
523Глобальні та національні проблеми економіки

УДК [631.152:658.012]:636.034

Данилів Б.В.
кандидат економічних наук, доцент

Харківського національного аграрного університету
 імені В.В. Докучаєва

Лебединська О.І. 
кандидат економічних наук, доцент

Харківського національного аграрного університету 
 імені В.В. Докучаєва

Ксьонова О.В.
аспірант

Харківського національного аграрного університету 
 імені В.В. Докучаєва

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ЛОГІСТИЧНОЇ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ  
СИСТЕМИ ЗБУТУ МОЛОКА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

THE MAIN ADVANTAGES OF LOGISTICS REORIENTATION  
OF MILK MARKETING SYSTEM IN AGRICULTURAL ENTERPRISES  

OF THE KHARKIV REGION

АНОТАЦІЯ
Обґрунтовано доцільність та основні переваги впрова-

дження концепції логістичного управління при формуванні збу-
тової політики підприємств – виробників молока як стимулу до 
сталого розвитку вітчизняного скотарства, підвищення рівня 
економічної та соціальної ефективності виробництва, а також 
конкурентоспроможності на ринку молока Харківської області.

Ключові слова: логістика, збут, переорієнтація, ринок мо-
лока.

АННОТАЦИЯ
Обоснована целесообразность и основные преимущества 

внедрения концепции логистического управления при форми-
ровании сбытовой политики предприятий – производителей 
молока как стимула к устойчивому развитию отечественного 
скотоводства, повышению уровня экономической и социаль-
ной эффективности производства, а также конкурентоспособ-
ности на рынке молока Харьковской области.

Ключевые слова: логистика, сбыт, переориентация, 
рынок молока.

АNNOTATION
The author proved the expediency and the main advantages of 

the logistics management concept in shaping of milk manufacturers 
marketing policy, as an incentive to the sustainable development 
of domestic cattle breeding, improvement of economic and social 
production efficiency and in order to increase their competitiveness 
in the milk market of the Kharkiv region.
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У сучасних умовах економічної та продовольчої 
кризи набуває актуальності удосконалення управ-
ління бізнес-процесами, які відбуваються у галузі 
молочного скотарства, для забезпечення її сталого 
розвитку в умовах ринкової економіки. При цьому 
важливим моментом є організація руху матеріаль-
них та інформаційних потоків з моменту вироб-
ництва сировини і до передачі кінцевому спожи-
вачеві. Зважаючи на це, постає необхідність усе 
більшої і більшої уваги до логістичного управлін-
ня діяльністю агропромислових підприємств.

Таким чином, ключовою концепцією управ-
ління галуззю молочного скотарства, на наш по-

гляд, повинна стати концепція логістики спря-
мована на подолання негативних процесів явищ 
котрі останніми роками супроводжують усе аг-
ропромислове виробництво. А логістичний під-
хід нами розглядається у першу чергу як один 
із факторів зростання економічної та соціальної 
ефективності функціонування підприємства та 
підвищення його конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженням проблеми впровадження логіс-
тичного управління на вітчизняних товарних 
ринках займалося багато вчених-економістів. 
Серед них варто відзначити М.Ю. Григора-
ка [1], А.Г. Кальченко [2], Є.В. Крикавського 
[3], М.А. Окландера [4], В.Г. Орехівського [5], 
В.Л. Павлюк [6], Н.А. Потапову [7], К.М. Тань-
кова [8], Н.Р. Струк [9], Н.І. Чухрай [10] та 
інших. Науковці відзначають, що за останнє 
десятиріччя концепція логістичного управлін-
ня поступово впроваджується у процесі форму-
вання збутової політики аграрних підприємств, 
але суттєвих результатів у процесі координації 
усіх учасників ринку досі не досягнуто. Причи-
ною цього також є і дефіцит комплексних ло-
гістичних досліджень проблем ринку продукції 
скотарства, який перебуває на стадії реформу-
вання і вимагає істотного підвищення конку-
рентоспроможності вітчизняних товаровироб-
ників для більш повного задоволення потреб 
споживачів [11, с. 119].

Мета дослідження. Зважаючи на вищесказа-
не, головною метою представленого досліджен-
ня є обґрунтування доцільності та основних 
переваг впровадження концепції логістичного 
управління при формуванні збутової політики 
підприємств-виробників молока задля підви-
щення їхньої конкурентоспроможності на рин-
ку молока Харківської області.
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Виклад основного матеріалу. Конкуренто-
спроможність сільськогосподарських підпри-
ємств забезпечується багатьма чинниками, 
досить вагомими з яких є висока якість, низь-
ка собівартість продукції та висока ціна а її 
реалізації. А оптимальний рівень виробничих 
витрат та ціни реалізації продукції забезпе-
чуються передусім за рахунок впровадження 
інноваційних технологій виробництва сільгос-
ппродукції, раціонального використання ма-
теріально-технічних ресурсів, а разом із тим і 
сучасною та ефективною системою збуту. Адже 
в умовах жорсткої боротьби за споживача ра-
ціональна, чітко спланована система реалізації 
дає змогу отримати високі фінансові результа-
ти, посилити ринкові позиції, покращити ді-
лову репутацію.

Проте нині характер господарських зв’язків 
між ланками АПК є досить хаотичним, що в 
багатьох випадках призводить до правової та 
матеріальної незахищеності сільськогосподар-
ських підприємств у процесі виробництва та 
реалізації продукції. Саме у цих умовах і зрос-
тає роль переорієнтації системи збуту молока 
на основі логістичного підходу, котрий з одно-
го боку надає змогу суттєво підвищити якість 
господарських зв’язків задля активізації про-
цесу товароруху та підвищення обсягів збуту 
продукції, а з іншого боку підвищити ступінь 
задоволення потреб споживачів у життєво необ-
хідних продуктах харчування, що на сучасному 
етапі теж набуває пріоритетної ролі.

Головними функціями логістичної концепції 
у процесі збуту продукції є планування, контр-
оль та управління операціями, котрі здійсню-
ються в процесі доведення готової продукції 
до споживача, зокрема й передача, зберігання 
та обробка певної інформації [12]. Проте нині 
системи розподілу продукції в АПК утворюють-
ся спонтанно, у відриві один від одного здій-
снюється вибір каналів реалізації [214, c. 19]. 
Здебільшого випускається з уваги і той факт, 
що впровадження розподільчої логістики в 
сільськогосподарських підприємствах є силь-
ною конкурентною перевагою. Тоді як розвиток 
НТП надає можливість об’єднання взаємодію-
чих інфраструктурних елементів в єдину логіс-
тичну систему.

Разом із тим у сьогоднішніх реаліях підпри-
ємства мають альтернативи в управлінні роз-
поділом виробленої продукції, але при цьому 
значним моментом під час формування збутової 
політики повинна бути принципова орієнтація 
на задоволення потреб кінцевого споживача, а 
форми здійснення реалізації необхідно розгля-
дати, як сукупність дій з максимального набли-
ження продукції до цільової групи споживачів. 
Таким чином, підходячи до подолання негатив-
них тенденцій у галузі скотарства, необхідно 
зважати на те, що ринок молока та продуктів 
його переробки є стратегічно важливим еле-
ментом забезпечення продовольчої безпеки дер-
жави. При цьому його структура являє собою 

сукупність галузей, задіяних у процесі обороту 
продукції, котра має обмежений термін реаліза-
ції та зберігання. Саме тому важливою є синер-
гетична взаємодія між усіма суб’єктами цього 
ринку, в тому числі із кінцевими споживачами 
продукції.

Зважаючи на це, у контексті даного дослі-
дження нами була висунута гіпотеза, про те, 
що вищого свого рівня ціна реалізації молока 
у Харківській області досягає у найбільш спеці-
алізованих та інтенсифікованих підприємствах 
із найвищими показниками продуктивності 
худоби та найбільшими обсягами валового ви-
робництва продукції. Така ситуація зумовлена, 
на нашу думку, тим, що за рахунок значних 
обсягів реалізації продукції ці підприємства мо-
жуть вільно конкурувати у ринкових умовах та 
не залежати від переробних підприємств та їх 
цінової політики, а навпаки обирати та напо-
лягати на своїх умовах та відстоювати на ринку 
власні інтереси. 

З метою подальшого більш детального до-
слідження цього явища нами було здійснено 
групування сільськогосподарських підприємств 
Харківської області за рівнем ціни реалізації 
молока. Так у перших трьох групах підпри-
ємств, ціна реалізації молока була значно ниж-
чою ніж у середньому по підприємствах облас-
ті, що, на нашу думку, обумовлено насамперед 
досить незначними обсягами збуту продукції. 
При цьому саме у цих групах рівень продук-
тивності корів був найнижчим, при найбільших 
значеннях виробничої та повної собівартості, 
що разом із найменшою ціною реалізації 1 ц 
молока і призвело до збитковості у понад 30%. 
У наступних трьох групах разом із збільшенням 
обсягів реалізованої продукції простежувалось 
також паралельне збільшення її ціни, що ра-
зом із досягненням найнижчої собівартості про-
дукції і позначилося на поступовому зростанні 
показників прибутковості та рентабельності. 
Таким чином, найвища ціна реалізації 1 ц мо-
лока була у підприємств VI групи та становила 
356,2 грн, котра формувалася, на нашу думку, 
під впливом збільшення обсягів збуту молока. 
Для наочного зображення цієї гіпотези ми ви-
користали графічний метод (рис. 1).

За результатами лінійного вирівнювання 
вбачається, що середнє зростання ціни реалі-
зації молока по групам становило 47,1 грн та 
обумовлювалося збільшенням обсягу реалізова-
ної продукції на 3202 ц. Тобто для забезпечення 
економічної ефективності виробництва молока 
та розширеного відтворення виробничого про-
цесу, мінімальною допустимою ціною реаліза-
ції молока було 200 грн/ц, а відповідно повна 
собівартість повинна бути значно меншою, що 
забезпечується, як вже зазначалося раніше, за 
умови збільшення концентрації та інтенсифі-
кації разом із поглибленням спеціалізації ви-
робництва. Отже, можемо у констатувати, що 
обсяг реалізованого молока істотно впливає на 
ціну його реалізації.
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y = 47,083x + 84,727
R² = 0,9934

y = 3202,6x - 2030,7
R² = 0,9551
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Рис. 1. Залежність ціни реалізації молока  
від обсягів його збуту у сільськогосподарських 

підприємствах Харківської області; 2009–2013 рр.
Джерело: розраховано за даними форми № 50 с.-г.

Таким чином, наша гіпотеза про те, що од-
ним із пріоритетних чинників, що визначають 
ціну реалізації молока, є обсяг його реалізації 
здобула досить обґрунтоване та об’єктивне під-
твердження. На користь цього свідчать найбіль-
ші обсяги реалізованого молока саме у підпри-
ємствах останніх трьох груп, ціна реалізації в 
котрих і була найвищою. Отже, як ми вже за-
значали раніше, для підвищення ціни реаліза-
ції молока у сільгосппідприємствах Харківської 
області необхідною запорукою є збільшення об-
сягу його збуту.

З цієї позиції набуло доцільності проведення 
ABC:XYZ аналізу ринкової долі підприємств ре-
гіону, котрі протягом 2009–2013 рр. стабільно 
займалися виробництвом та реалізацією молока. 
Приступаючи до викладення результатів, варто 

наголосити, що ABC-аналіз являє собою метод, 
на основі якого визначається ступінь розподілу 
конкретної характеристики між окремими еле-
ментами будь-якої множини. Підгрунтям цього 
методу, у даній ситуації, є припущення того, що 
порівняно незначна кількість підприємств, які 
систематично ведуть виробництво та реалізацію 
молока, становлять велику частину загальної ре-
алізації молока у Харківській області.

До основи методу ABC покладене так зване 
правило Паретто, відповідно до якого безліч 
керованих об’єктів можливо поділити на дві 
неоднакові долі (80/20). Але у практиці логіс-
тичного аналізу здебільшого використовується 
ABC аналіз, котрий передбачає більш широкий 
поділ на три частини (80/15/5) [11].

На відміну від ABC аналізу, аналіз XYZ пе-
редбачає використання лише одного критерію, 
а саме коефіцієнту варіації, у нашому випадку 
у змінах обсягів реалізованого молока протягом 
2009–2013 рр. При цьому, чим меншим є зна-
чення коефіцієнта варіації, тим стабільніши-
ми є обсяги збуту молока. У відповідності до 
значення коефіцієнта варіації усі досліджені 
господарства діляться на три групи: X, Y та Z. 
У групу X традиційно відносять підприємства 
із коефіцієнтом варіації обсягів збуту менше 
10%. До групи Y – підприємства з коефіцієн-
том варіації від 10% до 25%. До групи Z – під-
приємства, коефіцієнт варіації у котрих переви-
щує 25% [11].

Результати проведеного комплексного ABC/
XYZ аналізу обсягів реалізації молока сільсько-

 
Таблиця 1

ABC/XYZ аналіз обсягів реалізації молока у сільськогосподарських підприємствах 
Харківської області; 2009–2013 рр.
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А
Х 43,2 43,2 8 479769,6 7956 491811,1 6181,6 186,0 337,4 97,6 81,4
Y 21,1 64,3 10 234122,2 5237 256691,0 4901,5 194,8 319,7 91,2 64,1
Z 15,6 79,9 13 172576,2 5345 209142,4 3912,9 206,9 281,3 82,5 36,0

Усього 
по групі 79,9 79,9 31 886468,0 18538 957644,6 5165,8 195,9 312,8 92,6 59,7

В
Х 6,4 86,3 9 70607,4 2644 92529,4 3499,6 211,2 264,6 76,3 25,3
Y 5,5 91,8 12 60951,1 2621 85811,1 3274 214,0 252,9 71,0 18,2
Z 4,0 95,8 13 45423,2 2320 68404,0 2948,4 220,8 250,1 66,4 13,3

Усього 
по групі 15,9 95,8 34 176981,7 7585 246744,5 3240,7 215,3 255,9 71,7 18,8

С
Х 2,2 98,0 12 24782,6 1645 44568,0 2709,3 218,3 238,0 55,6 9,0
Y 1,2 99,3 12 13538,5 1287 25512,0 1982,3 219,1 189,9 53,1 -13,3
Z 0,7 100,0 12 7793,7 948 14037,6 1480,8 225,3 125 55,5 -44,5

Усього 
по групі 4,2 100 36 46114,8 3880 84118 2057,4 220,9 184,3 54,8 -16,6

Усього по 
сукупності 100 100 101 1109564,5 30003 1288506,6 3488,0 210,7 251,0 86,1 19,1

Джерело: розраховано за даними форми № 50 с.-г.
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господарськими підприємствами Харківської 
області наочно продемонстрований у таблиці 1.

Таким чином, до групи А (підгрупи X, Y та 
Z) потрапили передові господарства регіону із 
найбільшими обсягами реалізації молока. Се-
ред них ТОВ СК «Восток» Ізюмського району 
(середній обсяг реалізації 103293,8 тис. ц), ПАТ 
«Насінневе» Кегечівського району (середній 
обсяг реалізації 69133 тис. ц), ПСП «Родіна» 
Дворічанського району (середній обсяг реаліза-
ції 61929,6 тис. ц), ТОВ «Агрофірма «Пісчан-
ська» Красноградського району (28964,3 тис. 
ц), ПАОП «Зоря» Красноградського району 
(9566,3 тис. ц).

До групи В (підгрупи X, Y та Z) увійшла до-
сить значна кількість господарств, середньоріч-
ний обсяг реалізації молока у яких протягом 
2009–2013 рр. становив 5205,4 тис. ц.

При цьому привертає увагу наявність тієї об-
ставини, що в усіх без винятку підприємствах 
груп А, В та підгрупи Х групи С виробництво 
молока протягом 2009-2013 рр. було прибут-
ковим, а у підгрупах Y та Z групи С була за-
фіксована зовсім протилежна тенденція. До 
неприбуткових підгруп потрапило аж 24 під-
приємства.

У процесі аналізу встановлено, що виявле-
ні економічні результати досягнуті насамперед 
за рахунок інтенсифікації та концентрації ви-
робництва молока. Тобто ще раз набув підтвер-
дження висновок про те, що майбутнє все ж 
таки за великотоварними спеціалізованими гос-
подарствами, котрі за рахунок значних обсягів 
виробленої та реалізованої продукції є гаранта-
ми також і соціальної ефективності, як зовніш-
ньої, так і внутрішньої, насамперед за рахунок 
підвищення чисельності поголів’я корів та його 
продуктивності, котра передбачає підвищення 
витрат, до складу яких входять і витрати на 
оплату праці.

Але в той же час, зважаючи на сучасну си-
туацію із досягненням соціальної ефективності 
виробництва молока, котра передусім перед-
бачає якомога повнішого задоволення потреб 
споживачів та забезпечення робочих місць для 
сільського населення регіону, для дрібнотовар-
них підприємств усіх підгруп групи С постає 
питання створення найсприятливіших умов 
для подальшого господарювання саме у галузі 
скотарства.

Першим кроком у цьому напрямі, на нашу 
думку, повинно стати налагодження системи 
міцних господарських зв’язків між підприєм-
ствами-учасниками товароруху, яка забезпе-
чить узгодженість при виробництві сировинної 
бази, її подальшій переробці та реалізації на-
селенню. Ефективність цієї системи залежить 
від координації вхідних і вихідних потоків 
шляхом аналізу ринкової кон’юнктури, попиту 
та пропозиції на сировину та готову продукцію 
[13]. Істотно допомогти в цьому можуть сучасні 
інформаційні засоби та комп’ютерні техноло-
гії. Вагомим фактором розвитку та стабільнос-

ті малих підприємств-виробників молока, наш 
погляд, має стати впровадження Інноваційної 
Електронно-логістичної Системи (ІнЕЛС), яка 
дасть можливість отримання інформації про по-
стачальників сировини, переробні, транспортні 
та торгівельні підприємства, тобто для пошуку 
потенційних партнерів для бізнесу (рис. 2).

А В

DC ІнЕЛС

E F
G

де A – виробники сировини;
B – підприємства-переробники продукції скотарства;
C – підприємства роздрібної та оптової торгівлі;
D – транспортні підприємства, обслуговуючі ринок;
E – підприємства громадського харчування та харчо-
вої промисловості;
F – інші підприємства АПК;
G – кінцеві споживачі.

Рис. 2. Концептуальна модель Інноваційної 
електронно-логістичної системи (ІнЕЛС)

Джерело: авторська розробка

Суттєвою перевагою системи також є і до-
ступ до неї споживачів, які таким чином змо-
жуть не тільки висловити побажання стосов-
но якості та асортименту, а і ознайомитися з 
ціновою політикою виробників, що дозволить 
у певній мірі підвищити соціальну ефектив-
ність виробництва молочної продукції. Також 
до переваг слід віднести економію часу на по-
шук потенційних партнерів, що є досить важ-
ливим зважаючи на особливості ринку молока. 
А також, що особливо актуально, спираючись 
на отримані результати досліджень, це те, що 
за допомогою запропонованої системи підпри-
ємства зможуть кооперуватися у процесі збуту 
молока, з метою збільшення обсягів реалізації, 
а, відповідно, й ціни [14].

Між господарствами головною функцією 
ІнЕЛС є узгодження долі кожного господарства 
у загальному обсязі поставок. Так, при серед-
ньорічному обсязі збуту молока у розмірі не 
нижче 20 тис. ц ціну реалізації можливо підня-
ти до 300 грн/ц, що дорівнює мінімальній ціні 
реалізації молока у підприємствах із відповід-
ними обсягами збуту. Таким чином, проваджен-
ня ІнЕЛС управління в умовах дрібнотоварних 
господарств дозволяє разом із підвищенням 
ціни реалізації молока підвищити ще й рівень 
рентабельності виробництва, а у деяких випад-
ках подолати отримані збитки.

Висновки. Таким чином, широке впрова-
дження та функціонування логістичної кон-
цепції управління в сільськогосподарських 
підприємствах Харківській області є гарантією 
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рівного доступу усіх категорій господарств до 
ринку молока, що у свою чергу виступає факто-
ром зниження тиску з боку переробних підпри-
ємств, а отже дієвим важелем підвищення рівня 
як економічної, так і соціальної ефективності 
виробництва, стимулом для сталого розвитку 
вітчизняного скотарства, котре останніми рока-
ми переживає свої не кращі часи. Разом із тим 
упровадження запропонованої системи електро-
нно-логістичного управління (ІнЕЛС) дозволить 
не тільки створити умови для сталого розвитку 
регіонального ринку молока, а й стати важе-
лем підвищення ділової репутації вітчизняного 
АПК в умовах глобалізації.
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