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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В теперішній час Україна переживає досить склад"

ний період. Одною з найвагоміших проблем є відрод"
ження та розвиток вітчизняного виробництва. Сьогодні
головним критерієм оцінки продукції є якість. Інтегра"
ція в світове співтовариство обумовлює забезпечення
якості продукції переробних підприємств у напрямах
створення системи управління якості на підприємствах,
сприяння відновленню матеріально"технічної бази, роз"
витку й впровадженню нових сучасних прогресивних
технологій. Розробка та впровадження таких систем є
вкрай необхідним і вимагає нового підходу до забезпе"
чення якості продукції з позицій маркетингу відповідно
до сучасних умов господарювання.

Оскільки, за сучасних умов маркетингової діяль"
ності, для підприємств"виробників молочної продукції
питання якості виробів вважається одним з пріоритет"
них, доцільним є оптимізація процесів управління які"
стю на підприємствах молочної промисловості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розробку теоретичних та методич"
них засад маркетингу належить таким іноземним та
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вітчизняним вченим, як О. Азарян, Г. Багієв, А. Войчак,
С. Гаркавенко, В. Герасимчук, П. Друкер, Дж.Р. Еванс,
Ф. Котлер, А. Кредісов, А. Павленко, А. Старостіна,
В. Хруцький, Х. Швальбе та ін. Методичні та прикладні
питання агромаркетингу висвітлено у працях Г. Астра"
тової, Р. Бренсона, О.Бучко, О.В. Власова, Т. Дудара,
В. Зіновчука, О. Єранкіна. Р. Коулса, О. Колесова,
В. Неганової, І. Соловйова, Ю. Ципкіна та ін. Вдоскона"
лення управління якістю належить до наукових на"
прямів, які достатньо активно вивчаються. До фунда"
ментальних праць у галузі економіки і управління які"
стю належать роботи таких зарубіжних вчених, як М. Бес"
та, Е. Демінга, Дж. Джурана, Ф. Кросбі, О. Уільямсона,
А. Робертсона, А. Фейгенбаума, Дж. Харрингтона, М. Мі"
нору, І. Муто, Ш. Шінгу та ін. Серед вітчизняних нау"
ковців слід назвати В.Я. Кардаша, П. Калиту, В.М. Со"
коленка, Г. Азгальдова, Л. Бадалова, О. Глічева, В. Па"
нова, Ю. Адлера, Ю. Койфмана, Д. Крисанова, О. Ор"
лова, М. Шаповала та ін. Проте в Україні протягом три"
валого часу споживач був майже усунений із системи
управління якістю продукції. І як наслідок деякі теоре"
тичні, методологічні і практичні аспекти використання
переваг системи управління якістю в маркетинговій ді"
яльності підприємства ще недостатньо вивчені.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження забезпечення якості

продукції молокопереробної галузі України при вдос"
коналенні маркетингової діяльності підприємств на ос"
нові управління якістю відповідно до міжнародних стан"
дартів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проведемо дослідження маркетингового забезпе"

чення якості продукції молокопереробної галузі Украї"
ни. Для дослідження використовуються масиви даних,
отримані зі статистичних довідників [1] за 27 терито"
ріальними утвореннями (25 областей, м. Київ та м. Се"
вастополь), що є незалежними та такими, що належать
до однієї генеральної сукупності. Для оцінки рівня мар"
кетингового забезпечення нами було проведене гру"
пування статистичних даних за територіальною озна"
кою.

Дослідження пропонуємо проводити в два етапи:
— визначення рівня маркетингового забезпечення

за територіальними утвореннями та їх групування за кла"
стерами;

— оцінка рівня маркетингового забезпечення та
формування управлінських рішень та методів їх регу"
лювання.

Аналізуючи рівень формування маркетингового за"
безпечення якості продукції молокопереробної галузі
України в територіальному розрізі, слід зазначити, що
країна представляє собою надзвичайно неоднорідну си"
стему, яка характеризується наявністю в регіональних
одиницях підсистем, притаманними тільки їм властиво"
стей: економічних факторів, демографічних показників
та економічного потенціалу, географічного положення
та специфічних географічних параметрів регіону, на"
явність ресурсів, галузева структура регіону, регіональ"
на інфраструктура, соціально"економічні показники
тощо.

Тому для аналізу структури маркетингового за"
безпечення в регіональному розрізі нами був обра"
ний як основний інструмент — кластерний аналіз.
Кластерний аналіз представляє собою сукупність
багатомірних статистичних процедур, які дозволя"
ють впорядкувати елементи системи за однорідни"
ми групами [2]. Використання кластерного аналізу

Таблиця 1. Характеристики діяльності молокопереробної галузі України за 2011 рік
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1.   
 0 678 9399 0 19431 8 0,3 6 

2. 4849 97386 68009 471 112175 291,1 7 6,5 
3. 0 1116 25176 0 4 24,4 6,3 10,6 
4.  0 47243 24743 5461 16913 58,3 1,1 52 
5.  0 16807 43510 0 3715 41,9 1,2 47,6 
6.  0 7372 25593 0 7166 114,6 4,1 16,6 
7.  0 0 0 0 0 1,3 0,3 1 
8.  0 13236 24676 0 10809 18,7 2,1 8,9 
9. -  0 755 10711 0 0 6 1,9 2,9 
10.  17271 85204 88246 0 13011 107,4 1,6 71,9 
11.  0 0 2451 0 21036 92,6 0,7 2,1 
12. 0 4585 17926 0 51 13,2 0,5 6,9 
13.  0 4462 23746 0 4614 30,8 0,6 51,8 
14.  0 62430 32894 1600 73515 10,1 10,2 21,1 
15.  0 0 15230 0 5962 11,9 1,4 4,3 
16.  5605 100114 162685 95 3 36,3 42,1 35 
17.  0 2070 67981 0 2768 3,9 16,6 4,2 
18.  31342 62844 91333 0 53016 14,8 23,2 5,6 
19.  0 12260 47684 0 35614 26,6 5,1 15,5 
20.  10493 47694 85144 0 8977 43,9 2,9 48,5 
21.  6015 11812 13439 0 33708 5,3 7,2 32,8 
22.  0 1940 93175 0 34515 13 8,5 1,6 
23.  0 31218 66321 0 44769 6,6 20,2 7,8 
24.  0 0 277 0 1023 1,3 0,1 1 
25.  3492 41952 91177 0 17731 5,8 17,5 4,1 
26. .  34122 16050 25404 0 0 27,6 0,8 29,8 
27. .  0 0 0 0 0 0 0 0 

Джерело: складено автором.
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для визначення структури маркетингового забезпе"
чення якості продукції молокопереробної галузі в
регіональному розрізі ставить за мету розподіл ба"
гатовимірної сукупності вхідних статистичних даних
за 8 ознаками на однорідні кластери так, щоб об"
'єкти, які входять до них, були подібними між со"
бою за деяким визначеним критерієм, а елементи
різних кластерів — відрізнялися між собою. Вико"
ристання кластерного аналізу для визначення мар"
кетингового забезпечення якості продукції молоко"
переробної галузі України зумовлене також тим, що
за допомогою даного методу ми можемо про"
водити класифікацію одночасно за декількома
ознаками.

 Використання кластерного аналізу не залежить
від сфери його застосування і включає в себе такі
етапи:

— відбір вибірки для кластеризації;
— визначення множини характеристик, за яки"

ми проводиться оцінка об'єктів;
— визначення міри схожості об'єктів одним із

методів;

— формування груп схожих об'єктів.
Вибірка для кластеризації сформована нами на ос"

нові обробки статистичних даних з щорічних довід"
ників [1] і представляє собою масив середніх по обла"
стях значень рівнів показників діяльності молокопере"
робної галузі України. Для дослідження за результа"
тами кореляційного аналізу обрано вісім факторів без"
посреднього впливу на маркетингове забезпечення
галузі. П'ять із них характеризують стан сировинної
бази: якість молока, проданого сільськогосподарськи"
ми підприємствами переробним підприємствам (екст"

Таблиця 2. Ранжування рівнів маркетингового забезпечення молокопереробної галузі України
за регіонами

Джерело: складено автором.

Таблиця 3. Кластери рівнів маркетингового
забезпечення регіонів

Джерело: складено автором.
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ра, вищого гатунку, 1 гатунку), та якість молока, про"
даного господарствами населення переробним
підприємствам (вищого гатунку, 1 гатунку), а три по"
казники характеризують стан виробництва: виробниц"
тво молока обробленого рідкого, виробництво сирів
жирних та виробництво кисломолочних продуктів. Для
дослідження зроблена вибірка за 2011 р., результати
формування масиву даних для кластеризації представ"
лені в табл. 1.

З метою уникнення впливу на вірогідність резуль"
татів внутрішньогрупових дисперсій ми пропонуємо про"
водити кластеризацію рівнів маркетингового забезпе"
чення на основі матриці рангів показників діяльності
молокопереробної галузі, що характеризують стан мар"
кетингового забезпечення, яка представлена в таблиці
2. Відзначимо, що мінімальна сума рангів відповідає
найбільш високому рейтингу регіону за рівнем марке"
тингового забезпечення.

Об'єднання схожих об'єктів у кластери може бути
проведене різними методами, такими як нечітка клас"
теризація, графові алгоритми, ієрархічна кластеризація,
методи просіювання тощо [3—5].

У проведенному дослідженні нами був використа"
ний статистичний алгоритм кластеризації [6, с. 218—
231], який включає в себе наступні дії:

1) визначення числа кластерів за формулою Стерд"
жеса:

(1),
де n — обсяг вибірки;
2) визначення критичної відстані між об'єктами:

(2),

де R
x
 — розмах варіаційної ознаки, за якою прово"

диться кластеризація,
X

max
, X

min
 — максимальне та мінімальне значення

ознаки;
3) формування цензових обмежень, границь клас"

терів за принципом рівності інтервалів:

...
(3).

У результаті використання алгоритму отримані на"
ступні результати:

— усю сукупність (табл. 2) доцільно розбити на m = 6
кластерів;

— критична відстань між граничними об'єкта"
ми в кластері становить h = 20,33 рейтингових
балів;

— сформовані кластери з визначеними цензовими
обмеженнями представлені в таблиці 3.

Таким чином, на основі таблиці 3 нами проведена
кластеризація маркетингового забезпеченння якості
продукції молокопереробної галузі України за регіона"
ми країни, що представлено в таблиці 4.

Кластери рівня маркетингового забезпечення регі"
онів — від рівня "найкращий" до рівня "найгірший" —
представлені в таблиці 4, відображають тільки загаль"
ний сумарний рейтинговий рівень маркетингового за"
безпечнення, оцінений за статистичними показниками
діяльності молокопереробної галузі.

Таблиця 4. Кластеризація рівня
маркетингового забезпеченння якості

продукції молокопереробної галузі України
за регіонами

Джерело: складено автором.

Так, кластер "найгіршого" рівня маркетингового
забезпечення якості продукції молокопереробної галузі
України включає в себе області з найбільш низьким
рівнем сировинної бази та виробництвом готової про"
дукції — сумарні бали 158 (Чернівецька), 161 (Закар"
патська) та 168 (м. Севастополь). Відповідно кластер
"найкращого" рівня включає області, в яких найвищі
показники забезпечення якісною сировиною та вироб"
ництвом готової продукції — від 46 балів (Вінницька об"
ласть) до 63 балів (Миколаївська область). Чернігівсь"
ка область відповідає кластеру — вище середнього.

Наступне завдання, яке було поставлене нами при
дослідженні, полягає у визначенні структури маркетин"
гового забезпечення якості продукції молокоперероб"
ної галузі України за регіонами країни і напрацювання
комплексу мотивованих управлінських рішень, які по"
винні базуватися на результатах вивчення саме реаль"
ної структури.

Як видно, сумарний бал рівня маркетингового за"
безпечення якості є неоднорідним, і для реального уп"
равління, і прийняття рішень необхідно визначити по"
казники структури маркетингового забезпечення якості
продукції у межах кожного кластеру чи окремої тери"
торії.

Проведена кластеризація регіонів України описує
загальну ситуацію з маркетингового забезпечення якості



Інвестиції: практика та досвід № 14/201372

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Таблиця 5. Напрями маркетингового забезпечення за критеріями впливу
на конкурентоспроможність галузі

Джерело: складено автором.
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продукції молокопереробної галузі України за регіона"
ми країни. Вона дає змогу констатувати, що в цілому по"
зитивна сумарна оцінка маркетингового забезпечення
якості продукції характерна для близько 81% регіонів.

Напрями маркетингового забезпечення щодо кож"
ного кластеру показано в таблиці 5.

ВИСНОВОК
Таким чином, на сьогоднішній день застосування

маркетингового підходу в Україні є необхідною умовою
для відродження вітчизняного виробництва молочної
продукції, досягнення високого рівня економічного роз"
витку та конкурентоспроможності. Саме через розроб"
ку маркетингових заходів і послідовне здійснення за"
ходів щодо підвищення якості через впровадження
міжнародних стандартів та маркетингове забезпечення
діяльності підприємств призведе до ефективної діяль"
ності як окремих підприємств, так і молокопереробної
галузі в цілому, як на внутрішньому, так і на зовнішньо"
му ринках.
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