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Обґрунтовано значення розробки стратегії розвитку підприємств галузі скотарства та окреслено 
детермінанти її формування. Вивчено 23 райони Житомирської області, діяльність підприємств яких 
пов’язана з виробництвом м’ясо-молочної продукції, та визначено оптимальну логістичну мережу руху 
продукції скотарства. Встановлено найкращі пункти заготівлі молока та пункти заготівлі і забою живої 
худоби (мінімальна відстань між містами (районами).

Ключові слова: формування стратегії, розвиток, діяльність підприємств, скотарство, продукція, ме-
режеве планування.

Обосновано значение разработки стратегии развития предприятий отрасли скотоводства и опреде-
лены детерминанты ее формирования. Изучено 23 района Житомирской области, деятельность пред-
приятий которых связана с производством мясомолочной продукции, и определено оптимальную логи-
стическую сеть движения продукции скотоводства. Установлено лучшие пункты заготовки молока и 
пункты заготовки и забоя живого скота (минимальная расстояние между городами (районами).

Ключевые слова: формирование стратегии, развитие, деятельность предприятий, скотоводство, 
продукция, сетевое планирование.

Substantiates the importance of developing strategy of enterprise development of cattle industry, and identify its 
determinants. Studied 23 district, Zhytomyr region, the activities of enterprises connected with the production of meat 
and dairy products, and the optimal logistics network for the movement of livestock products. Equipped with the best 
milk collection points and collection points and slaughter of livestock (the minimum distance between cities (districts).

Keywords: setting up the strategy, development, enterprise activities, cattle breeding, products, network planning.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. сучасному стану галузі скотар-
ства характерна невирішеність цілого комплексу 
проблем, які перешкоджають довгостроковому 
збалансованому її розвитку. Період кризи, а також 
тривалий вихід з неї зумовили появу низки нега-
тивних процесів на підприємствах з виробництва 
продукції врх, що вимагають застосування захо-
дів щодо підвищення економічної ефективності 
виробництва на основі розробки адаптованих до 
нових ринкових умов організаційно-економічних 
механізмів взаємовідносин між сільськогосподар-
ськими товаровиробниками та переробними під-
приємствами, вдосконалення технологічних про-
цесів. існує необхідність ґрунтовного наукового 
дослідження питання щодо розробки збалансо-
ваної, ефективної стратегії розвитку підприємств 
галузі скотарства на основі мережевого підходу, 
що забезпечить високу конкурентоспроможність 
вітчизняної продукції на внутрішньому і світовому 
продовольчих ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання цієї про-
блеми і на які спирається автор. Дослідження 
теоретичних і методичних аспектів стратегіч-
ного управління підприємством висвітлено у 
працях М. альберта, і. ансоффа, л. берус, 
Г. Гольдштейна, л. Довганя, П. Друкера, Ф. кот-
лера, М. Мескона, в. нємцова, М. Портера, 
о. скібіцького, а. стрикленда, а. томпсона, 
Ф. хедоурі, а. чандлера та ін. Дослідження роз-
витку діяльності аграрних підприємств і галузі 
тваринництва висвітлені в працях відомих 
вітчизняних економістів-аграрників: в. андрій-
чука, в. бойка, П. березівського, М. ільчука, 
в. Месель-веселяка, в. Микитюка, р. Миніва, 
в. Мостенської, М. Пархомця, П. саблука, 
в. ткачука, в. топіхи, і. топіхи, о. тридіда, 
Є. ходаківського, Г. черевка, о. Шпичака, 
о. Шуст, в. Юрчишина та ін. однак питання 
формування стратегії розвитку підприємств 
галузі скотарства з використання мережевого 
підходу потребує ґрунтовного дослідження.
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є формування 
стратегії розвитку підприємств галузі скотар-
ства на основі мережевого підходу, сутність 
якого полягає у вирішенні завдань за допомо-
гою різних оптимізаційних алгоритмів.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Для зони Полісся пріоритетною 
галуззю тваринництва є скотарство, яке зумов-
лене біологічними та господарськими особли-
востями тварин. Для того, щоб підприємства 
галузі скотарства подолали кризову ситуацію, 
а саме пригальмували спад і збільшили обсяги 
виробництва продукції скотарства, необхідно 
насамперед налагодити селекційно-племінну 
роботу, забезпечити належні умови утримання, 
сформувати повноцінну кормову базу, застосо-
вувати технологічні машини та технічні засоби 
тощо. Для досягнення найкращих результатів 
своєї діяльності підприємствам необхідно роз-
робити та обґрунтувати стратегію розвитку. так, 
л. берус вважає, що значення вибору страте-
гії зростає, оскільки вона є головним складни-
ком в управлінні підприємством, яка повинна 
забезпечувати стійке економічне зростання 
й розвиток підприємства, підвищення конку-
рентоспроможності продукції. щоб правильно 
обрати й обґрунтувати стратегію в умовах 
нестабільності й мінливості зовнішнього серед-
овища, підприємство має проводити всебічний 
та постійний аналіз діяльності конкурентів, 
власного стратегічного потенціалу та оцінення 
ефективності його використання, а також 
визначення свого положення на ринку товарів і 
послуг до конкурентів [1].

Ми погоджуємося із твердженням о. скібіць-
кого, що формування стратегії розвитку підприєм-
ства – це реалізація концепції, в якій поєднуються 
цільовий та інтегральний підходи до діяльності 
підприємства, що дає можливість встановлювати 
цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можли-
востями (потенціалом) підприємства та приво-
дити їх у відповідність шляхом розробки та реалі-
зації системи стратегій [2, с. 49].

у процесі формування стратегії розвитку під-
приємств галузі скотарства дослідження базу-
вались на використанні мережевого підходу, 
який дає можливість використовувати графічні 
методи планування. 

основою мережевого планування є мереже-
вий графік, що зображає технологічний і логіч-
ний взаємозв’язок всіх операцій майбутньої 
роботи. Мережевий графік – це модель досяг-
нення поставленої мети для оптимізації пла-
нових завдань та внесення в них змін. Метод 
роботи з такими графіками – мережеве плану-
вання – базується на теорії графів. Граф являє 
собою систему крапок (вершин), які зв’язані 
лініями – дугами, або ребрами. це топологічна 
(математична) модель систем, що взаємодіють. 
за допомогою теорії графів можна вирішувати 

не лише завдання мережевого планування, а й 
інші завдання. 

Метод мережевого планування застосову-
ється під час планування проведення комп-
лексу взаємопов’язаних робіт. він дає змогу 
наочно представити організаційно-технологічну 
послідовність виконання робіт і встановити 
взаємозв’язок між ними. крім того, він дає мож-
ливість забезпечити координацію операцій різ-
ного рівня складності.

Мережевий метод – це система методів і спо-
собів, що дають змогу на основі застосування 
мережевого графіка (мережевої моделі) раціо-
нально здійснювати планування процесу, орга-
нізовувати, координувати й контролювати будь-
який комплекс робіт, забезпечуючи ефективне 
використання грошових і матеріальних ресурсів. 

у дослідженні використовується велика 
кількість завдань, які можна сформулювати й 
вирішити як мережеві моделі. вирішення цих 
завдань вимагає застосування різних мереже-
вих оптимізаційних алгоритмів. алгоритм знахо-
дження найкоротшого шляху та алгоритм визна-
чення максимального потоку дають можливість 
дати сукупну оцінку діяльності підприємств 
галузі скотарства житомирської області. 

зважаючи на це, будемо використовувати 
методику дослідження, яка заснована на теорії 
оптимізації, а саме на мережевому плануванні. 
з кожним типом мережі пов’язаний певний тип 
потоків. у цілому потоки в мережі обмежені 
пропускною спроможністю її ребер, яка може 
бути як кінцевою, так і нескінченною. Шлях – це 
послідовність різних ребер, що об’єднують дві 
вершини графа, незалежно від напряму потоку 
в кожному ребрі. 

результатом реалізації методики дослі-
дження формування стратегії розвитку підпри-
ємств галузі скотарства житомирської області 
є виявлення найкоротшого шляху між заданим 
пунктом і пунктом призначення та визначення 
величини пропускної спроможності мережі 
потоків. знаходження значення максималь-
ного потоку в мережі та визначеність з пунктом 
переробки продукції скотарства дає можливість 
встановити найкращі пункти заготівлі молока 
та пункти заготівлі й забою живої худоби (міні-
мальна відстань між містами (районами).

Процес вирішення завдань знаходження 
найкоротшого шляху полягає у визначенні в 
транспортній мережі найкоротшого шляху між 
заданим пунктом і пунктом призначення. Для 
знаходження найкоротшого шляху між зада-
ною початковій вершині та будь-якої іншої вер-
шини мережі розроблений алгоритм Дейкстри. 
у процесі виконання цього алгоритму під час 
переходу від вершини i до наступної вершини 
j використовується спеціальна процедура 
позначки ребер.

алгоритм Дейкстри складається з таких ета-
пів. Позначимо через ui найкоротшу відстань від 
початкової вершини 1 до вершини i, через uij – 
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довжину ребра (i, j). тоді для вершини j визна-
чимо мітку [uj, i] так:

 [uj, i] = [ui, dij, i], dij ≥ 0.                (1)
Мітки вершин в алгоритмі Дейкстри можуть 

бути двох типів – тимчасові та постійні. тимча-
сова мітка згодом може бути замінена на іншу, 
якщо буде знайдений коротший шлях до цієї 
вершини. якщо не буде коротшого шляху від 
початкової вершини до зазначеної, статус тим-
часової мітки змінюється на постійний.

обчислювальна схема алгоритму визнача-
ється так:

1. Початковій вершині (верш. 1) привласню-
ється мітка [0, –]. вважаємо i = 1.

2. обчислюються тимчасові мітки [ui, dij, i] для 
всіх вершин j, які можна досягти безпосередньо 
з вершини i і які не мають постійних міток. якщо 
вершина j вже має мітку [uj, k], отриману від 
іншої вершини k, і якщо ui + dij = uj, тоді зв’язок 
[uj, k] замінюється на [ui + dij, i].

якщо всі вершини мають постійні мітки, про-
цес обчислень закінчується. інакше вибира-
ється мітка [ur, s] з найменшим значенням від-
стані ur серед всіх тимчасових міток (якщо таких 
декілька, то вибір довільний). вважаємо i = r і 
повторюємо крок 2 [3, с. 234–235].

розглянуто 23 райони житомирської області, 
діяльність підприємств яких пов’язана з вироб-
ництвом м’ясо-молочної продукції. на рис. 1 
зображена оптимальна логістична мережа руху 
продукції скотарства (за умови переробки на 
потужностях у м. житомирі). Мережа автомо-
більних доріг складається з двадцяти трьох міст 
(районів), відстані між містами житомирської 
області визначені в кілометрах. 

Рис. 1. Оптимальна логістична мережа руху 
продукції скотарства 

Для знаходження найбільш ефективного 
пункту заготівлі молока та забою живої худоби 
з погляду мінімізації вартості перевезень з 
району в район скористаємося теорією мере-
жевого планування. використовуючи алгоритм 

Дейкстри, знайдемо найкоротшу відстань кож-
ного з районів відносно один одного.

Для встановлення найбільш ефективного 
пункту заготівлі та забою живої худоби й молока 
знайдемо значення максимального потоку для 
кожного з районів. ідея алгоритму знаходження 
максимального потоку полягає в знаходженні 
різних шляхів із позитивними потоками від 
району до району.

розглянемо ребро (i, j) з (початковою) про-
пускною спроможністю (Cij, Cji). у процесі 
виконання алгоритму частини цих пропускних 
спроможностей називаються потоками, що про-
ходять через це ребро, в результаті кожне ребро 
матиме залишкову пропускну спроможність. 
використовуватимемо запис (cij, cji) для зобра-
ження залишкових пропускних спроможностей. 
Мережу, де всі ребра мають залишкову пропус-
кну спроможність, назвемо залишковою.

Для довільного району j, що одержує потік від 
району i, визначимо мітку [аj, i], де аj – величина 
потоку, що проходить від району j до району i. 
алгоритм знаходження максимального потоку 
припускає виконання таких дій:

крок 1. Для всіх ребер (i, j) покладемо залиш-
кову пропускну спроможність рівної первинної 
пропускної спроможності, тобто прирівняємо 
(cij, cji) =  (Cij, Cji). Призначимо аj = ∞ і помітимо 
район 1 міткою [∞,–]. вважаємо i = 1 і перехо-
димо до другого кроку.

крок 2. визначаючи множину Si як безліч 
районів j, в які можна перейти з району i по 
ребру з позитивною залишковою пропускною 
спроможністю (тобто cij > 0 для всіх j ∈ Si). якщо 
Si ≠ ∅, виконуємо третій крок, інакше перехо-
димо до кроку 4.

крок 3. у множині Si знаходимо район k 
такий, що 
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Покладемо аk = cik і помітимо район k міткою 
[аk, i]. якщо останньою міткою помічений кін-
цевий район (тобто якщо k = n), найкоротший 
шлях знайдено, і ми переходимо до п’ятого 
кроку. інакше вважаємо i = k і повертаємося до 
другого кроку.

крок 4 (повертаємося назад). якщо i = 1 най-
коротший шлях неможливий, і ми переходимо 
до кроку 6. якщо i ≠ 1, знаходимо помічений 
район r, району i, що знаходиться попереді, і 
видаляємо район i з безлічі районів, суміжних 
з районом r. вважаємо i = r і повертаємося до 
другого кроку.

крок 5 (визначення залишкової мережі). 
Позначимо через { }nkkN p ...,,,1 21=  безліч районів, 
через які проходить р-й знайдений найкоротший 
шлях відносно «ведучого» району – вершини 
графа (район 1) до кінцевого району (район 
n). тоді максимальний потік, що проходить по 
цьому шляху, обчислюється так:

{ }ijSjik cc
i∈

= max

{ }nkkp aaaaf ,...,,,min 211=

mfffF +++= ...21
( )

max2656263126562656265626562606
2656265626562560265622582262

2471213624342589265626562656

2322212019181716

1514131211109
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→++++++++
++++++++
+++++++=

xxxxxxxx
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xxxxxxxxF

.             (3)



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

економіка та уПравління ПідПриємствами142

залишкові пропускні спроможності ребер 
(доріг), складники найкоротшого шляху змен-
шуються на величину fp у напрямі руху потоку 
й збільшуються на таку саму величину в про-
тилежному напрямі. таким чином, для ребра 
(i, j), що входить в найкоротший шлях, поточні 
залишкові вартості (cij, cji) зміняться так:

а) (cij – fp, cij + fp), якщо потік йде від району i 
до району j;

б) cij + fp, cij – fp, якщо потік йде від району j 
району i.

Далі відновлюємо всі райони, видалені на 
кроці 4. вважаємо i = 1 і повертаємося до дру-
гого кроку для пошуку нового найкоротшого 
шляху.

крок 6 (рішення):
а) якщо m знайдених найкоротших шляхів, 

максимальний потік обчислюється за формулою:

{ }ijSjik cc
i∈

= max

{ }nkkp aaaaf ,...,,,min 211=

mfffF +++= ...21
( )

max2656263126562656265626562606
2656265626562560265622582262

2471213624342589265626562656

2322212019181716
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→++++++++
++++++++
+++++++=

xxxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxxF

;                  (4)
б) маючи значення початкових (Cij, Cji) і кін-

цевих (cij, cji) пропускних спроможностей ребра 
(i, j), можна вирахувати оптимальний потік через 

це ребро так: наприклад (α, β) =  (Cij – cij, Cji – cji). 
якщо α > 0, потік, що проходить через ребро 
(i, j), рівний α. якщо ж β > 0, тоді потік рів-
ний β. (ситуація, коли водночас α > 0 і β > 0, 
неможлива).

використовуючи алгоритм знаходження 
максимального потоку (з допустимим рішен-
ням) і мережу автомобільних доріг, ми в почат-
ковій мережі визначили максимальний обсяг 
потоку для кожного з районів, який становить 
2 656 одиниць.

отже, для всіх потоків між містами в мережі 
житомирської області визначені величини про-
пускних спроможностей. значенню максималь-
ного потоку в мережі відповідають 12 райо-
нів (див. табл. 1). якщо заводом з переробки 
молока буде Пат «житомирський маслозавод», 
а заводом з переробки м’яса – тов «житомир-
ський м’ясокомбінат», то найкращим пунктом 
заготівлі та забою живої худоби й молока між 
містами (районами) буде м. бердичів, оскільки 
відстань між містами житомир – бердичів ста-
новить 41 км, яка є найкоротшою.

Для знаходження пункту (району) макси-
мального постачання м’ясо-молочної продукції 
в житомирській області, складемо функціонал 

{ }ijSjik cc
i∈

= max

{ }nkkp aaaaf ,...,,,min 211=

mfffF +++= ...21
( )

max2656263126562656265626562606
2656265626562560265622582262
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++++++++
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 (5)

з урахуванням потоку з кожного пункту від-
правлення, 

де х2 – овруч, х3 – народичі, х4 – олевськ, 
х5 – лугини, х6 – коростень, х7 – Ємільчине, х8 – 
Малин, х9 – новоград-волинський, х10 – воло-
дарськ-волинський, х11 – червоноармійськ, 
х12 – черняхів, х13 – радомишль, х14 – баранівка, 
х15 – романів, х16 – чуднів, х17 – любар, х18 – бер-
дичів, х19 – ружин, х20 – Попільня, х21 – андру-
шівка, х22 – брусилів, х23 – коростишів. При 
цьому не враховуємо, якому відповідає пункт 
приймання м. житомир і потребуємо, щоб функ-
ціонал приймав максимальне значення.

знайдемо за допомогою сплайн інтерполяції, 
а саме кубічних сплайнів, інтерполяційний бага-
точлен, який представлений за формулою: 

таблиця 1
Пункти поставки м’ясо-молочної продукції в 

Житомирській області

Пункт поставки 
продукції

Назва невідомої 
змінної кількості 

перевезеного 
вантажу, який буде 

використовува-
тись у функціоналі

Вели-
чина 

потоку

житомир х1 1 784
олевськ х4 2 656
овруч х2 2 656
народичі х3 2 656
Малин х8 2 471
радомишль х13 2 656
брусилів х22 2 656
Попільня х20 2 656
андрушівка х21 2 631
ружин х19 2 656
бердичів х18 2 656
чуднів х16 2 606
любар х17 2 656
романів х15 2 656
баранівка х14 2 656
новоград-
волинський х9 2 262

Ємільчино х7 2 136
лугини х5 2 589
коростень х6 2 434
володарськ-
волинський х10 2 258

червоноармійськ х11 2 656
черняхів х12 2 560
коростишів х23 1

таблиця 2
Значення критичних точок

Критична 
точка

Значення 
критичної 

точки
Критична 

точка
Значення 
критичної 

точки
х2 1,5774 х11 13,0910
х3 0,4226 х12 13,7037
х4 2,6163 х13 15,0066
х5 5,9292 х14 16,3859
х6 7,9717 х15 17,4483
х7 7,0364 х16 18,5942
х8 9,4203 х17 20,0588
х9 10,9323 х18 21,9412
х10 12,3542
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інтерполяційний багаточлен був складений 
для значень максимального потоку між райо-
нами житомирської області (див. табл. 2).

знайдемо першу похідну за допомогою фор-
мули (7), прирівняємо її до нуля і розв’яжемо 
отримані рівняння: 
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у результаті знайдемо критичні точки, зна-
чення яких зображені в табл. 2.

Проте рівність нуля першої похідної є лише 
необхідною, але недостатньою умовою існування 
екстремуму. тому отримані значення критичних 
точок потрібно перевірити на екстремальність. 
Для цього знайдемо другу похідну від інтерполя-

ційного багаточлена й обчислимо значення дру-
гої похідної в отриманих критичних точках:
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там, де значення другої похідної в критичних 
точках негативні, присутній максимум, де зна-
чення другої похідної в критичних точках пози-
тивні – буде присутній мінімум. значення другої 
похідної в критичних точках подані в табл. 3. 

аналіз даних табл. 3 показав, що максимум 
(найбільша кількість м’ясо-молочної продукції) 
повинна поступати в пункт приймання м. бер-
дичів із пункту м. Ємільчине, а найменша кіль-
кість – з пункту м. коростень. 

При цьому F (x) візьме найбільше значення 
(формула (6).

x7 = 7,0364 → – 1471,8351 – max → Єміль-
чине;

таблиця 3
Значення другої похідної  

в критичних точках

Критична 
точка

Значення 
другої 

похідної 
( )
2

2

x
xf

∂
∂

Критична 
точка

Значення 
другої 

похідної 
( )
2

2

x
xf

∂
∂

х2=1,5774 17,3266 х11=13,0910 79,7494
х3=0,4226 –17,3266 х12=13,7037 –79,7493
х4=2,6163 –62,4721 х13=15,0066 221,6399
х5=5,9292 1347,8223 х14=16,3859 –72,7695
х6=7,9717 1471,8351 х15=17,4483 21,4509
х7=7,0364 –1471,8351 х16=18,5942 –33,8605
х8=9,4203 –567,6079 х17=20,0588 85,1649

х9=10,9323 325,5707 х18=21,9412 –85,1649
х10=12,3542 –129,2364
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x6 = 7,9717 → 1471,8351 – min → коростень.
Висновки з цього дослідження і перспективи 

подальших розвідок у цьому напрямі. таким 
чином, застосування економіко-математичного 
моделювання формування стратегії розвитку 
підприємств галузі скотарства шляхом викорис-
тання мережевого підходу об’єктивно повинно 
стати складовим елементом досягнення постав-
леної мети для оптимізації планових завдань та 

внесення в них змін. Дослідження показують, що 
механізм вирішення завдань за допомогою різ-
них оптимізаційних алгоритмів повинен перед-
бачати та враховувати найкоротший шлях між 
пунктами заготівлі, забою живої худоби й молока 
та пунктами перероблення продукції скотарства, 
регіони, в яких знаходяться ці пункти, покриття 
автомобільних доріг, транспорт перевезення 
м’ясо-молочної продукції тощо.
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