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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ  
НА ПРИКЛАДІ ПАТ «БЕРЕЗІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»

Стаття присвячена аналізу молочної галузі на прикладі ПАТ «Березiвський молочний завод». Виділено особливості цього 
аналізу з урахуванням специфіки молочних продуктів та галузі взагалі. Запропоновано рекомендації щодо використання можли-
востей ПАТ «Березiвський молочний завод», впровадження яких дозволить підвищити ефективність діяльності даного підпри-
ємства та збільшити перспективи розвитку молочної галузі.
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Статья посвящена анализу молочной отрасли на примере ПАО «Березовский молочный завод» и выделены особенности 
этого анализа с учетом специфики молочных продуктов и отрасли в целом. Предложены рекомендации по использованию воз-
можностей ПАО «Березовский молочный завод», внедрение которых позволит повысить эффективность деятельности данного 
предприятия и увеличить перспективы развития молочной отрасли.
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This article presents a strategic analysis of the dairy industry as an example of PJSC «Berezovsky dairy plant». This analysis with 
specific dairy products and the industry in general. The recommendations for use of Open Company PJSC «Berezovsky dairy plant», 
whose implementation will improve the efficiency of the enterprise and increase the prospects of the dairy industry.
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Постановка проблеми. Розвиток сільського гос-
подарства національної економіки значною мірою 
залежить від ефективності виробництва продукції 
тваринництва, особливо молочного скотарство. Су-
часне становище молочної галузі України нестабіль-
не, а її ефективність доволі низька. У зв’язку з цим 
розроблено галузеву програму розвитку молочного 
скотарства України до 2015 р., що орієнтована на 
інтенсивні шляхи збільшення виробництва, створен-
ня сприятливих умов для розвитку галузі молочного 
скотарства на основі ефективної державної політики 
щодо використання бюджетних коштів і стимулю-
вання залучення інвестицій та відповідного законо-
давчого забезпечення [1].

Однією з ключових проблем розвитку ринку мо-
лока і молочних продуктів є зміщення значного об-
сягу виробництва молока від сільськогосподарських 
підприємств до особистих селянських господарств, 
що ускладнює розвиток молочної галузі, оскільки 
загострюються проблеми щодо заготівлі виробленої 
молочної сировини, якості молочної продукції тощо. 
Тому проведення стратегічного аналізу набуває важ-
ливого значення та обумовлює актуальність напряму 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розв’язанню проблем ефективного розвитку вироб-
ництва молока, формування ринку молочної про-
дукції та підвищення економічної ефективності мо-
лочної галузі України присвячені праці вітчизняних 
науковців: В.П. Галушки, М.М. Ільчука, С.М. Ква-
ши, О.В. Моргуна, Т.В. Сокольської [2-4] та інших, 
та роботи зарубіжних авторів: Н.І. Аніщенка, З. Гав-
рилової, І.В. Неспанової, Н.О. Пахолкова тощо [5-6]. 
Проте в молочній галузі залишається ряд актуаль-

них питань, які потребують нагального вирішення. 
У більшості наукових розвідок мало уваги приділено 
практичному аспекту проведення стратегічного ана-
лізу молочної галузі та виявленню його особливос-
тей. Усе вищезазначене підтверджує актуальність 
статті, а відтак зумовило вибір напрямку досліджен-
ня в науковому і практичному аспектах.

Постановка завдання. Метою статті є проведен-
ня стратегічного аналізу молочної галузі України на 
прикладі ПАТ «Березівський молочний завод» та ви-
явлення його особливостей, що дозволить не тільки 
дослідити можливості цього підприємства, а й пер-
спективи розвитку цієї галузі в цілому.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
основі викладеного можна сформулювати дослі-
дження, яке полягає в аналізі діяльності підприєм-
ства ПАТ «Березівський молочний завод». Основні 
види діяльності цього підприємства – виробництво 
молока та кисломолочної продукції, а також моро-
зива. Управління товариством здійснюють вищий 
орган товариства – загальні збори акціонерів това-
риства; наглядова рада, правління товариства та 
ревiзiйна комісія. Стратегія подальшої діяльності 
ПАТ «Березiвський молочний завод» щонайменше 
на рік полягає в тому, що товариство у 2015 роцi 
планує розширення виробництва, випуск висоякiсної 
продукцiї, розширення ринка збуту як в Українi, так 
i за її межами. Проведений нами аналіз діяльності 
підприємства дозволив виділити інформацію щодо 
проблем, які впливають на його діяльність.

На підприємстві була введена в експлуата-
цію лінія з виробництва морозива продуктивністю  
100 штук на годину. Політика підприємства в облас-
ті якості, цілі, розроблені на підприємстві, спрямо-
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вані на випуск конкурентоспроможної та безпечної 
продукції, що задовольняє вимогам споживачів і до-
зволяє забезпечити підприємству стабільний прибу-
ток і зростання добробуту кожного співробітника.

Одним з базових засобів стратегічного аналізу є 
SWOT-аналіз, що дозволяє виявити і структурува-
ти сильні та слабкі сторони підприємства, а також 
потенційні можливості та загрози підприємства. 
У табл. 1 наведено SWOT-аналіз, проведений для 
ПАТ «Березiвський молочний завод».

Таблиця 1
SWOT-аналіз ПАТ «Березiвський молочний завод»

Сильні сторони (S):
1. Поставка сировини еколо-
гічно чистих районів України.
2. Різноманітний асортимент 
продукції.
3. Доволі високий рівень 
якості продукції.
4. Виробництво безпечної для 
здоров’я продукції. 
5. Ефективна політика під-
приємства в області якості 
продукції.
6. Експорт частини продукції 
до зарубіжних країн, таких 
як, Польща, Білорусь та Сло-
ваччина.
7. Використання прогресив-
них технологій виробництва.

Слабкі сторони (W):
1. Невеликий досвід робо-
ти в молочній галузі.
2. Слабка інформаційна 
забезпеченість підприєм-
ства, відсутність офіцій-
ного сайту.
3. Незначна частка рин-
ку молочної продукції 
України.
4. Слабка організація 
маркетингової діяльності 
на підприємстві.

Можливості (О):
1. Розширення географії екс-
порту.
2. Розширення товарного 
асортименту експорту.
3. Впровадження інновацій 
у виробничу та управлінську 
діяльності 
4. Використання можливос-
тей інформаційного забезпе-
чення споживачів та бізнес-
партнерів
5. Організація рекламної 
кампанії.
6. Збільшення частки ринку 
молочної продукції України.

Загрози (Т):
1. Нестабільність еконо-
мічного середовища.
2. Посилення позицій 
конкурентів. 
3. Загроза банкротства.
4. Зміна законодавства 
щодо молочної галузі 
(зокрема,податкового).
5. Спалах епідемій серед 
худоби.

 
Для формування позитивного іміджу органі-

зації у споживачів, підвищення якості продукції 
та збільшення конкурентоспроможності на ПАТ 
«Березiвський молочний завод» впроваджені і діють 
такі системи:

- система управління якістю виробництва масла 
коров’ячого та сухих молочних продуктів відповідає 
вимогам СТБ ІСО 9001-2001;

- система управління якістю та безпекою сирів си-
чужних твердих на основі аналізу ризиків і критич-
них контрольних точок, що відповідає вимогам СТБ 
1470-2004;

- система управління якістю виробництва мас-
ла коров’ячого вершкового відповідає вимогам СТБ 
1470-2004 «Системи якості. Управління якістю та 
безпекою харчових продуктів на основі аналізів ри-
зиків і критичних і контрольних точок – HACCP.

Для оцінки можливостей доцільно помістити 
кожну можливість до зведеної матриці можливостей 
ПАТ «Березiвський молочний завод» (табл. 2).

Для оцінки загроз доцільно помістити кожну за-
грозу до матриці (табл. 3).

Відповідно до проведеного SWOT-аналізу можли-
во стверджувати, що ПАТ «Березiвський молочний 
завод» має досить стійку позицію на ринку молочних 
продуктів та формує позитивний імідж у споживачів 
за рахунок екологічності та високої якості продукції. 
Але той факт, що підприємство існує лише 3 роки, 

Таблиця 2
Матриця можливостей 

ПАТ «Березiвський молочний завод»

Імовірність 
використання 

даної 
можливості

Ступінь впливу 
на ТОВ «Львiвська масло сир база»

Висока Середня Низка

Висока
Зменшення 
кількості 
конкурентів

Розширен-
ня каналів 
збуту

Зменшення 
податків та 
кредитних 
відсотків

Середня

Залучення 
необхідних 
інвестицій 
для розши-
рення діяль-
ності

Стабілізація 
економічної 
ситуації в 
країні

Державна 
підтримка 
молочної га-
лузі України

Низка

Організація 
маркетинго-
вої діяль-
ності

Підвищення 
купівельної 
спроможнос-
ті населення

Велика міст-
кість ринку 
України

відображає ряд загроз серед більш сильних та досвід-
них конкурентів.

На діяльність будь-якого підприємства вплива-
ють фактори зовнішнього середовища, які доціль-
но проаналізувати за допомогою такого інструмен-
ту стратегічного аналізу, як PEST-аналіз. Для ПАТ 
«Березiвський молочний завод» PEST-аналіз наведе-
но у табл. 4.

Проведений PEST-аналіз показує, що прак-
тично за всіма чинниками маркетингова ситуація 
сприяє розвитку не тільки ПАТ «Березiвський мо-
лочний завод», а й покращенню ситуації молочної 
галузі України в цілому. У країні спостерігається 
політична стабільність, що дозволяє уряду країни 
проводити роботу по стабілізації та зростання еко-
номіки в цілому. Протягом останніх 5 років спосте-
рігається позитивна динаміка економічного стану 
України, а саме постійний зріст валового внутріш-
нього продукту. Зараз спостерігається тенденція 
розвитку молочної галузі, в першу чергу за раху-
нок модернізації обладнання та підвищення якості 
молочних продуктів.

Таблиця 3
 Матриця загроз  

ПАТ «Березiвський молочний завод»

Імовірність 
реалізації 

погроз

Можливі наслідки 
для ПАТ «Березiвський молочний завод»

Критичні Важкі Незначні 
(легкі)

Висока

Зміна смаків 
та уподобань 
споживачів 
щодо молоч-
ної продукції, 
поява нових 
конкурентів

Збільшення 
виробництва 
і реалізації 
молочної про-
дукції осно-
вними конку-
рентами

Підвищення 
цін на сиро-
вину

Середня

Зниження 
молочного 
поголів’я ве-
ликої рогатої 
худоби, роз-
рив зв’язків з 
постачальни-
ками

Зниження 
рівня життя 
населення, і, 
як наслідок, 
купівельної 
спроможності 
споживачів

Видача осно-
вних сум 
кредиту на 
короткостро-
ковий період

Низка

Зменшен-
ня кількос-
ті оптових 
покупців, 
придбання 
молочних під-
приємств кон-
курентами

Введення но-
вих законів, 
більш жор-
стких умов 
функціону-
вання

Збільшення 
імпорту мо-
лочної про-
дукції
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5. З метою біль повного використання сприятли-

вої кон’юнктури світового ринку необхідно дотриму-
ватися сучасних вимог; підвищувати якість кінцевої 
продукції; узгоджувати її асортимент з потребами 
конкретних країн-імпортерів; освоювати нові зроста-
ючі ринки, передусім, країн Близького Сходу і Пів-
нічної Африки.

6. Ураховувати основні ризики розвитку молочної 
галузі України у сучасних умовах, які пов’язані з не-
достатньою насиченістю вітчизняною молочною продук-
цією в результаті різкого скорочення поставок молочної 
сировини; збереженням експортної монозалежності, на-
самперед, у поставках сирів; поглибленням соціальних 
й екологічних проблем сільській місцевості у зв’язку з 
формуванням там вертикально інтегрованих структур з 
виробництва молочної продукції тощо.

7. Роль держави у регулювання національного 
молочного ринку полягає у необхідності мініміза-
ції зазначених вище ризиків. Для цього слід спря-
мувати політику підтримки становлення молочних 
кооперативів; удосконалити механізми фінансової 
підтримки різних груп сільськогосподарських това-
ровиробників, створити державну систему управлін-
ня безпекою молочних продуктів; забезпечити захист 
вітчизняного ринку молочних продуктів від неякіс-
ної імпортної продукції; контролювати дотримання 
екологічних нормативів тощо.

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки:

1. Для проведення стратегічного аналізу молочної 
галузі доцільно використовувати такі базові інстру-
менті як SWOT-аналіз та PEST-аналіз. Це дозволить 
дослідити стан підприємства на ринку молочної про-
дукції та виявити перспективи щодо його розвитку з 
урахуванням існуючих і можливих загроз.

2. Проведений SWOT-аналіз дозволив ПАТ 
«Березiвський молочний завод», як стійке та прогресив-
не підприємство з позитивним іміджем і ефективною ор-
ганізацією своєї діяльності та виявити можливості для 
його розвитку. Виявлені в процесі аналізу загрози до-
зволять врахувати свої слабкі сторони та уникнути не-
гативного впливу на діяльність підприємства.

3. Проведений PEST-аналіз свідчить про сприят-
ливі умови щодо розвитку ПАТ «Березiвський мо-
лочний завод».

4. Виявлено особливості стратегічного аналізу мо-
лочної галузі на прикладі ПАТ «Березiвський молоч-
ний завод», урахування яких дозволить підвищити 
ефективність діяльності підприємств-виробників мо-
лочної продукції.

5. У цілому розвиток молочної галузі Украї-
ни проходить динамічно. За оцінками спеціалістів, 
продуктивність виробництва незбираного молока 
в Україні має значний потенціал до зростання, що 
пов’язаний з підвищенням продуктивності корів до 
рівня європейських показників (до 4500-5500 кг на 
рік), збільшенням поголів’я племінних корів, засто-
суванням сучасних технологій виробництва молока, 
що знизить його собівартість і, відповідно, підви-
щить конкурентоспроможність.

У подальших дослідженнях планується більш 
глибоко охопити інструменти стратегічного аналі-
зу, що дозволить врахувати додаткові фактори, що 
впливатимуть на розвиток молочної галузі України.
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Таблиця 4
PEST-аналіз 

для ПАТ «Березiвський молочний завод»

Політика (Р):
1. Проведення політичних 
реформ.
2. Зміна податкового зако-
нодавства.
3. Зміни законодавства 
щодо молочної галузі.
4. Відношення підприєм-
ства з урядом і владою в 
цілому.
5. Державне регулюван-
ня конкуренції молочної 
галузі.
6. Сучасні світові тенденції 
розвитку молочної галузі.

Економіка (Е):
1. Економічна ситуація в 
Україні.
2. Підвищення рівня ін-
фляції.
3. Рівень платоспроможнос-
ті населення.
4. Зміна тарифів на осно-
вні витрати підприємств, в 
тому числі:
а) витрати на корм та водо-
постачання;
б) витрати на транспорту-
вання;
в) витрати на упаковку мо-
лочної продукції тощо.

Соціум (S):
1. Зміни в базових ціннос-
тях.
2. Зміна стилю життя.
3. Екологічний стан країн.
4. Здоровий спосіб життя.
5. Демографічні зміни.
6. Зміни в основних спо-
живчих перевагах на мо-
лочну продукцію. 

Технологія (Т):
1. Поява нових технологій.
2. Державна технологічна 
політика.
3. Оцінки швидкості зміни 
і адаптації нових техноло-
гій.
4. Виробництво нових мо-
лочних продуктів на базі 
інновацій.

Важливо відзначити, що при проведенні SWOT 
та PEST-аналізу враховувалися особливості молочної 
продукції, а саме:

1. Забезпечення населення країни безпечними та 
високоякісними молочними продуктами.

2. Застосування прогресивних технологій як при 
виробництві молочної продукції, так й при її збері-
ганні.

3. Доступність молока та молочних продуктів як 
соціально значущих та необхідних для життєдіяль-
ності людини. При цьому слід зазначити доступність 
як за ціною, так й за територіальною ознакою.

З усього вищезазначеного можна зробити такі ви-
сновки та рекомендації щодо перспектив розвитку 
молочної галузі України.

Слід підвищити якість молочної сировини, тому 
що кількість і якість молочної сировини, що виро-
бляється сьогодні в Україні, не відповідає вимогам 
ринку. 

Основними причинами цього є концентрація мо-
лока переважно у господарствах населення, постій-
не скорочення молочного поголів’я, низька ефек-
тивність селекційної роботи, дефіцит коштів для 
впровадження передових технологій годівлі, утри-
мання та відтворення стада, низький рівень заробіт-
ної плати у молочному тваринництві, несприятливі 
умови праці у селі тощо.

2. Збільшити роль господарств населення у забез-
печенні товарних поставок молока з метою виконан-
ня нормативних вимог до якості молочної сировини.

3. Для підтримки необхідного рівня виробництва 
молочної сировини необхідно фінансувати створення 
великих молочних комплексів з високопродуктивни-
ми тваринами і налагодженою системою забезпечен-
ня якості продукції.

4. Слід укріпляти позиції вітчизняних виробників 
молочної продукції (в тому числі ПАТ «Березiвський 
молочний завод») на внутрішньому ринку України 
не лише в умовах її членства в СОТ, але і в режи-
мі функціонування зони вільної торгівлі з країнами 
ЄС. Для цього необхідно розширення виробництва й 
оновлення асортименту менш транспортабельної по-
рівняно з іншими видами молочної продукції (з ціль-
ного молока і відносно нетривалого зберігання).
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Постановка проблемы. Приоритеты развития рос-
сийской экономики, обозначенные в Основных на-
правлениях деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года, направленные на 
усиление инновационной составляющей экономиче-
ского развития, предопределяют необходимость из-
учения вопросов, связанных со стимулированием ин-
новационной активности предприятий. Вместе с тем 
слабая восприимчивость отечественной экономики к 
инновациям и низкий уровень инновационной актив-
ности затрудняют развитие в данном направлении. 
В этой связи обоснование проблем, препятствующих 
развитию инновационной деятельности в Российской 
Федерации вызывает несомненный научный и прак-
тический интерес.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вопросам стимулирования развития инновацион-
ной экономики, используя механизм налоговых 
льгот, посвящены труды Л.А. Аносовой, Л.С. Кабир  
[1, с. 6-12], И.Н. Рыковой, В.С. Уткиным [2, с. 31-
38], В.Г. Пансков [3, с. 38-42] и др. Так, Л.А. Ано-

сова группирует налоговые льготы, стимулирующие 
инновационное развитие, в разрезе федеральных и 
региональных налогов, а также специальных налого-
вых режимов. И.Н. Рыкова обосновывает отсутствие 
единого методического подхода к оценке эффектив-
ности налоговых льгот. В.Г. Пансков настаивает на 
необходимости определения адресного характера 
всех стимулирующих инструментов финансовой по-
литики, направленных на активизацию инноваци-
онной деятельности. Однако вопросам источников 
финансирования инноваций и анализу зарубежного 
опыта формирования финансовых ресурсов в этой 
сфере уделяется недостаточно внимания, что под-
тверждает целесообразность рассмотрения проблем 
государственного стимулирования инновационной 
активности предприятий.

Постановка задачи. Задача настоящего иссле-
дования заключается в обосновании проблем ис-
пользования инструментов финансовой политики 
государства, направленных на стимулирование ин-
новационной деятельности в Российской Федерации. 


