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Abstract. The article discusses the marketing environment of the baby food market, analyzes the strengths and 

weaknesses of the dairy producers in the context of competition, outlines the threats and opportunities of the macro and 

micro-environment, forms alternatives to the development of the market for baby food 

Experts estimate that the dairy market for children is currently in development. However, strict regulation by the 

state, the transition to a market economy, which takes place under conditions of very significant environmental impact 

on enterprises, the emergence of new foreign competitors in the "dairy children" arena and more advanced 

management methods, predetermine a number of important issues and relevance problems of food security in this 

market segment. After all, the nutritional status of children is one of the main topics for discussing not only our country, 

but also the world as a whole. 

The purpose of the article is to assess the degree of influence of factors of the marketing environment on the 

efficiency of domestic producers of dairy products on the market for baby food, to reveal their main advantages and 

disadvantages. 

The macro-environment factors create the main conditions for the development of the agrarian-industrial complex 

of Ukraine, the main place of which is occupied by economic factors. After all, it is indicators such as the state of 

inflation or the purchasing power of the population that shows the results of an effective economic policy conducted in 

the state, and also represents the state of industrial development. 

After analyzing the weak and strong sides of the alternatives to TM "Milk River", we found that the firm's strengths 

are a small price for the dairy product range of TM "Milk River", which is a positive factor for the low-paying 

population; the image of the company on the local market is quite well known and there is a consumer on the market; 

availability of reliable suppliers. 

Regarding the weaknesses, TM "Milk River" has a line of goods mainly for the adult age group of consumers; rather 

narrow range of all products; small orientation to the motives of consumers, rather low quality of promotion of finished 

products by distribution channels »there is no effective system of marketing communications to increase consumer 

demand for TM" Milk River "; low competitive advantages. 

  

Key words: marketing environment, producers, dairy products, producers, threats, macro-environment factors, 

opportunities, influence of micro-environment factors. 

 
Постановка проблеми. Ринок дитячого 

харчування, за оцінками експертів, зараз 

знаходиться на етапі розвитку. Проте жорст-

ке регулювання з боку держави, перехід до 
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ринкових відносин господарювання, який 

відбувається за умов досить значного впливу 

навколишнього середовища на підприємства, 

появою на «молочній дитячій» арені нових 

іноземних конкурентів із більш удосконале-

ними методами управління, зумовлюють ряд 

важливих для вирішення питань й актуаль-

ність проблеми продовольчої безпеки в да-

ному сегменті ринку. Адже харчування дітей 

є однією з головних тем для обговорювання 

не лише в нашій країн, а й світу в цілому. 

Розвиток діяльності молочних підпри-

ємств у сфері дитячого харчування характе-

ризується не лише сприятливою динамікою 

рівня народжуваності в Україні, нестачею у 

кисло-молочних продуктах дітей усіх віко-

вих груп, популяризацією жіночої зайнятості 

й потребі в готовій продукції для немовлят, 

але й необхідністю вивчення маркетингового 

середовища ринку дитячого харчування та 

окремо основних аспектів ринку молочної 

продукції для пошуку можливих шляхів під-

вищення її споживання, особливо серед ді-

тей. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Теоретичною та  практичною основою 

для проведення дослідження щодо впливу 

маркетингового середовища на діяльність 

підприємств стали роботи відомих закордон-

них та вітчизняних економістів-учених: А. 

Маслоу, М. Портер, Ф. Котлер [4], А.О. Ста-

ростіна [10], В.А. Полторак [5], В.М. Бонда-

ренко, С.С. Гарковенко. 

Проблемами розвитку ринку дитячого ха-

рчування займалися такі вчені, як І.М. Дем-

чак, Т.А. Говорушко, В.Д. Малигіна, О.В. 

Медведенко, О.М. Полонська, О.В. Скорук 

[8], Я.І. Юрик,   О.М. Яцунь. Також для ана-

лізу ринку використовувались нормативно-

правові документи, Закон України «Про ди-

тяче харчування» № 142-16 від 05.12.2012, 

наукові статті у фахових виданнях та журна-

лах. 

Формування цілей статті. Мета статті – 

оцінити ступень впливу факторів маркетин-

гового середовища на ефективність діяльно-

сті вітчизняних виробників молочної проду-

кції на ринку дитячого харчування, розкрити 

їх основні переваги та недоліки; дослідження 

перспектив розвитку ТМ «Молочна ріка» 

(ПАТ «Молокозавод-Олком») на локальному 

ринку дитячої молочної продукції. 

Виклад основного матеріалу. Молоко 

входить до складу одного з головних проду-

ктів у щоденному раціоні кожної людини. 

Воно має цілу низку потрібних для людсько-

го організму поживних легкозасвоюваних 

речовин. Молоко містить значний перелік 

елементів (порода ВРХ, різноманіття щоден-

ного кормового раціону, періоди лактації) , 

що не є постійними, проте основні компоне-

нти все ж таки присутні (вода, жир молоч-

ний, білки молочні, молочний цукор; мінера-

льні речовини). Переважна більшість цих 

елементів є досить унікальною та не міс-

титься в інших продуктах харчування.[6, С. 

80]. 

Проаналізуємо забезпечення товарообо-

роту молочних продуктів вітчизняними під-

приємствами за період 2011 – 2016 рр. 

Оптовий товарооборот молочної продук-

ції майже не змінився за 6 років і в 21016 ро-

ці становить 15021 млн. грн., що на 2,2% бі-

льше за 2011 рік - 14691,1 млн. грн. Хоча у 

2013 році спостерігається стрибок й оптовий 

товарооборот молочної продукції складає 

18833,3 млн. грн. через значну частку проду-

кції, яка вироблена поза межами України - 

5712,2 млн. грн. Взагалі імпортована молоч-

на продукція в оптовому товарообороті з 

2013 року поступово зменшувалась і на 2016 

рік становила 1428,3 млн. грн., що на 30% 

менше за 2011 рік та на 68,6% менше за 2013 

рік відповідно. 
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Рис. 1 – Забезпечення товарообороту продукту вітчизняними підприємст-

вами 
Джерело: розрахунки автора за джерелом:[9]. 

Що стосується роздрібного товарооборо-

ту, то тут динаміка є більш позитивною та 

показує збільшення показників за шість ро-

ків майже на 102,3%: у 2011 році роздрібний 

товарооборот складав 6157,4 млн. грн., у 

2015 році - 9898,9 млн. грн., а вже у 2016 ро-

ці підвищився на 25,8% й складав 12454,6 

млн. грн.  

Усі підприємства, у тому числі виробники 

молочної продукції на ринку дитячого хар-

чування, функціонують за мінливих умов 

економіки у межах свого ринку за наявністю 

певних впливових чинників, що можуть при-

звести до неочікуваних загроз, або ж надати 

позитивні ринкові можливості. Ці ряди чин-

ників формують саме фактори маркетинго-

вого середовища, до якого відносяться: 

- макросередовища,  

- мікросередовища [10] 

Фактори макросередовища створюють ос-

новні умови для розвитку аграрно-

промислового комплексу України, основне 

місце яких посідають саме економічні чин-

ники. Адже саме такі показники, як стан ін-

фляції або купівельна спроможність насе-

лення показує результати ефективної еконо-

мічної політики, що проводиться в державі, а 

також уособлює стан розвитку промисловос-

ті.  

Якщо брати до уваги чинники макросере-

довища ринку молочної продукції для дитя-

чого харчування, то тут не менш важливими 

є демографічні та соціально-психологічні 

фактори (Таблиця 2), що формуються з таких 

показників як чисельність населення країни, 

рівень народжуваності та смертності, й, 

більш гострим за останній час, високим по-

казником еміграції українців закордон. Та-

кож не менш важливу роль відіграють при-

родні фактори, адже при постійному попиті 

на продукцію виробництво молока є сезон-

ним процесом.  

Науково-технологічні фактори розкрива-

ють темпи НТП, інновацією усієї галузі й 

підприємства окремо, політико-правові чин-

ники, які є серйозним законодавчим важелем 

в регулюванні діяльності виробників молоч-

ної продукції на ринку дитячого харчування 

(табл. 1).  
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Таблиця 1 

Коефіцієнт вагомості факторів макросередовища ринку виробників молочної 

продукції дитячого харчування 

Фактори Коефіцієнт вагомості 

Політико-правові 0,17 

Економічні 0,19 

Соціально-культурні 0,18 

Демографічні 0,19 

Природні, небезпечні та шкідливі виробничих чинників 0,13 

Науково-технологічні 0,14 

Разом  1 

Джерело: розрахунки автора 

Аналізуючи вплив макросередовища на 

виробників молочної продукції є можливість 

виокремити як загрози для попередження 

негативних наслідків, так і можливості для 

подальшого їх розвитку. 

Аналіз факторів ринкових можливостей 

виробників молочної продукції наведено в 

таблиці 2. 

Таблиця 2 

Фактори ринкових можливостей виробників молочної продукції 

Фактори 

ЕБО зна-

чущості 

фактора  

Застосування альтернатив 
Фактор попи-

ту/проп озиції 

Закон України «Про дитяче 

харчування» № 142-16 від 

05.12.2012 

10*0,17=2,5 
Виробництво тільки якісних і без-

печних продуктів для дітей 
Попит 

Закон України «Про молоко 

та молочні продукти» 
9*0,17=2,25 

Дотримання правових та організа-

ційних основ щодо якості та без-

печності молочних продуктів. 

Пропозиція 

Принципи реклами (Відомос-

ті Верховної Ради України 

(ВВР), 2004, N 47, 266т..513 

9*0,17=2.25 

Відповідність рекламної компанії, 

її  розробка та діяльність до норм 

законодавства України 

Попит/ 

Пропозиція 

Підтримка держави, розроб-

лення державних програм у 

пріоритетних сферах розвит-

ку 

6*0,17=1,5 

За допомогою квот, що надає дер-

жава підвищити рівень технічного 

обладнання підприємства. 

Пропозиція 

Структура вікового складу 

населення 
4*0,19=0,8 

Акцент на особливостях та від-

мінностях дитячої продукції за ві-

ковими критеріями споживання 

Попит 

Поділ населення на соціальні 

класи 
3*0,18=0,6 

Продукція для соціально незахи-

щеного населення; формування 

гнучкої цінової політики 

Попит 

Формування базових ціннос-

тей у суспільстві 
2*0,18=0,4 

Акцент у рекламній компанії на 

вживанні молочних продуктів для 

забезпечення здорової майбутньої 

нації. 

Попит 

Пристосування до появи но-

вих традицій /звичок  
5*0,18=1 

В рекламі робити акцент на зайня-

тість жінок, потреба у готовій і 
Попит 
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Фактори 

ЕБО зна-

чущості 

фактора  

Застосування альтернатив 
Фактор попи-

ту/проп озиції 

корисній продукції швидкого спо-

живання. 

Використання інновіцій  у 

виробництві 
8*0,14=0,1 

Підвищення якості готової молоч-

ної продукції, здатність до збере-

ження корисності під час обробки 

продукту  

Пропозиція 

Підвищення інформаційної 

обізнаності населення щодо 

раціональному харчуванні 

новонароджених і дітей 

6*0,14=0,6 

Формування ефективного компле-

ксу інтегрованих маркетингових 

комунікацій . 

Попит 

/Пропозиція 

Джерело: розрахунки автора 

За таблицею 2 робимо висновок, що до 

можливостей виробників молочної продукції 

на ринку дитячого харчування можемо від-

нести: розробку й підтримку соціально-

економічних програм щодо покращення ди-

тячого харчування з періоду народження й 

до дошкільного віку; формування нових 

життєвих цінностей серед дітей для вихо-

вання в молоді правильних й здорових зви-

чок. 

Також у таблиці 3 зведено всі загрози й 

дана експертна оцінка за всіма факторами, 

що до неї входять. 

Таблиця 3 

Зведена підсумкова таблиця факторів ринкових загроз виробників молоч-

ної продукції на ринку дитячого харчування 

Фактори 
ЕБО значу-

щості факто-
ра  

Варіант реалізації можливості 
Фактор попи-
ту/проп озиції 

Наказ «Про затвердження 
Вимог до безпечності та 
якості молока і молочних 

продуктів»  

6*0,17=1,02 

Додержання закону та швидке 
реагування керівництвом на 

будь-які порушення з боку пер-
соналу ,що впливають на якість 
та безпечність  молока та моло-

чних продуктів. 

Пропозиція 

Державний стандарт Укра-
їни ДСТУ 3662-97 «Моло-

ко коров’яче незбиране. 
Вимоги при закупівлі». 

7*0,17=1,19 
Молочна продукція для дітей 

виготовляється з молока екстра 
ґатунку 

Пропозиція 

Низький рівень купівель-
ної спроможності населен-

ня 
8*0,19=1,52 

Впроваджувати акційні товари 
та створювати соціальні проду-

кти, що будуть доступні для 
більшості населення. 

Попит 

Зменшення обсягів експор-
ту молочної продукції 

5*0,19=0,95 
Підвищувати рівень якості мо-
лочної продукції, задля виходу 

на міжнародний ринок. 
Пропозиція 

Загальнополітична ситуа-
ція в країні 

7*0,19=1,33 
Вести активну соціальну діяль-
ність, продуктові кошики для 

воїнів АТО та їх сімей. 

Попит 
/Пропозиція 

Недосконалість реформу-
вання нормативно-

правової бази 
6*0,17=0,95 

Відповідати нормам законодав-
ства України та мати перспек-
тиву відповідати міжнародним 
нормам якості та стандартизації 

Попит 
/Пропозиція 
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Фактори 
ЕБО значу-

щості факто-
ра  

Варіант реалізації можливості 
Фактор попи-
ту/проп озиції 

Спади в економіці країни, 
які обумовлюють неба-
жання інвесторів вклади 

кошти в галузь 

5*0,19=0,75 

Робити акцент на можливість 
виходу продукції за межі краї-
ни та її конкурентоспромож-
ність на міжнародних ринках. 

Пропозиція 

Міграція населення через 
воєнні дії на Сході країни 

6*0,19=1,14 
Експорт продукції на інші зов-

нішні ринки 
Попит 

Зниження чисельності на-
селення України 

8*0,19=1,52 
Працювати на експорт та за-
проваджувати рівень якості 
відповідний міжнародному. 

Попит 

Скорочення поставок гото-
вої продукції у зимовий 

період зумовлене сезонніс-
тю виробництва молока 

4*0,19=0,76 
Робити заготовки знежиреного 
молока, що має довгий строк 
придатності, тетрапакування 

Пропозиція 

Вплив кліматичних умовна 
на якість готової молочної 

продукції 
5*0,13=0,65 

Додержання правил зберігання 
й транспортування  молочних 
продуктів у літній період часу. 

Попит 
/Пропозиція 

Високі тарифи на забезпе-
чення електроенергією 

4*0,13=0,52 

Намагатися перейти на альтер-
нативні способи здобуття елек-
троенергії, наприклад сонячні 

та вітрові електростанції. 

Пропозиція 

Збереження навколишньо-
го середовища вирішенням 
проблем з утилізації паку-

вання 

4*0,13=0,52 
Пакувати свою продукцію у 
екологічно чисті упаковки з 

паперу чи картону. 
Попит/Пропозиція 

 Джерело: розрахунки автора 

Зробивши зведену підсумкову таблицю 3 

щодо факторів ринкових загроз виробників 

молочних продуктів, робимо висновок, що 

експертна оцінка показує найбільший вплив 

для економічних і демографічних факторів: 

зниження купівельної спроможності насе-

лення, зменшення обсягів експорту молочної 

продукції, негативна загальнополітична си-

туація в країні, недосконалість реформуван-

ня нормативно-правової бази, висока мігра-

ція населення через воєнні дії на сході краї-

ни, зниження чисельності населення Украї-

ни. 

Щодо факторів мікросередовища, то тут 

відбувається процес дослідження за послідо-

вними етапами – спочатку проводимо аналіз 

споживачів, після цього порівнюємо конку-

рентів й вивчаємо постачальників сировини 

та інших допоміжних устаткувань; згодом 

переходимо до розгляду діяльності посеред-

ників і основних каналів збуду й закінчуємо 

дослідження  виокремленням контактних ау-

диторій, із якими виробники молочної про-

дукції тісно контактують у межах мікросере-

довища. 

Об’єктом дослідження  на ринку молока 

обрано ТМ «Молочна ріка» (ПП «Молокоза-

вод-ОЛКОМ»), що знаходиться в Запорізькій 

області та займає значну частку на ринку 

молока, але на ринку молочної продукції для 

дитячого харчування підприємство майже не 

функціонує за останні роки. Основними кон-

курентами обраної ТМ «Молочна ріка» дос-

ліджуваного підприємства є ТМ «Яготинське 

для дітей», ТМ «Простоквашино» й ТМ 

«Злагода»,  так як вони схожі за асортимен-

том, ціновою та комунікативною політикою. 

Аналіз конкурентних позицій показав, що 

досліджуване підприємство займає низьку 

позицію в порівнянні з основними конкурен-

тами. Сильною стороною ТМ «Молочна рі-

ка» є лише середні ціни на продукцію, а от 

слабких сторін значно більше: відсутнє чітке 

позиціонування на ринку серед молочної 

продукції, нестача орієнтованості на мотиви 

споживачів, асортимент вузький й канали 

розподілу підприємства досить обмежені. 
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Таблиця 4 

Аналіз слабких і сильних сторін фірми в порівнянні  

з основними конкурентами 

Показники 
ТМ «Яготинське 

для дітей» 

ТМ «Простокваше-

но» 

ТМ «Молочна 

ріка» 
ТМ «Злагода» 

 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

Розмір підприємст-

ва 
4 4 2 3 

Асортимент 4 3 1 4 

Ціни на продукцію 3 3 4 4 

Лояльність спожи-

вачів 
5 4 4 4 

Ступінь інновати-

зації галузі 
4 4 2 3 

Транспортування 

продукції 
5 4 3 3 

Наявність каналів 

збуту 
4 4 3 4 

Імідж 5 4 3 5 

Досвід 4 4 3 5 

Якість просування 5 5 2 4 

Орієнтація на мо-

тиви споживачів 
5 5 2 3 

Упаковка 5 4 2 4 

Позиціонування 5 4 2 5 

Маркетингові пе-

реваги 
4 5 2 3 

Конкурентні пере-

ваги 
5 4 1 4 

Разом 67 61 36 58 

Джерело: розрахунки автора [9] 

Дослідження мікромаркетингового сере-

довища показало, що на ринку молока попит 

визначають споживачі. На пропозицію впли-

вають постачальники та конкуренти, а також 

контактні аудиторії.  

Коефіцієнт вагомості факторів мікросере-

довища ПП «Молокозавод-ОЛКОМ» наве-

дено у таблиці 5. 

Таблиця 5 

Визначення коефіцієнта вагомості факторів мікросередовища  

ринку молока 

Фактори Коефіцієнт вагомості 

Конкуренти 0,19 

Постачальники 0,22 

Посередники 0,18 

Споживачі 0,23 

Контактні аудиторії 0,18 

Всього 1,00 

Джерело: розрахунки автора 

Коефіцієнт вагомості факторів мікросере-

довища ринку молочної продукції показав, 

що на підприємство більш впливають конку-

ренти, постачальники та споживачі.  
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Таблиця 6 

Зведена підсумкова таблиця факторів ринкових загроз та можливостей ПП 

«Молокозавод-ОЛКОМ» ринку молочної продукції  

Фактори 

ЕБО значу-

щості фак-

тора  

Варіант реалізації можливості 
Фактор попиту/ 

пропозиції 

Можливості 

Своєчасність поста-

чання сировини, мате-

ріалів 

6*0,22=1,32 

Співпраця лише з надійними пос-

тачальниками, що завжди в тер-

мін постачають потрібні матеріа-

ли. 

Пропозиція 

Фінансова стабільність 

посередників 
6*0,18=1,08 

Дотримання високої якості поста-

чання, транспортування та збері-

гання продукції. 

Пропозиція 

Створення фірмових 

магазинів 
5*0,18=0,9 

Запровадження фірмових магази-

нів у різних точках України та за 

кордоном. 

Пропозиція 

Загрози 

Не популярність тор-

гової марки на ринку, 

порівняно з конкурен-

тами 

5*0,22=1,1 

Формування більш сучасного  по-

зитивного іміджу ТМ «Молочна 

ріка» на ринку молочної продукції 

дитячого харчування 

Попит 

Низький рівень конку-

ренто-спроможності 

підприємства 

6*0,22=1,32 

Впровадження новий продуктів та 

привертання уваги споживачів на 

свою торгову марку. 

Попит/Пропозиція 

Середня якість сиро-

вини 
7*0,22=1,54 

Введення інновацій у виробницт-

во для підтримки якості та без-

печності молока та молочних 

продуктів. 

Пропозиція 

Дистриб’юторська си-

стема підприємства 

потребує удосконален-

ня 

5*0,18=0,9 

Налагодження взаємозв’язку  з 

найбільшими дистриб’юторами 

України. 

Пропозиція 

Відсутність габарит-

них приміщень для 

зберігання великої 

партії готової продук-

ції 

6*0,18=1,08 

Можливість оренди складських 

приміщень для зберігання готової 

продукції за територіальною зру-

чністю 

Пропозиція 

Низький  рівень проі-

нформованості спожи-

вачів про дану  торгову 

марку 

4*0,23=0,92 

Активна рекламна компанія по 

всій території України, що здатна 

привернути увагу споживачів до 

даного продукту. 

Попит 

Високі вимоги спожи-

вачів до якості  молока 
6*0,23=1,38 

Демонстрація знаків та нагород 

якості продукції через ЗМІ, влас-

ний Інтернет-сайт, на упаковці 

товарів. 

Попит 

Слабка концентрація  

споживачів 
3*0,23=0,69 

Представленість асортименту 

продукції в найбільших магазинах 

України. 

Попит 
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Фактори 

ЕБО значу-

щості фак-

тора  

Варіант реалізації можливості 
Фактор попиту/ 

пропозиції 

Орієнтація на спожи-

вача старшого віку  
7*0,23=1,61 

Раціональне формування асорти-

менту підприємства за потребами 

споживачів усіх вікових категорій 

Попит 

Слабка робота з фінан-

совими установами 

(банками, інвестицій-

ними компаніями) 

5*0,18=0,9 
Надання інвесторам планів підп-

риємства на майбутні роки. 
Пропозиція 

Відсутність  плідної 

співпраці з ЗМІ 
4*0,18=0,72 Формування ефективної Попит 

Відсутність активної 

участі підприємства в 

різних національних 

виставках та ярмарках 

5*0,18=0,9 

Брати активну участь у локаль-

них, національних та міжнарод-

них виставках, ярмарках, темати-

чних фестивалях, займатися спон-

сорством благодійних акцій 

Попит 

Значне скорочення по-

голів’я великої рогатої 

худоби та довготрива-

ле відтворення стада 

має негативну тенден-

цію щодо виробництва 

молочної продукції 

3*0,18=0,54 

Збільшення виробництва продук-

ції тваринництва за рахунок висо-

коефективних технологій на 

інноваційній основі з урахуван-

ням досягнутого рівня виробниц-

тва.  

 

Попит 

Джерело: розрахунки автора за джерелами [9;11] 

За даними, що наведені в таблиці 6, вио-

кремлюємо головні альтернативи для уник-

нення загроз ПП «Молокозавод-ОЛКОМ»: 

- розбудова нових тваринницьких ферм 

(комплексів) для відновлення великотовар-

ного виробництва; 

- створення ефективного комплексу 

маркетингових комунікацій для інформуван-

ня суспільства про продукт й імідж торгової 

марки; 

- співпраця лише з надійними постача-

льниками, що завжди в термін постачають 

потрібні матеріали. 

Також вирішуючи проблеми можливостей 

та загроз ми прописували альтернати, що не-

суть за собою сильні та слабкі сторони, що 

прописані у таблиці 7. 

Таблиця 7 

Слабкі та сильні сторони альтернатив 

Альтернативи Слабкі сторони Сильні сторони 

Активно обмінюватися 

досвідом з передовими 

підприємствами на світо-

вому ринку  

Можливість недобросовісного 

обміну знаннями з боку конку-

рента. 

Осмислення своїх сильних та сла-

бких сторін по відношенню до 

конкурента, отримання нових 

знань та їх використання у вироб-

ництві готової продукції, залу-

чення нових партнерів 

Запровадження новітніх 

технологій для підтримки 

якості та безпечності мо-

лока і молочних продук-

тів для дітей 

Найкращі технології потребу-

ють великих фінансових вкла-

дів у виробництво, транспорту-

вання та пакування. 

Вихід на всеукраїнський та між-

народний ринок. 
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Дотримання високої якос-

ті постачання, транспор-

тування та зберігання 

продукції. 

Фінансові витрати на дотри-

мання усіх норм транспорту-

вання та зберігання продукції. 

Висока якість продукції призво-

дить до формування гарного імі-

джу підприємства. 

Вибір лише надійних по-

середників. 

Висока конкуренція з іншими 

виробниками молока та молоч-

них продуктів. 

Доставка та продаж товарів у най-

більших гіпермаркетах та супер-

маркетах . 

Запровадження фірмових 

магазинів у різних точках 

України та за кордоном. 

Фінансові витрати на аренду 

землі, будування фірмових то-

чок та відкриття магазинів. 

Більше розповсюдження товарів 

призведе до підвищення збуту 

продукції. 

Представленість асорти-

менту ПП «Молокозавод-

Олком» на вітринах гіпе-

рмаркетів та супермарке-

тів. 

Можливість недотриманням 

постачальниками умов прода-

жу. 

Розповсюдження продукції ПП 

«Молокозавод-Олком» ефектив-

ними каналами розподілу по всій 

території України; збільшення 

клієнтської бази 

Представленість асорти-

менту продукції в найбі-

льших магазинах Украї-

ни. 

Велика конкуренція з іншими 

продуктами торгових марок.. 

Знання асортименту продукції 

споживачами у різних куточках 

України. 

Орієнтація на продукцію 

для дитячого харчування                  

(0-3 років) 

Вузьке охоплення споживачів – 

діти та їх батьки 

Можливість брати участь у «ви-

рощуванні» здорового генофонду 

України. 

Створення ефективного 

комплексу маркетингових 

комунікацій для інформу-

вання суспільства про 

продукт 

Значні витрати на рекламу 

Донести до свідомості  кожного 

українця інформацію про ТМ 

«Молочна ріка» 

Інформація на упаковці 

продукції щодо вікового 

обмеження застосування, 

підтримання ГВ  

Витрачання коштів на  ство-

рення ефективного комплексу 

маркетингових комунікацій для 

інформування суспільства про 

продукт 

Збільшення попиту на молоко та 

молочні продукти ПП «Молоко-

завод-ОЛКОМ» 

 
Проаналізувавши слабкі та сильні сторони 

альтернатив ПП «Молокозавод-ОЛКОМ» у 

виявили, що сильними сторонами фірми є 

невелика ціна на асортимент молочної про-

дукції ТМ «Молочна ріка», що для населен-

ня із низькою платоспроможністю є позити-

вним фактором; імідж підприємства на лока-

льному ринку досить відомий і на ринку є 

свій споживач; наявність надійних постача-

льників. Щодо слабких сторін, то ПП «Мо-

локозавод-ОЛКОМ» має лінійку товарів пе-

реважно для дорослої вікової групи спожи-

вачів; досить вузький асортимент усієї про-

дукції; невелика орієнтація на мотиви спо-

живачів, досить низька якість просування 

готової продукції за каналами розподілу» 

немає ефективної системи маркетингових 

комунікацій для збільшення споживчого по-

питу на продукцію ТМ «Молочна ріка»; не-

високі конкурентні переваги. 

Висновки. Найбільшими загрозами для 

мікромаркетингового середовища ПП «Мо-

локозавод-ОЛКОМ» є невеликий термін збе-

рігання продукції, зменшення поголів’я ВРХ, 

через що й скорочується сировинна база, ви-

сокі вимоги до якості молочної продукції для 

дітей, слабка концентрація  споживачів, орі-

єнтація більш на дорослого споживача, від-

сутність  плідної співпраці зі локальними й 

національними ЗМІ, відсутність активної 

участі підприємства в різних національних 

виставках та ярмарках. Сприятливими мож-

ливостями для діяльності ПП «Молокозавод-

ОЛКОМ» є: своєчасність постачання сиро-

вини або матеріалів, фінансова стабільність 
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посередників та створення фірмових магази- нів ТМ «Молочна ріка».  
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