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АНАЛІЗ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ ІЗ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ЯЄЦЬ 

Анотація. Проаналізовано особливості комплексу маркетингу підприємств 
вітчизняного ринку харчових яєць. Пропонується проводити дослідження мар-
кетингу у такій послідовності: пакування, транспортування, вивчення торгових 
посередників, вивчення роздрібної торгівлі, просування та інформаційного за-
безпечення маркетингової діяльності, цінова політика. За визначеним алгорит-
мом досліджено особливості комплексу маркетингу виробників яєць 4Р, визна-
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чені особливості, які притаманні вітчизняному ринку яєць та його основним 
учасникам. На підставі проведеного аналізу сформовано узагальнюючі висновки 
та визначені рекомендації для удосконалення комплексу маркетингу для ві-
тчизняних підприємств.

Ключові слова: продукція птахівництва, птахівничі підприємства, ринок 
яєць, комплекс маркетингу, 4Р, цінова політика, товарна політика, розподіл, 
збут, попит.

Актуальність дослідження. Яйця займають важливе місце в ра-
ціоні людини, забезпечуючи організм добре засвоюваним білком, 
вітамінами, амінокислотами й іншими необхідними організму речо-
винами. В Україні рівень споживання яєць у 2016 р. склав 258 шт. 
на одну особу, що значно менше рекомендацій МОЗ (290 шт.) та 
показників у економічно розвинених країнах, в яких рівень серед-
нього споживання яєць сягає 300-350 шт. і більше [13]. Варто від-
значити, що рівень споживання яєць безпосередньо пов’язаний з 
асортиментом продукції, представленої на ринку. Крім того, одним 
з ключових чинників, що впливають на обсяги попиту, є виважена 
маркетингова політика підприємств-виробників. Зокрема, вона по-
кликана виконувати координуючу й сполучну роль у формуванні 
здорового конкурентного середовища на ринку яєць. Необхідність 
дослідження комплексу маркетингу птахівничих підприємств і його 
вплив на функціонування ринку яєць обумовлює актуальність наших 
досліджень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням функціону-
вання агропродовольчого сектора в Україні присвячено праці відомих 
науковців, зокрема: О. В. Березіна, М. І. Долішнього, П. Т. Саблука, 
Л. В. Страшинської тощо. 

Значна увага питанням розробки ефективного комплексу марке-
тингу підприємств агропродовольчого сектора приділялася відомими 
вченими-економістами, такими як: В. Г. Андрійчук, О. В. Березін, 
І. В. Бурковська, О. Д. Гудзинський, М. П. Канінський, В. М. Ко-
лесник, В. В. Лагодієнко, О. А. Любович, М. Й. Малік, Р. П. Мудрак, 
Р. І. Олексенко, І. П. Пятягіна, С. В. Прохорчук, Ю. М. Хвесик, 
В. А. Шведюк, М. Н. Шевченко та іншими.

Мета. Мета дослідження полягає у аналізі та визначенні особли-
востей комплексу маркетингу підприємств – виробників яєць.

Методи. У дослідженні застосовувалися методи теоретичного уза-
гальнення та порівняння, економічного аналізу, структурно-логічний 
метод та метод графічної інтерпретації.

Результати. Ефективний маркетинг яєць і яєчної продукції є 
одним з основних засобів конкурентної боротьби для товаровироб-
ників. На думку М. Клементса, розуміння запитів споживачів – це 
ключ до успіху в нинішніх умовах спаду економіки. Споживач нині 
значно поінформованіший. Цифрові технології збільшили обсяги 
споживаної інформації у багато разів, і тому фахівці, котрі працю-
ють на ринку яєць, повинні постійно моніторити зміни смаків спо-
живачів.
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Швидке псування яєць потребує спеціальних сховищ і впливає 
на формування інфраструктури, щоб у найкоротші терміни достави-
ти продукцію до споживача, чим визначає надзвичайну важливість 
політики розподілу яєць і яєчної продукції [2].

Досліджуючи комплекс 4Р (product, price, promotion та place) для 
виробників яєць, структуруємо дослідження:

– аналіз пакування яєць і яєчної продукції;
– аналіз транспортування;
– вивчення торгових посередників;
– вивчення роздрібної торгівлі;
– особливості просування та інформаційного забезпечення марке-

тингової діяльності;
– особливості цінової політики.
В Україні в основному використовують такі види упаковки яєць: 

транспортний паперовий лоток (для 20 і 30 штук яєць), паперовий 
роздрібний контейнер, пластиковий роздрібний контейнер, роздрібний 
контейнер зі спіненого полістиролу, упаковка в різаний транспортний 
лоток в стрейч-плівці, поліетиленовий пакет і інші комбіновані ва-
ріанти. На вітчизняних підприємствах з виробництва яєць основною 
транспортною упаковкою є гофрокороб, що вміщує 12 або 18 пере-
городок, тобто паперових горбкуватих лотків по 30 або 20 шт. яєць. 
Також незначна доля вироблених яєць (менше 10%) упаковується в 
пластикові роздрібні контейнери, що вміщують 10 шт. яєць. Упа-
ковка зі спіненого полістиролу вітчизняними виробниками не ви-
користовується.

Популярність паперової упаковки пояснюється меншою, порівня-
но з пластиковою, вартістю і простотою утилізації та її екологічніс-
тю. На ринку яєць роздрібна упаковка має 10, 20 або 30 шт. яєць, 
хоча трапляється і по 6 шт. Вона орієнтована в основному на само-
тніх людей, які споживають мало яєць, і така упаковка популярна. 
Необхідно зазначити, що використання сучасної упаковки і її бар-
висте оформлення з необхідною рекламною інформацією прискорює 
реалізацію яєць і яєчної продукції, підвищує її споживання, а в 
цілому – культуру торгового обслуговування [5].

Щодо транспортування і зберігання яєць і яєчних продуктів, то 
здебільшого використовують такі види транспорту, як залізничний, 
автомобільний, водний.

Найбільші виробники яєць в Україні (ГК «Авангард», ГК «Овос-
тар Юніон») використовують переважно великовантажний власний 
автомобільний транспорт для доставки продукції на ринки країни. 
Автопарк птахофабрик має автомобілі вантажопідйомністю від 3 до 
20 т. Втрати при транспортуванні практично відсутні і складають 
менше 0,5% від об’єму продукції, що перевозиться.

Не менш важливим елементом у розподілі яєць є складське 
господарство. Крупні виробники яєць в Україні мають спеціалізо-
вані склади для зберігання яєць і яєчних продуктів. Вони мають 
оптимальні умови зберігання (температура повітря від 2 до 20°С). 
У ГК «Авангард» є 20 окремих підрозділів оптово-роздрібних скла-
дів, розташованих на території семи регіонів України. Через них 
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проходить значна частина усієї продукції, виробленої підприєм-
ством [11].

Яйця швидко псуються, тому виробники прагнуть реалізувати 
свою продукцію без посередників. Розвивають власні торгові мережі 
або поставляють яйця і яєчну продукцію у роздрібні торгові мережі 
(магазини, супермаркети і так далі). 

Варто зауважити, що ефективною формою оптової торгівлі є ор-
ганізація оптових ярмарків. Їх прогресивність полягає в тому, що 
оптовим покупцям надається можливість закуповувати товар, озна-
йомившись із зразками, запропонованими постачальниками, отри-
мати необхідну комерційну інформацію, оперативно оформити угоди. 
Ярмаркова форма оптової торгівлі (закупівель) сприяє зміцненню 
ділових контактів між виробниками і оптовиками, своєчасно інфор-
мувати виробників про кон’юнктуру ринку.

Ярмаркова форма оптової торгівлі яєчною продукцією в Україні 
нині розвинена лише у Київській області. Ярмарки потрібні, у пер-
шу чергу, для реклами і популяризації нових продуктів на ринку, 
до яких можна віднести так звані «функціональні» яйця і яєчні 
продукти, призначені для домашнього вживання і громадського хар-
чування.

Роздрібна торгівля харчовими яйцями в Україні налагоджена 
практично в усіх продовольчих магазинах, супермаркетах і інших 
торгових точках. Однак навіть серед найбільших виробників яєць 
– ГК «Авангард» (31% ринку яєць) та ГК «Овостар Юніон» (при-
близно 20% вітчизняного ринку яєць та 83% ринку яєчних про-
дуктів Private Label) лише остання компанія має власну фірмову 
торгову мережу. Всього через фірмову торгову мережу ГК «Овостар 
Юніон» реалізується близько 5-6% вироблених яєць, а з урахуван-
ням магазинів, що використовують бренд «Овостар» та «Ясенсвіт», 
цей показник сягає 9-10%. Решта продукції реалізується через 
продовольчі магазини, супермаркети і інші заклади роздрібної тор-
гівлі [12].

Враховуючи те, що яйця є продуктом масового споживання, тре-
ба зазначити, що в Україні відсутня добре розвинена система фір-
мової торгівлі цим продуктом, яка б зміцнювала ринкові позиції 
товаровиробників і їх зв’язок із споживачами яєчної продукції.

Щодо інформаційного забезпечення комплексу маркетингу, то 
зазначимо, що великі виробники яєчної продукції в Україні прово-
дять власні маркетингові дослідження ринку і мають ефективний 
зворотний зв’язок з реальними і потенційними споживачами. Тож 
інформаційна складова маркетингу в Україні в основних гравців 
ринку розвинена достатньо і відповідає потребам суб’єктів ринку.

Досліджуючи цінову політику, зазначимо, що вітчизняні птахо-
фабрики формують свої оптово-відпускні ціни суто з економічних 
чинників, але напряму не впливають на роздрібні ціни у торгових 
мережах. За останній рік курячі яйця подорожчали на 6 – 7 гривень 
(до 26 гривень за десяток). Різке зростання вартості яєць обумовле-
не рядом чинників. Так, на початку 2017 року в Україні фіксувались 
спалахи високопатогенного пташиного грипу, що призвело до вве-
дення деякими країнами світу часткової або повної заборони на екс-
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порт з нашої країни продукції птахівництва. Експортні поставки 
яєць були значно обмежені. Ситуація у 2018 році кардинально від-
різняється від попередніх років – основні країни-експортери укра-
їнських яєць зняли обмеження, з’явилися нові експортні ринки. 
Зокрема – країни Європейського Союзу, Туніс, Мальдіви, Екваторі-
альна Гвінея та ін. Експорт яєць в січні 2018 року перевищив по-
казники січня 2017 р. в 2,3 раза, що безпосередньо вплинуло на 
цінові тенденції на внутрішньому ринку [9]. 

Висновки і перспективи. Отже, коли реалізували запропонований 
нами алгоритм аналізу комплексу маркетингу птахівничих підпри-
ємств, ми дійшли таких висновків:

– у пакуванні яєць переважає упаковка у картонний гофрокороб 
і транспортні паперові лотки по 20 або 30 шт., у роздрібній торгів-
лі найбільш розповсюдженим є пакування по 10 шт., але трапля-
ються упаковки по 6 шт.;

– найбільші виробники яєць мають власне транспортне забезпе-
чення, що дозволяє в мінімальні терміни перевозити яєчну продук-
цію, крім того, вони мають власні спеціалізовані склади для збері-
гання яєць і яєчних продуктів;

– підсистема торгових посередників слабо виражена, оскільки 
питома вага оптових продажів курячих яєць в загальному об’ємі 
реалізації складає менше 1%, а біржова і інші форми торгівлі май-
же не розвинені;

– роздрібна торгівля яйцями і продуктами їх переробки налаго-
джена у всіх роздрібних торгівельних мережах. Крім того, ГК «Овос-
тар Юніон» активно розвиває власну торгову мережу і франчайзинг, 
реалізовуючи таким чином до 10% усієї виробленої яєчної продукції;

– інформаційне забезпечення комплексу маркетингу виробників 
на ринку яєць в основному пов’язане з проведенням маркетингових 
досліджень;

– цінова політика визначається тим, що разом із експортом, який 
значно виріс, внутрішній попит на українському ринку залишається 
постійним. Попит на зовнішньому ринку зростає і є стабільним, не-
зважаючи на зростання ціни на внутрішньому ринку, тому цінова 
політика має тенденцію до подорожчання. 

Виходячи з висновків дослідження, вважаємо за можливе вико-
ристання таких заходів щодо удосконалення комплексу маркетингу 
вітчизняних птахівничих підприємств.

1. Інформаційне стимулювання попиту:
– донести до споживачів інформацію про відмінності між столовим 

і дієтичним яйцем у спеціальній рекламній кампанії в ЗМІ (теле-
бачення, радіо, Інтернет та. ін.), а також нанесенням інформації на 
упаковку;

– використати різні види упаковки яєць (орієнтуючись на струк-
туру споживчих переваг) з нанесенням на неї фірмових знаків (під-
вищення впізнаваності бренду) і інформації про корисні властивості 
яєць;

– активно проводити різні заходи щодо стимулювання попиту на 
яйця і продукти їх переробки (сільськогосподарські ярмарки і ви-
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ставки; дегустації у фірмових мережах, фірмових магазинах і вели-
ких супермаркетах; заходи із залученням громадськості: презентації, 
конференції, брифінги і так далі).

2. Вдосконалення системи збуту:
– розширення асортименту яєчної продукції, що реалізовується, 

за рахунок виведення на ринок нових категорій «функціональних» 
яєць (таких, що відрізняються від столових). При цьому важливо 
розробити відповідні бренди, диференціювати ціни згідно з біологіч-
ною цінністю продукту і реалізовувати тільки упаковані «функціо-
нальні» яйця (з описом «нових» корисних властивостей);

– завозити в усі фірмові магазини хоча б невеликі партії яєчного 
порошку і пастеризованого меланжу, а також активно рекламувати 
ці продукти в місцях продажу.
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Анализ комплекса маркетинга в украинских предприятиях  
по производству пищевых яиц

Аннотация. Проанализированы особенности комплекса маркетинга предпри-
ятий отечественного рынка пищевых яиц. Предлагается проводить исследования 
маркетинга в следующей последовательности: упаковка, транспортировка, изу-
чение торговых посредников, изучение розничной торговли, продвижения и 
информационного обеспечения маркетинговой деятельности, ценовая политика. 
По определенному алгоритму исследованы особенности комплекса маркетинга 
производителей яиц 4Р, определены особенности, которые присущи отечествен-
ному рынку яиц и его основным участникам. На основании проведенного ана-
лиза сформированы обобщающие выводы и определены рекомендации по со-
вершенствованию комплекса маркетинга для отечественных предприятий.

Ключевые слова: продукция птицеводства, птицеводческие предприятия, 
рынок яиц, комплекс маркетинга, 4Р, ценовая политика, товарная политика, 
распределение, сбыт, спрос.
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Analysis of the marketing mix in ukrainian enterprises for the 
production of food eggs

Annotation. The features of the marketing complex of enterprises of the 
domestic market of food eggs are analyzed. It is proposed to conduct marketing 
research in the following sequence: packaging, transportation, the study of resellers, 
the study of retail, promotion and information support of marketing activities, 
pricing. According to a certain algorithm, the features of the marketing complex 
of egg producers 4 P, certain features that are inherent in the domestic market 
of eggs and its main participants are investigated. Based on the analysis, general 
conclusions were made and recommendations for improving the marketing mix for 
domestic enterprises were determined.

Keywords: poultry products, poultry enterprises, egg market, marketing mix, 
4P, pricing policy, product policy, distribution, sales, demand.


