрішніх можливостей, 

підприємство повинно забезпечити собі технологічну та економічну 

ефективність не нижче галузевої. Іншими словами, воно повинно найти спосіб 

оптимального поєднання бажаної технологічної та економічної ефективності, 

щоб забезпечити найкращі технологічні та економічні умови пропозиції [2, с. 

25]. 

Отже, для будь-якого підприємства, яке прагне зайняти своє місце на 

ринку і залишатися конкурентоспроможним, необхідно використовувати наявні 

ресурси з максимальною ефективністю. Для цього необхідно проводити 

контроль за змінами зовнішніх та внутрішніх чинників 

конкурентоспроможності  відповідно до обраної стратегії розвитку. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРАТ 

«ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 

 

На сьогоднішній день ПрАТ «Житомирський маслозавод» є одним з 

найкращих підприємств як в Житомирській області, так і по Україні в цілому. 

Продукція торгової марки «Рудь» асоціюється у споживачів з найвищою 

якістю. Це стало результатом спільної роботи всіх структур підприємства, які 

працюють над підвищенням якості та зміцненням іміджу своєї торгової марки 

як національного виробника якісної і конкурентоздатної на національному 

ринку молочної продукції, а також і за  кордоном. 

Підприємство створене з метою  найефективнішого використання майна 

акціонерів шляхом спільної діяльності щодо впровадження нових, 

прогресивних технологій, форм організації виробництва  та оплати праці, 

залучення іноземних інвестицій, насичення споживчого ринку та задоволення 

потреб населення продукцією. 

У процесі пошуку своєї ніші на ринку підприємство випускало різні види 

молочної продукції в залежності від позитивної чи негативної реакції 

споживачів, не рідко вдаючись навіть до експериментів, так за останні 3 роки 

«Житомирський маслозавод» випускав такі види продукції: морозиво,  

вершкове масло, сухе і цільне молоко, торти з морозива, йогурти та ін. На 

даний момент на підприємстві випускається до 100 видів морозива, молоко, 

маслянка, йогурт, кефір, масло, сухе знежирене молоко (СЗМ), сметана, сир. 

Процеси виготовлення кожного із виду продукції є доволі трудоємні, і 

потребують багато часу та досить високу кваліфікацію працівників.  

Розглянемо склад і структуру виробництва продукції даного 

підприємства (Додаток А). З таблиці видно, що основними видами продукції, 

які виробляє ПрАТ «Житомирський маслозавод» є: морозиво (у 2019 р. його 

питома вага у загальній структурі становила 38,92%), продукція з незбираного 

молока (25,14%), сухе знежирене молоко (12,12%), молоко (10,04%), масло 
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тваринне (6,53%), кефір (3,75%), сметана (1,12%), ряжанка (1,00%), йогурт 

(0,71%), сир (0,36%), вершки (0,32%).  

Одночасно спостерігаємо, що протягом 2017-2019 рр. виробництво 

продукції у абсолютному виразі збільшилось на 4756 т. Зокрема, збільшилось 

виробництво морозива – на 1886 т, продукції з незбираного молока – на   

2104 т, молока – на 701 т, кефіру – на 561 т, ряжанки – на 112 т. Проте слід 

зазначити, що виробництва масла зменшилося на 520 т, сухого знежиреного 

молока – на 119 т. Виробництво інших видів продукції помітно не змінилося. 

Основними постачальниками сировини для виробництва молочної 

продукції ПрАТ «Житомирський маслозавод» залишаються 

сільськогосподарські товаровиробники та населення регіону. 

Розглянемо склад і структуру товарної продукції підприємства (Додаток 

Б). 

З наведеної таблиці бачимо, що обсяги реалізації протягом аналізованого 

періоду у грошовому виразі збільшилися на 36 млн. грн. У розрізі видів 

продукції збільшилась виручка від реалізації морозива – на 13 млн. грн., сухого 

знежиреного молока – на 11 млн. грн., продукції з незбираного молока – на 4 

млн. грн., масла – на 3 млн. грн., молока – на 1,7 млн. грн., кефіру – на 1 млн. 

грн. Структура реалізованої продукції помітно не змінилася. Питома вага 

морозива зменшилася на 6 пунктів, сухого знежиреного молока збільшилася – 

на 4 пунктів. 

SWOT-аналіз являє собою перелік сильних і слабких сторін компанії, а 

також перелік можливостей і загроз. SWOT-аналіз є складеним елементом 

стратегічного плану підприємства, тому є так необхідним для підвищення 

конкурентоспроможності ПрАТ «Житомирський маслозавод». 

Найбільш важливі для підприємства фактори називаються стратегічними 

і визначаються SWOT, де Strengths – сили, Weaknesses – слабкості, Opportunities 

– можливості, Treats – загрози. На основі оцінки стратегічних факторів 

підприємство визначає корпоративну місію. 
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Для того, щоб виконати процес визначення стратегії, необхідно 

проаналізувати виявлені стратегічні фактори з обліком ситуації на визначений 

момент. Цей процес прийняття стратегічних рішень часто використовується в 

літературі як ситуаційний аналіз. 

Ціллю ситуаційного аналізу є знаходження стратегічної відповідності 

зовнішніх можливостей і внутрішніх сильних сторін підприємства з обліком 

зовнішніх загроз і внутрішніх слабких сторін і в визначенні на основі цього 

порівняльних конкурентних переваг підприємства, тобто специфічних 

професійних навичок і ресурсів, які знаходяться в розпорядженні підприємства 

і забезпечують його конкурентоспроможність. Представимо подальший 

розвиток ситуаційного аналізу у формі SWOT-матриці. 

SWOT-матриця є засобом узагальнення стратегічних факторів 

підприємства і ілюструє як зовнішні сприятливі фактори і загрози можуть бути 

протипоставлені з внутрішніми силами і слабкостями конкретного 

підприємства. На основі цього генеруються стратегічні альтернативи, які 

враховують чотири набори стратегічних факторів. 

Для того, щоб побудувати SWOT-матрицю, необхідно виконати наступні 

кроки: 

• в блоці «Можливості» перерахувати три-шість сприятливих 

можливостей, які знаходяться в зовнішньому оточенні підприємства і 

виявлених на основі аналізу поточної ситуації і прогнозування майбутніх 

тенденцій розвитку; 

• в блоці «Загрози» перерахувати три-шість теперішніх і майбутніх 

загроз; 

• в блоці «Сили» перерахувати три-шість змінних внутрішнього 

оточення даного підприємства, які можуть розглядатися як його сильні 

сторони; 

• в блоці «Слабкі сторони» перерахувати три-шість змінних 

внутрішнього оточення даного підприємства, які класифікуються як його слабкі 

сторони; 
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• розробити ряд можливих стратегій, заснованих на комбінаціях 

чотирьох наборів стратегічних факторів. 

При цьому SO-стратегії визначають, як найкращим чином використати 

сильні сторони підприємства, щоб реалізувати сприятливі можливості, що 

знаходяться у зовнішньому оточенні, ST-стратегії розглядають, як використати 

внутрішні сильні сторони підприємства для запобігання зовнішніх загроз, WO-

стратегії являють собою спробу реалізувати переваги, які випливають із 

зовнішніх можливостей за допомогою подолання внутрішніх слабких сторін. 

Для ПрАТ «Житомирський маслозавод» особливе значення мають рівень 

податків в країні, збори митниці, рівень безробіття чинить непрямий вплив 

через зміну купівельної спроможності населення. 

Аналіз політичного оточення і правових аспектів дозволить підприємству 

встановити для себе допустимі кордони дій у взаємовідносинах з іншими 

аспектами правової системи. Політико-правова складова для даного 

підприємства відображена у законах і нормативних актах, що регулюють 

торгову діяльність в м. Житомирі, ввіз товарів з-за кордону, виїзд спеціалістів 

для роботи на підприємствах постачальників 

Вивчення соціальної складової макрооточення дозволяє вияснити рівень 

життя населення, його відношення до якості життя, цінності, які вони 

поділяють, тенденції і направленості до моди і т. п. 

Основу аналізу найближчого оточення фірми складає конкурентний 

аналіз оточення, який звичайно будують на використанні так званої моделі 

п’яти сил Портера. Згідно цієї теорії на діяльність фірми чинять вплив п’ять 

сил: 

• конкурентна боротьба всередині галузі; 

• загроза появи товарів і послуг-субститутів; 

• здатність постачальників диктувати свої умови; 

• загроза появи нових конкурентів; 

• здатність покупців диктувати свої умови. 
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В цілому галузь знаходиться на стадії зрілості. Це веде за собою 

необхідність вдосконалювати методи менеджменту і маркетингу. Всі фірми 

підтримують середній рівень цін і конкурують по таким параметрам як 

реклама, обслуговування, якість продукції, додаткові послуги і т.п. В галузі 

конкуренцію можна назвати жорсткою, так як попит на продукцію практично 

не росте і не падає. Разом з тим методи додаткового стимулювання покупців 

швидко використовуються конкурентами, і потрібно прикладати немало зусиль 

для збереження положення в галузі. 

Сьогодні кількість фірм, які намагаються проникнути в галузь зростає. 

Фірми, які заново прийшли в галузь, пропонують продукцію по більш низьким 

цінам. Така тенденція може призвести до непропорційності розподілу часток 

ринку між виробниками, що є небажаним для ПрАТ «Житомирський 

маслозавод». 

Для попередження такої негативної ситуації, великі «фірми-лідери» 

галузі намагаються об’єднатися у концерни з метою не допустити в галузь 

додаткових конкурентів. До переваг об’єднання можна віднести: 

• економію засобів при крупномасштабних поставках; 

• створення єдиної торгової марки і переваг покупців до неї; 

• об’єднання капіталів для розширення в якісно нових напрямках. 

Вплив постачальників обумовлений їх порівняно невеликою кількістю і 

невисоким рівнем конкуренції між ними. Будь-яка фірма в даній галузі 

намагається знизити діяльність сил, що розглядалися, для того, щоб мати 

можливість підвищити рівень цін і досягти рівня прибутку вище середнього по 

галузі. На кожну з цих сил фірма може впливати тільки за рахунок своєї 

стратегії. Для проведення кількісного аналізу доцільно побудувати матриці 

можливостей/впливів, в одній з яких необхідно позиціонувати виявлені 

фактори зовнішнього оточення, які вчиняють позитивний вплив на організацію 

(можливості), в другій – фактори зовнішнього оточення, які вчиняють 

негативний вплив на організацію (загрози). Такі матриці приведені у вигляді 

Додатку В. 
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Такі матриці дозволяють отримати три оцінки степеня важливості 

факторів для підприємства: високе, середнє, низьке. 

Однак для отримання більш диференційованої оцінки значущості 

факторів зовнішнього оточення, доцільно використати метод зваженої оцінки 

впливу факторів, результати якого представлені в Додатку Д. 

В першу колонку Додатку Д вписані окремі фактори оточення; в другу – 

вага даного фактора, у вигляді відносної важливості, визначеної експертним 

шляхом; в третю – оцінка в балах степеня впливу фактора на організацію, яка 

виставляється експертом згідно з вибраною шкалою. 

По результатам даних Додатку Д зрозуміло, що на ПрАТ «Житомирський 

маслозавод» фактори найближчого оточення здійснюють сильний негативний 

вплив, тобто представлять найбільшу загрозу. Позитивний вплив на дане 

підприємство здійснюють в основному тільки фактори макросередовища. Для 

отримання більш повного уявлення, необхідно отримані дані ранжувати в 

порядку зниження ступеня їх впливу. Зважена оцінка впливу фактора на 

організацію визначається як добуток ваги фактора на бальну оцінку по шкалі 

від -10 до +10 (Додаток Ж). 

Розглянувши Додаток Ж видно, що найбільшу вагу серед 

макроекономічних факторів оточення має зміна правил сертифікації продукції і 

покращення рівня життя населення (0,33), найменшу – ріст безробіття (0,06) але 

найбільшу і найменшу оцінку мають відповідно зміна сертифікації продукції (-

10) і покращення рівня життя населення (10). Таким чином, при зваженій оцінці 

найбільш негативний вплив має зміна правил сертифікації, а протилежний йому 

фактор – покращення рівня життя населення.  

В Додатку З проведемо аналіз факторів найближчого оточення для 

ПрАТ «Житомирський маслозавод». 

Проаналізувавши дані таблиці очевидно, що найбільшу вагу серед 

факторів найближчого оточення має зміна переваг покупців (0,75), найменший 

– поява нових фірм на ринку (0,06) і невдала поведінка конкурентів (0,07). 

Найменшу оцінку отримав такий фактор як збої при поставках продукції, 
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найбільшу – поява нових постачальників. В результаті маємо зважену оцінку, 

максимальне значення якої належить появі нових постачальників, мінімальне – 

зміні переваг покупців. 

Розглянемо Додаток Е, в якій представлено зовнішні можливості та 

загрози для ПрАТ «Житомирський маслозавод» в порядку зменшення ступеня 

їх впливу. 

Фактори зовнішнього і внутрішнього оточення поділяють на дві групи: 

ті, що піддаються управлінню зі сторони керівництва фірми, і ті, які такому 

управлінню не піддаються. Цей поділ є важливим  з точки зору прогнозування, 

кон’юнктурних досліджень, стратегічного і іншого планування, висування 

цілей. 

В стратегічному управлінні найчастіше використовується метод аналізу 

оточення організації – SWOT-аналіз. Використовуючи цей метод, можна 

встановити лінії зв’язку між силою та слабкістю, зовнішніми загрозами та 

можливостями. Такі зв’язки в подальшому використовуються для розробки 

стратегії. 

В процесі розробки стратегії необхідно враховувати, що можливості і 

загрози можуть переходити в свої протилежності. Для успішного використання 

SWOT-аналізу оточення важливо вміти не тільки виявити загрози і можливості, 

але і спробувати оцінити їх з точки зору того, наскільки важливим для 

підприємства є облік в стратегії своєї поведінки кожній з виявлених загроз і 

можливостей. Для такої оцінки найчастіше використовують метод 

позиціювання на матрицях можливостей і загроз. 

Для ПрАТ «Житомирський маслозавод» після проведеного аналізу 

найбільш значущими є можливості розширення частки ринку і розширення 

асортименту. Після позиціювання загроз було виявлено, що:  

• до вже існуючого критичного стану підприємство можуть 

призвести або вихід в галузь великої кількості конкурентів, або корінні зміни у 

смаках споживачів; 
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• до розорення підприємства або його виходу з галузі може 

призвести обмежена політика державних органів, наприклад, збільшення 

обов’язкових зборів і податків, збільшення транспортних тарифів, зміна правил 

торгівлі. 

Стратегія, що розробляється повинна бути направлена на максимальне 

використання можливостей, що надаються, і максимально можливий захист від 

загроз. 

Таким чином, розглянувши можливості підприємства 

ПрАТ «Житомирський маслозавод», його слабкі і сильні сторони, провівши 

аналіз загроз, що виходять із зовнішнього середовища, і ознайомившись з 

основними принципами розробки стратегії, можна визначити стратегію 

підприємства спираючись на цілі організації. 

Так як підприємство працює на ринку з сильною конкуренцією, то для 

нього найкращою буде комбінована стратегія, націлена на вирішення своїх 

конкурентних переваг і такою, що передбачає більш глибоке проникнення на 

ринок, з наступною вертикальною інтеграцією. 

Це можна сформулювати наступним чином: 

• спочатку мінімізувати витрати і тим самим зміцнити  свою 

конкурентну позицію (організовувати оперативний облік витрат по видам 

продукції, послуг та центрам фінансової відповідальності, переглянути 

політику ціноутворення на підприємстві, створити комплексну систему 

бюджетного управління діяльністю підприємства ), при цьому намагатися 

вийти на нові ринки, уклавши угоди з виробниками і державними установами, 

потім зміцнити з ними свої позиції, а в подальшому намагатися придбати 

частки акцій підприємств-виробників; 

• слід також розробити схеми стимулювання покупців на ринку 

проміжних продавців з ціллю укрупнення партій продукції, що виробляється. 

Наприклад шляхом введення гнучкої політики відпускних цін в залежності від 

розміру партій і часу доставки. Це також дозволить знизити і транспортні 

витрати. 
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Отже, провівши детальний SWOT-аналіз, побудувавши матриці 

можливостей/впливів, ймовірностей/впливів, вивчення впливу 

макроекономічних факторів і факторів найближчого оточення, найкращою для 

підприємства є комбінована стратегія , виконання якої дозволить підприємству 

вийти на новий етап розвитку і досягнути поставлених цілей. 
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РОЗДІЛ 3 

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА 

ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ 

 

Прагнення виробників підкреслити високу якість власної продукції, її 

безпечність для споживача - результат зростання популярності екологічної 

продукції в усіх країнах світу. Значна частина виробників вважають 

визначальним для збуту продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках 

саме фактор екологічної безпеки, що є невід’ємною частиною стратегії 

підприємства. Підвищення екологічності продукції є однією з функцій 

екологічного аудиту, який в нашій країні може стати найважливішим 

інструментом розв’язання завдання залучення українських підприємств до 

екологічно орієнтованого міжнародного поділу праці. 

Екологічно чиста продукція - це якісна і конкурентоздатна продукція. 

Зараз поширена біопродукція. Даний вид молочної продукції відіграє велику 

роль у профілактиці різноманітних захворювань. 

Підвищенням екологічності продукції також є створення системи 

екологічного маркування продукції. Екологічний знак виступає як мотив для 

прийняття рішення про купівлю екологічної продукції. 

В системі екоменеджменту України екологічний аудит повинен зайняти 

рівнозначне місце поряд з екологічною експертизою та екологічним 

інспектуванням по мірі розвитку ринкових форм власності і відносин. Попит на 

екологічний аудит диктує  ринок інвестицій. 

Екологічний аудит - це документально оформлений, системний, 

незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає 

збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності 

визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім 

природним середовищем та інформації з цих питань вимогам законодавства 

України про охорону навколишнього природного середовища та іншим 

критеріям екологічного аудиту. Екологічний аудит дозволяє без додаткових 
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бюджетних витрат підсилити управління охороною навколишнього 

середовища, підвищити ефективність державного екоменеджменту задовольняє 

інтереси держави і громадські та ринкові структури.  

Критерії екологічного аудиту - вимоги нормативно-правових актів щодо 

охорони навколишнього природного середовища, методики, настанови, 

організаційні вимоги, керуючись якими екологічний аудитор оцінює докази 

екологічного аудиту, проводить їх аналіз та готує висновок щодо об'єкта 

екологічного аудиту. До критеріїв екологічного аудиту можуть належати також 

інші вимоги, визначені законодавством. Критерії екологічного аудиту 

визначаються у договорі на проведення екологічного аудиту. 

Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забезпечення 

додержання законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища в процесі господарської та іншої діяльності. Основними 

завданнями екологічного аудиту є:  

- збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої 

діяльності об'єкта екологічного аудиту та формування на її основі висновку 

екологічного аудиту;  

- встановлення відповідності об'єктів екологічного аудиту вимогам 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища та іншим 

критеріям екологічного аудиту;  

- оцінка впливу діяльності об'єкта екологічного аудиту на стан 

навколишнього природного середовища;  

- оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, що вживаються 

для охорони навколишнього природного середовища на об'єкті екологічного 

аудиту.  

Результати екологічного аудиту подаються у формі звіту про екологічний 

аудит, який має містити: загальні відомості про об'єкт та замовника 

екологічного аудиту; підстави для проведення екологічного аудиту, його мету, 

завдання, програму та обсяг виконаних робіт; відомості про виконавців 

екологічного аудиту; перелік основних законодавчих актів та інших 
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нормативних документів, для перевірки на відповідність яким проводився 

екологічний аудит; характеристику фактичного стану об'єкта екологічного 

аудиту, включаючи оцінку ефективності та достатності його природоохоронної 

діяльності, систем управління навколишнім середовищем, стану 

природоохоронного обладнання та споруд, зокрема, час установлення, 

амортизація, придатність; відомості про сплату екологічних зборів і платежів, 

включаючи стан та можливості їх сплати та заборгованість, збитки, заподіяні 

навколишньому природному середовищу, стан статистичної та іншої звітності з 

охорони навколишнього природного середовища на предмет відповідності її 

фактичним екологічним показникам; висновки екологічного аудиту щодо 

виявлених невідповідностей екологічних характеристик об'єкта екологічного 

аудиту вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів; 

відомості щодо підприємств, установ, організацій та осіб, яким надається звіт. 

Звіт про екологічний аудит може містити рекомендації щодо заходів, які 

необхідно вжити для усунення виявлених невідповідностей. Звіт про 

екологічний аудит є власністю його замовника і підставою для прийняття ним 

відповідних рішень.  

Для підвищення конкурентоздатності продукції на ПрАТ «Житомирський 

маслозавод» потрібно запровадити екологічний аудит. Екологічний аудит 

гарантує підприємству екологічну безпеку. Сфера дії екоаудиту - це система 

екоменеджменту підприємства, його виробничі площі і прилегла місцева 

територія на відстані 5 км. по периметру, основні технологічні та допоміжні 

процеси, будови, устаткування. Екологічна безпека гарантується 

природоохоронним законодавством шляхом здійснення запобіжних 

комплексних взаємопов’язаних політичних, економічних, технічних, 

організаційних, державно-правових заходів. Комплексні заходи повинні 

здійснюватись ПрАТ «Житомирський маслозавод» згідно з законодавством 

визначними екологічними вимогами.  

В ринкових умовах державні вимоги підсилюються конкурентною 

боротьбою за ринки збуту продукції або залучення інвестицій для розвитку. 
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Ринкові вимоги екологічної безпеки підприємства потребують проведення 

систематичної незалежної і об’єктивної оцінки ступеня екологічних ризиків. Це 

можливо зробити тільки завдяки екологічному аудиту. Причому, результати 

таких оцінок є конфіденційними і призначаються, перш за все, для керівництва 

підприємства. Таким чином, компетентний і кваліфікований екологічний аудит 

сприяє підсиленню законодавчих норм. 

Крім того, різновидом екоаудиту є аудит мінімізації відходів 

виробництва, що ґрунтується на використанні «зелених технологій». Вираз 

«зелені технології» має широкий зміст. Більшість схиляються до визначення 

«зелених» технологій як екологічно чистих виробничих технологій очисних 

технологій. З ринкових позицій це технології, які забезпечують випуск 

екологічно чистої продукції, тобто екологічно чисті технології.  

Керівництву  ПрАТ «Житомирський маслозавод» необхідно зрозуміти 

вигоди від системи екоменеджменту і систематичного проведення екоаудиту. 

Для керівництва підприємства здійснення або входження в систему 

екоменеджменту і екоаудиту може здаватися марною тратою грошей. Але 

насправді запровадження стандартів екоменеджменту і екоаудиту є вигідним 

вкладанням капіталу. Екологічний аудит для ПрАТ «Житомирський 

маслозавод» може  дати наступне: 

-   зменшення витрат на видалення відходів шляхом зменшення їх маси; 

- зменшення витрат на сировину шляхом більш ефективного її 

використання та зменшення маси відходів; 

- зменшення витрат на виробництво шляхом використання кращих 

технології та підвищення ефективності технологічного процесу; 

- покращення інформації, на якій базуються рішення по вибору 

технології, що дозволяє більш вигідно витрачати гроші; 

- зменшення витрат на воду та енергію шляхом більш економічного та 

раціонального їх використання; 

- розширення ринків збуту для продукції серед «економічно свідомих» 

покупців; 
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- покращення репутації підприємства. 

Молокопереробне підприємство ПрАТ «Житомирський маслозавод» 

може вибрати для застосування у своїй виробничій діяльності будь-які типи 

екоаудиту, зокрема:  

- екологічна експрес-оцінка інвестиційних ризиків (інвестиційний або 

фінансовий екоаудит); 

- оцінка екологічного стану ділянки території, власником якої є 

підприємство; 

- екоаудит продукції на стадії маркетингових досліджень; 

- технічний аудит на стадії виробничої діяльності; 

- аудит на стадії екоменеджменту підприємств. 

Цілі і функції визначаються в залежності від типів екоаудиту і 

формулюються за участю замовника. Екологічна експрес-оцінка здійснюється з 

метою оцінки відповідальності або ризику, які приймає на себе потенціальний 

власник або інвесторів в зв’язку з ризиковим екологічним станом промислової 

ділянки або шкідливим впливом підприємства на довкілля. Цей тип 

екологічного аудиту виконує інвестиційні функції по врахуванню екологічних 

ризиків при впровадженні інвестиційних проектів. 

Оцінка екологічного стану ділянки території, власником якої є 

підприємство, визначається в процесі приватизації і може носити характер 

експрес-оцінки, якщо метою її є оцінка інвестиційних ризиків, а також може 

виконувати природоохоронні функції, якщо цей тип екологічного аудиту 

проводиться регулярно і систематично у складі системи екоменеджменту 

регіону або галузі. 

Екоаудит продукції проводиться у складі маркетингових досліджень 

ринку збуту продукції, і може включати огляд процесів постачання, 

виробництва та збуту, які складають життєвий цикл продукції та оцінку їх 

впливу на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людей. 

Можна сказати, що екоаудит продукції - це оцінка в кінцевому результаті її 

екологічної чистоти і конкурентності. 
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Технічний аудит використовується безпосередньо підприємством у 

вигляді підготовчого екологічного огляду для висновку щодо того, в якій мірі 

воно дотримується вимог діючого природоохоронного законодавства і 

екологічних нормативів, а також на скільки ефективно здійснюється екологічна 

політика підприємства. Можна сказати, що цей екоаудит здійснює функції 

екологічного самоконтролю. 

Аудит системи екоменеджменту - це безпосередньо екологічний аудит, 

при проведенні якого за міжнародними стандартами перевіряють наявність на 

підприємстві документа, що визначає його екологічну політику, та дають 

відповідні рекомендації щодо створення або вдосконалення такого документа. 

Метою при цьому є розробка планів дій по гарантуванню екологічної безпеки 

на підприємстві, впровадження програми радикального підвищення культури 

виробництва, відновлення належного стану технологічного обладнання для 

зниження витоків і емісій („позеленення” технологій), втілення в життя 

оперативних планів зменшення витрат енергії, води та сировини, тобто 

ресурсозбереження, знаходження шляхів мінімізації відходів і вдосконалення 

управління відходами. Цей тип екоаудиту, як бачимо, багатоцільовий і 

функціонально носить екологосистемний характер. 

  В рамках екологічного аудиту для покращення еколого-економічного 

становища в ПрАТ «Житомирський маслозавод» потрібно розробити програму 

екологізації виробництва, в якій передбачити реалізацію наступних питань: 

• започаткувати посаду екоменеджера - висококваліфікованого фахівця у 

сфері екологічного аудиту ; 

• реконструкцію існуючої технологічної очистки стічних вод; 

• очистку водоймищ-відстійників та встановлення в них біополів 

доочистки стічних вод для повторного використання води; 

• закупити і встановити сучасну водоочисну установку 

молокопереробного виробництва ; 

• закупити і встановити біокотел для переробки нагромаджених відходів 

молокопереробного виробництва. 
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Цілком зрозуміло, що в сучасних умовах розвитку ринку 

молокопродуктів, де існує велика кількість конкурентів як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринках, забезпечити високу конкурентоспроможність 

продукції не просто. Однак покупець сьогодні бажає споживати хоча і дорожчу, 

але екологічно чисту продукцію, особливо за кордоном. Тому , на мою думку, 

ПрАТ «Житомирський маслозавод» буде вигідно запроваджувати  так-звані 

«зелені технології». 

Також, важливою умовою отримання високої якості молока та продуктів 

його переробки є моніторинг дотримання якості на всіх стадіях її життєвого 

циклу – довиробничого, виробничого і після виробничого. Метою управління 

якістю на першій стадії є виведення порід корів, які відповідають вимогам 

якості (характеризуються високим вмістом білка в молоці), розробка 

прогресивних технологій годівлі та утримання худоби. Управління якістю на 

стадії виробництва забезпечує необхідну якість у процесі виробництва. 

Післявиробнича стадія моніторингу якості характеризується створенням 

необхідних умов для доведення продукції належної якості до споживача. 

Поліпшення і збереження якісних властивостей молочної продукції значно 

залежить не тільки від виробників, а й від якості роботи інших, технологічно 

пов’язаних галузей АПК. 

Механізм матеріального стимулювання підвищення якості молочної 

сировини запроваджено ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги 

при закупівлі» обумовлюють необхідність врахування якісних параметрів 

молочної сировини при визначенні закупівельної ціни. Згідно з галузевими 

рекомендаціями, розробленими Мінагрополітики України, співвідношення 

вартості жиру та білка в структурі ціни за 1 ц молока встановлюється на рівні 

40:60% або 1:1,5, що зумовлено фактичним співвідношенням їх вартості в 

молочній продукції з урахуванням ринкових цін. Виходячи з цього автором 

встановлено базисну ціну (134 грн.) на молоко першого ґатунку базисних норм 

вмісту в ньому білка (3,0%) та жиру (3,4%) з таким розрахунком, щоб вона 

забезпечувала 15% рентабельності господарств. Це дозволило визначити 
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вартість 1% жиру (15,7 грн.) і білка (26,8 грн.) та на цій основі розрахувати 

закупівельну ціну на молоко залежно від ґатунку та вмісту білка та жиру в 

ньому. Так, при базисних показниках вмісту жиру та білка в молоці ціна на 

нього збільшується від 84,4 грн/ц (неґатункове молоко) до 200,3 грн/ц 

(придатного для дитячого харчування), або в 2,4 рази. Такий підхід до 

ціноутворення сприятиме підвищенню економічної заінтересованості 

товаровиробників у виробництві високоякісної молочної продукції, особливо за 

вмістом білка. 

Якість та безпека молока та молочної продукції стають основними 

критеріями сучасного споживача. Згідно із запропонованою схемою розрахунку 

ціни на молочну сировину при дотриманні вимог ДСТУ 3662-97 варіація росту 

може становити 2,4 рази. Для підвищення якості молочної сировини в 

сільськогосподарських підприємствах пропонується застосування комплексної 

системи управління якістю, якою передбачається впровадження науково 

обґрунтованої системи заходів, застосування методів і засобів, спрямованих на 

забезпечення необхідного рівня якості молока та постійного поліпшення йоги 

на всіх стадіях – виробництва, зберігання, транспортування та реалізації.  

Дослідження доводять необхідність виробництва екологічно чистого 

молока, в першу чергу для потреб дитячого харчування як в Україні, так і у 

Житомирській області зокрема. Виробництво його ускладнюється відсутністю 

відповідної правової бази, технічного регламенту та інформаційного 

забезпечення як виробників, так і споживачів. Першочерговим завданням є 

прийняття закону про екологічне сільське господарство. Розрахована потреба в 

екологічно чистому молоці для виробництва дитячого харчування становить 

для Житомирської області в 2019 р. 4,3 тис. тонн, в 2022 р. – 4,2, для України – 

відповідно 120,6 та 119,6 тис. тонн. 

На базі світових стандартів створюється інтегрована система управління 

якістю. ПрАТ «Житомирський маслозавод», постачаючи  на ринок все нові й 

нові види «солодкого холоду», застосовує тільки натуральну сировину, 
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радіологічний контроль, найжорстокіші санітарні вимоги дають змогу повної 

гарантії безпеки.  

На ПрАТ «Житомирський маслозавод» упроваджено систему управління 

якістю у відповідності до вимог міжнародного стандарту ІSO  9001: 2001 на 

систему управління навколишнім середовищем у відповідності до вимог 

стандарту ІSO 14001: 2004, проводиться розробка система харчової безпеки у 

відповідності до вимог міжнародних стандартів. Тобто вся продукція, яка 

виробляється на Житомирському маслозаводі, ретельно перевіряється до того, 

як потрапити до споживача. 

Традиційне прагнення ПрАТ «Житомирський маслозавод» до високих 

стандартів забезпечило підприємству розробку, впровадження та сертифікацію 

системи управління якістю та системи екологічного менеджменту. Освоєні 

працівниками підприємства сучасні методи управління, що покладені в основу 

цих міжнародних стандартів, дозволяють планомірно працювати над 

вдосконаленням діяльності підприємства, що в кінцевому підсумку веде до 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отже, провівши детальний SWOT-аналіз, побудувавши матриці 

можливостей/впливів, ймовірностей/впливів, вивчення впливу 

макроекономічних факторів і факторів найближчого оточення, найкращою для 

підприємства є комбінована стратегія, виконання якої дозволить підприємству 

вийти на новий етап розвитку і досягнути поставлених цілей. 

Конкурентоспроможність підприємства безпосередньо залежить від 

знання ринку та уміння правильно використовувати ту чи іншу ринкову 

ситуацію. ПрАТ «Житомирський маслозавод» повинно враховувати свої сильні 

і слабкі сторони у виробництві, технології, фінансах, збуті.  

Прагнення виробників підкреслити високу якість власної продукції, її 

безпечність для споживача - результат зростання популярності екологічної 

продукції в усіх країнах світу. Екологічно чиста продукція - це якісна і 

конкурентоздатна продукція. ПрАТ «Житомирський маслозавод» потрібно 

запровадити екологічний аудит. Екологічний аудит гарантує підприємству 

екологічну безпеку та високі прибутки, оскільки покупець сьогодні бажає 

споживати хоча і дорожчу, але екологічно чисту продукцію, особливо за 

кордоном. 

Впровадження запропонованих заходів в комплексі надасть можливість 

підвищити конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому, та 

зміцнити його становище серед конкурентів на ринку молочної продукції. 
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ДОДАТОК А 

 

Структура виробництва продукції ПрАТ «Житомирський маслозавод» 

Вид продукції 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2019  р. до 2017 р. 

т % т % т % 

абсол. 

відхил.    

(+,-) 

п.п. 

Масло тваринне 2620 9,55 2929 9,89 2100 6,53 -520 -3,03 

Сухе знежирене 

молоко 
4019 14,66 4083 13,79 3900 12,12 -119 -2,54 

Продукція з 

незбираного молока у 

перерахунку на 

молоко 

5986 21,83 7194 24,30 8090 25,14 2104 3,31 

Молоко 2529 9,22 3089 10,44 3230 10,04 701 0,82 

Ряжанка 209 0,76 290 0,98 321 1,00 112 0,24 

Кефір 645 2,35 1001 3,38 1206 3,75 561 1,40 

Сметана 319 1,16 331 1,12 360 1,12 41 -0,04 

Вершки 78 0,28 100 0,34 102 0,32 24 0,03 

Йогурт 245 0,89 193 0,65 230 0,71 -15 -0,18 

Сир 135 0,49 148 0,50 116 0,36 -19 -0,13 

Морозиво 10638 38,79 10244 34,61 12524 38,92 1886 0,13 

Разом 27423 100,00 29602 100,00 32179 100,00 4756 Х 
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ДОДАТОК Б 

Структура реалізації  продукції ПрАТ «Житомирський маслозавод» 

 

Вид продукції 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2019 р. від 2017 р. 

тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % 
абсол. 

відхил.(+,-) 
п.п. 

Масло тваринне 16150 14,82 23082 17,95 19538,9 13,50 3389,1 -1,31 

Сухе знежирене 

молоко 
15131 13,88 23283,2 18,11 26184,4 18,10 11053,8 4,21 

Продукція з 

незбираного 

молока  

6079 5,58 8730 6,79 10361,7 7,16 4282,7 1,58 

Молоко 2324,3 2,13 3349,4 2,61 4025,9 2,78 1701,6 0,65 

Ряжанка 313 0,29 519,3 0,40 579,2 0,40 266,2 0,11 

Кефір 857,6 0,79 1541,8 1,20 1883,5 1,30 1025,9 0,51 

Сметана 1170,6 1,07 1545,5 1,20 1872,4 1,29 701,8 0,22 

Вершки 309,6 0,28 460,9 0,36 584,3 0,40 274,7 0,12 

Йогурт 622,9 0,57 551 0,43 622,8 0,43 -0,1 -0,14 

Сир 481 0,44 793,6 0,62 762,1 0,53 281,1 0,09 

Морозиво 65555 60,15 64779,9 50,38 78211,8 54,05 12656,7 -6,09 

Разом 108994 100,0 128574 100,0 144690 100,0 35696,5 Х 
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ДОДАТОК В  

Матриця «можливість/вплив» для позиціювання можливостей зовнішнього 

оточення 

Можливість 

 

Вплив 

Висока Середня Слабка 

Сильне Покращення рівня 

життя населення; зміна 

рекламних технологій 

Поява нових 

постачальників 

Зниження податків і 

зборів 

Помірне Банкрутство і 

зникнення фірм-

продавців; розвиток 

інформаційної галузі 

Зниження цін на 

сировину і готову 

продукцію; 

вдосконалення 

менеджменту 

Зменшення 

імперативних норм 

законодавства; 

зниження безробіття 

Слабке Невдала поведінка 

конкурентів 

Вдосконалення 

технології 

виробництва 

Пропозиції про 

співробітництво зі 

сторони вітчизняних 

підприємців 
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ДОДАТОК Д 

Результати зваженої оцінки ступеня впливу макроекономічних факторів 

оточення ПрАТ «Житомирський маслозавод!, балів 

Фактори оточення Вага Оцінка Зважена оцінка 

Макроекономічні 4 - 3,47 

1. Економічні 1 - -2,16 

Ріст темпів інфляції 0,25 -8    -2 

Коливання курсів валют 0,17 -7 -1,19 

Ріст податків і зборів 0,12 -7 -0,84 

Зниження податків і зборів 0,17 7 1,19 

Ріст безробіття 0,06 -4 -0,24 

Зниження безробіття 0,23 4 0,92 

2. Політико-правові 1 -    -4,12 

Зміна правил сертифікації продукції 0,33 -10 -3,3 

Більш жорстке законодавство 0,20 -6 -1,2 

Погіршення політичної атмосфери 0,15 -1 -0,15 

Зменшення імперативних норм 

законодавства 0,17 4 0,68 

Націоналізація бізнесу 0,15 -1 -0,15 

3. Соціально-культурні 1 -            2,69 

Зниження рівня життя населення 0,33 -7 -2,31 

Покращення рівня життя населення 0,33 10 3,3 

Зміна відношення до свого здоров’я 0,34 5 1,7 

4. Науково-технічні 1 -            7,06 

Вдосконалення технології виробництва 0,18 3 0,54 

Зміна рекламних технологій 0,32 9 2,88 

Розвиток інформаційної галузі 0,32 8 2,56 

Вдосконалення менеджменту 0,18 6 1,08 
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ДОДАТОК Ж 

Результати зваженої оцінки ступеня впливу факторів найближчого оточення 

ПрАТ «Житомирський маслозавод», балів 

Фактори оточення Вага Оцінка Зважена оцінка 

Найближче оточення 4  -14,28 

1 Галузь 1 - -1,45 

Зниження цін на сировину і готову 

продукцію 0,25 6 1,5 

Посилення конкуренції 0,25 -3 -0,75 

Зміна рівня цін 0,30 -4 -1,2 

Поява нових концернів 0,20 -5 -1 

2 Товари 1 - -7,2 

Поява товарів-субститутів 0,6 -8 -4,8 

Поява принципово нового товару 0,4 -6 -2,4 

3 Постачальники 1 - -0,88 

Збої при поставках продукції 0,35 -9 -3,15 

Поява нових постачальників 0,24 9 2,16 

Поява нових фірм на ринку 0,06 -2 -0,12 

Банкрутство і зникнення фірм-продавців 0,12 7 0,84 

Невдала поведінка конкурентів 0,07 5 0,35 

Збільшення конкурентних переваг зі 

сторони конкурентів 0,16 -6 -0,96 

4 Покупці 1 - -4,75 

Пропозиція про співробітництво зі сторони 

вітчизняних підприємців 0,25 2 0,5 

Зміна переваг покупців 0,75 -7 -5,25 

Всього: 8 - -10,81 
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ДОДАТОК З 

Зовнішні можливості і загрози для ПрАТ «Житомирський маслозавод» 

№ п/п Можливості Загрози 

1 Покращення рівня життя населення Зміна переваг покупців 

2 Зміна нових рекламних технологій Поява товарів-субститутів 

3 Розвиток інформаційної галузі Зміна правил сертифікації продукції 

4 Поява нових постачальників Збої при поставках сировини 

5 Зміни у відношенні людей до свого 

здоров’я 

Поява принципово нового товару 

6 Зниження цін на сировину і готову 

продукцію 

Зниження рівня життя населення 

7 Зниження податків і зборів Ріст темпів інфляції 

8 Вдосконалення менеджменту Більш жорстке законодавство 

9 Зниження безробіття Зміна рівня цін 

10 Банкрутство і зникнення фірм-продавців Коливання курсів валют 

11 Зменшення імперативних норм 

законодавства 

Поява нових виробників 

12 Вдосконалення технології виробництва Збільшення конкурентних переваг зі 

сторони конкурентів 

13 Пропозиції про співробітництво зі 

сторони закордонних підприємців 

Ріст податків і зборів 

14 Невдала поведінка конкурентів Посилення конкуренції 

15 - Ріст безробіття 

16 - Погіршення політичної атмосфери 

17 - Націоналізація бізнесу 

18 - Поява нових фірм на ринку 
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ДОДАТОК Е 

Матриця SWOT-аналізу 

 

 

 

 

 

Ринкові реалії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можливості: 

1 Покращення рівня життя 

населення 

2 Зміна нових рекламних 

технологій 

3 Розвиток інформаційної 

галузі 

4 Поява нових 

постачальників 

5 Зміни у відношенні 

людей до свого здоров’я 

6 Зниження цін на 

сировину і готову 

продукцію 

7 Зниження податків і 

зборів 

8 Вдосконалення 

менеджменту 

9 Зниження безробіття 

10 Банкрутство і зникнення 

фірм-продавців 

11 Зменшення імперативних 

норм законодавства 

12 Вдосконалення 

технології виробництва 

13 Пропозиції про 

співробітництво зі 

сторони закордонних 

підприємців 

14 Невдала поведінка 

конкурентів 

Загрози: 

1 Зміна переваг покупців 

2 Поява товарів-

субститутів 

3 Зміна правил 

сертифікації продукції 

4 Збої при поставках 

сировини 

5 Поява принципово 

нового товару 

6 Зниження рівня життя 

населення 

7 Ріст темпів інфляції 

8 Більш жорстке 

законодавство 

9 Зміна рівня цін 

10 Коливання курсів валют 

11 Поява нових виробників 

12 Збільшення 

конкурентних переваг зі 

сторони конкурентів 

13 Ріст податків і зборів 

14 Посилення конкуренції  

15 Ріст безробіття 

16 Погіршення політичної 

атмосфери 

17 Націоналізація бізнесу 

18 Поява нових фірм на 

ринку 
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Характеристика 

підприємства 

Сильні сторони 

1. Достовірний 

моніторинг ринку 

2. Налагоджена 

збутова мережа 

3. Широкий 

асортимент 

продукції 

4. Високий контроль 

якості 

5. Значний досвід 

роботи персоналу 

6. Достатня 

відомість 

7. Ресурсний 

потенціал 

8. Потужність 

виробництва 

„Сила і можливості” 

 Вихід на нові ринки, 

зростання асортименту, 

додавання супутніх 

товарів і послуг 

дозволить наявність 

фінансових засобів; 

 достатня відомість буде 

допомагати виходу на 

нові ринки, пошуку 

інвестицій; 

 кваліфікація персоналу, 

контроль якості, невдала 

поведінка конкурентів і 

розвиток рекламних 

технологій дадуть 

можливість встигнути за  

„Сила і загрози” 

 Посилення конкуренції, 

політика держави, 

інфляція і ріст податків, 

зміна смаків споживачів 

будуть впливати на 

проведення стратегії; 

 поява конкурентів 

викличе додаткові 

витрати фінансових 

ресурсів; 

 відомість захистить від 

товарів-субститутів і 

додасть переваг в 

конкуренції; 

 достовірний моніторинг 

визначить зміни смаків  

 


