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У статті розглянуто питання впливу факторів маркетингового середовища на 

реалізацію ресурсного потенціалу аграрних підприємств та визначені основні напрямки їх 
удосконалення. 

In the article the question of influence of factors of marketing environment is considered 
on realization of resource potential of agrarian enterprises and basic directions of their 
improvement are certain. 
 

Постановка проблеми. На сучасному етапі державотворення аграрна 
політика в Україні спрямовується на гарантування продовольчої безпеки кра-
їни, створення сприятливих умов розвитку конкурентоспроможного сільсь-
когосподарського виробництва, переходу його до ринкової економіки, по-
ліпшення соціальної ситуації на селі. Стабільне формування і функціонуван-
ня аграрного ринку необхідно виділити серед найважливіших наукових про-
блем розвитку економіки України [2, с.10]. 

При цьому у системі ринкових економічних відносин сільське госпо-
дарство в результаті дії низки специфічних особливостей повільніше присто-
совується до змін підприємницького середовища ніж інші галузі економіки. 
Враховуючи дану особливість впровадження маркетингового підходу у прак-
тичну діяльність сільськогосподарських товаровиробників є резервом для 
підвищення ефективності використання наявного ресурсного потенціалу, за-
безпечення його конкурентоспроможності та сталого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні ас-
пекти впливу маркетингового середовища на діяльність аграрних підпри-
ємств,  методологічні питання розвитку маркетингу в АПК розглядаються в 
працях відомих вітчизняних учених-економістів: М.І. Андрушка [3], 
А.В. Войчака, В. Г. Герасимчука, М.П. Канівського [4], П.М. Макаренка, 
В. П. Оніщенка та інших. Сформульовані в їхніх працях наукові концепції, 
положення, висновки і рекомендації дозволяють усвідомити труднощі реалі-
зації маркетингових підходів у практичній діяльності суб'єктів господарю-
вання аграрної сфери. Проте недостатнє вивчення питання ролі та місця мар-
кетингу в сільськогосподарських підприємствах зумовили його важливість 
для забезпечення реалізації потенційних ресурсних можливостей аграрного 
сектора економіки України. 

Постановка завдання. Аналіз впливу маркетингового середовища на 
ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств та виявлення 
можливостей для найбільш повної реалізації їх ресурсного потенціалу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед понять, що стали 
ознакою сучасного бізнесу, особливе місце займає маркетинг. Виживання 
підприємств за умов постійного загострення конкурентної боротьби та зрос-
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таючого динамізму ринкової кон'юнктури можливе лише в тому випадку, 
якщо вони, завдяки унікальним особливостям своєї ресурсної бази, займуть 
специфічну ринкову нішу, в якій зможуть найефективніше задовольняти по-
треби споживачів [1, с.18]. Іншими словами параметри внутрішньої ефектив-
ності використання ресурсного потенціалу підприємств повинні узгоджува-
тися з показниками зовнішньої ефективності господарювання. 

 
Рис. 1. Маркетингове середовище підприємства 

 
У цьому випадку для аграрного підприємства постає важливим вивчен-

ня маркетингового середовища (рис. 1) як сукупності факторів мікро- та мак-
росередовища, діючих за межами підприємства, які впливають на можливості 
його розвитку і не підпадають під безпосередній контроль [5, с.9]. 

Таким чином, ефективне управління діяльністю сільськогосподарсько-
го підприємства, найбільш повна реалізація ресурсного потенціалу залежить 
від досконалого вивчення ринку, потреб клієнтів, каналів реалізації, якості 
товарів, їх цінами, комунікацією зі споживачами тощо.  
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Проте, протягом останніх років спостерігається суттєве послаблення 
маркетингового стратегічного планування в сільськогосподарських підпри-
ємствах, що, безумовно, позначається на результатах їхнього господарюван-
ня [4, с.141]. Так, за 2006-2010 рр. в сільськогосподарських підприємствах 
показник ресурсовіддачі знизився  як по Україні  - на 11,6%, так і по Луган-
ській області - на 16,1%. 

Як показав аналіз типових аграрних підприємств Луганської області 
(ТОВ «АБТ» та ФГ «Незалежність» Білокуракинського району) існуючі умо-
ви господарювання не забезпечують ефективного використання засобів мар-
кетингу. Дослідженнями встановлено, що вітчизняні сільськогосподарські 
підприємства мають труднощі у практичному використанні маркетингу через 
дію суб'єктивних і об'єктивних факторів. Серед них варто відмітити низьку 
інформованість про розвиток цього напряму діяльності підприємств, негото-
вність керівного складу підприємств до впровадження нових форм управлін-
ня, відсутність досконалої інфраструктури ринку тощо. В організаційній 
структурі даних підприємствах відсутня маркетингова служба, функції мар-
кетолога виконує заступник директора зі збуту. 

Шляхом експертної оцінки для даних аграрних підприємств було про-
ведено аналіз маркетингового середовища на основі виокремлених груп фак-
торів макро- та мікросередовища  з урахуванням тенденції їх зміни. Кількісна 
оцінка проводилась експертами (провідними спеціалістами ТОВ «АБТ» та 
ФГ «Незалежність») за визначеною шкалою балів. Отримані результати до-
сліджень свідчать, що сучасне маркетингове середовище (як макро-, так і мі-
кро-) є несприятливим для ефективної діяльності сільськогосподарських під-
приємств (його загальна оцінка становить – 73 бали). При цьому найбільш 
негативний вплив мають фактори мікросередовища (-38 балів), які безпосе-
редньо впливають на діяльність підприємств, а саме: відносини з постачаль-
никами, фінансово-кредитними установами та підприємствами виробничо-
технічного агросервісу. Серед найбільш негативно спрямованих факторів ма-
кросередовища експерти виділили економічні, політико-правові та науково-
технічні чинники. 

Висновки. Вирішення проблем ефективної реалізації ресурсного поте-
нціалу сільськогосподарських підприємств та розвитку аграрного ринку в 
Україні супроводжується значними труднощами, що зумовлено специфікою 
галуззі, а головне – специфічністю національної аграрної політики, яка не 
завжди спрямована на максимальне врахування інтересів сільгоспвиробників, 
налагодження ефективної регуляторної політики та методів економічно об-
ґрунтованого протекціонізму. 

Серед основних причин негативного впливу маркетингового середо-
вища на діяльність аграрних підприємств необхідно виділити наступні: 

- порушення зв’язків між товаровиробниками та споживачами; 
- недосконалість системи збуту сільськогосподарської продукції; 
- відсутність умов для здійснення належного державного контролю за 

реалізацією сільськогосподарської продукції та відповідності її вимогам стан-
дартів; 
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- відсутність належної обробки та сортування сільськогосподарської 
продукції перед її надходженням на ринок; 

- погіршення якості сільськогосподарської продукції та обслуговуван-
ня споживачів. 

Таким чином, виходячи з проведеної експертної оцінки, головним не-
доліком у розвитку аграрного ринку є відсутність чіткої схеми реалізації «ви-
робник – оптова торгівля – роздрібна торгівля – споживач», що негативно 
впливає на цінову ситуацію на аграрному ринку та не дає можливість вироб-
нику реалізувати наявний ресурсний потенціал.  

З метою виправлення даної ситуації державним органам необхідно 
провести комплекс заходів «оздоровлення» маркетингового середовища як на 
макро- так і мікрорівні. Підприємствам, в свою чергу, для ефективного вико-
ристання ресурсного потенціалу доцільно застосовувати тристоронню систе-
му маркетингового забезпечення: 

- державну консультаційну службу, створену у складі управлінь агро-
промислового розвитку в регіоні;  

- маркетингового міжгосподарського кооперативу;  
- маркетингового підрозділу в організаційній структурі підприємства. 
Такий підхід дозволить надавати всебічну інформаційну та організа-

ційну підтримку сільськогосподарським підприємствам у прийнятті ефектив-
них управлінських рішень, що сприятиме розвитку галузі в сучасних ринко-
вих умовах господарювання.  
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У статті проведені дослідження, щодо удосконалення методичних підходів орга-
нізації структури маркетингу молочної галузі. Розкрито поняття споживчого та ділово-
го маркетингу АПК. Визначені завдання ділового та споживчого маркетингу молочної га-
лузі. 


