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реробки, ресурси, а також ціни на зберігання своєї продукції. Доступ до даної 
інформації дасть можливість керівним підприємств планувати діяльність та 
визначати стратегію розвитку. 
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У статті розглядаються особливості формування товарної політики аграрних 
підприємств на засадах структурної збалансованості у контексті їх адаптації до бізнес-
середовища. Теоретично обґрунтовано важливість визначення продуктового профілю 
підприємства.  

In the article the peculiarities of agrarian enterprises commodity policy formation on a 
structural balanced basis is examined in the context of adaptation to business medium. 
Importance of determination of product structure of enterprise is grounded in theory.  

 

Постановка проблеми. Товарна політика представляється багатомір-
ною, складною сферою діяльності аграрних підприємств, що вимагає прийн-
яття рішень про особливості товарного портфелю відповідно до поліфункці-
ональності продуктової складової діяльності сільгосптоваровиробників. Іден-
тифікація товарної політики аграрних підприємств ґрунтується на системно-
му підходу, що передбачає взаємоузгоджене поєднання маркетингових, 
управлінських та економічних засад. Це зумовлює необхідність обґрунтуван-
ня механізмів імплементації зазначених складових щодо мінімізації ризиків 
функціонування сільськогосподарських підприємств як суб’єктів агробізнесу 
в результаті формування товарної політики на засадах системності, холістич-
ності та рефлексивності агромаркетингу. Ключовим імплементаційним ін-
струментом представляється забезпечення структурної збалансованості това-
рного портфелю аграрних підприємств з огляду на необхідність їх динамічної 
адаптації до умов турбулентного бізнес-середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ключові концептуальні під-
ходи щодо формування товарної політики підприємства як інструменту мар-
кетингу обґрунтовано у наукових працях зарубіжних і вітчизняних дослідни-
ків, зокрема Балабанової Л. В., Дудара Т. П., Гаркавенко С. С., Голубко-
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ва Є.П. [3], Гуммессона Е., Кардаша В. Я. [6], Ф. Котлера [7], Левітта Т., Ро-
манова А.Н., Фатхутдинова Р.А. [8]. Проблематиці розробки товарного порт-
фелю підприємства та вибору релевантної ринкової стратегії присвячені до-
слідження Вінда Й., Гапошиної Л.Г., Друкера П., Пяткявічуте Н.А. , Клавдіє-
вої Є.В., Тодосійчука О.В., Гуніна В.М. [4], Горемикіна В.О., Нестерова М.В. 
Теоретико-методологічні засади формування збалансованої товарної пропо-
зиції розглянуто такими дослідниками, як Аблонін С., Букерсель Ф., Дійап А. 
[1], Пігунова О.В. Проте недостатньо дослідженим для сфери аграрного то-
варовиробництва залишається питання формування товарної політики на за-
садах структурної збалансованості в контексті забезпечення ринкової адапта-
ції підприємств. 

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування теорети-
ко-методологічних засад формування товарної політики аграрних підпри-
ємств на основі структурної збалансованості за рахунок ідентифікації систе-
ми комплементарних зовнішніх та внутрішніх параметрів бізнес-процесів з 
метою обґрунтування дієвих управлінських рішень. Об’єктом дослідження є 
процес адаптації діяльності сільськогосподарських підприємств до умов кон-
курентного ринкового середовища за умов глобальних трансформацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Цільова орієнтація аграр-
ного маркетингу на гармонізацію інтересів сільгосптоваровиробників, спо-
живачів та суспільства представляється центральним елементом парадигми 
товарної політики аграрних підприємств, що створює підґрунтя для застосу-
вання дієвих інструментів адаптації до впливу на діяльність підприємства 
конкурентних сил та контактних аудиторій. Системоутворюючим чинником 
формування товарної політики аграрних підприємств є забезпечення збалан-
сованості задоволення потреб як учасників ринкового обміну, так і некомер-
ційного розподілу суспільних благ, що функціонують на принципах «відкри-
тих систем». В цьому контексті вбачається за доцільне обґрунтування ціліс-
ної моделі формування товарної політики як важливого інструменту реаліза-
ції бізнес-процесів, центральним елементом якої є структурна збалансова-
ність товарного портфелю аграрного підприємства. 

Товарний портфель аграрного підприємства розглядається як сукуп-
ність матеріальних та нематеріальних товарів, для виробництва та реалізації 
яких підприємство має можливості в рамках існуючих організаційно-
економічних, технологічних та екологічних умов. Особливістю товарного 
портфеля аграрного підприємства є формування продуктових пропозицій в 
межах окремих стратегічних бізнес-одиниць, що визначаються з огляду на 
суттєві галузеві відмінності всередині сільськогосподарського виробництва. 
Крім того, на практиці товарний портфель аграрного підприємства форму-
ється під впливом об’єктивної необхідності дотримання агротехнологій ви-
робництва продукції рослинництва й тваринництва, що детермінує наявність 
у структурі портфелю товарів різного рівня рентабельності, які відрізняються 
за комерційними перспективами на цільових ринках.  

Екстраполяція положень концепції життєвого циклу товару, що обґру-
нтовує зміну в часі структури товарного портфелю, відносно аграрної проду-
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кції доповнює зазначену концепцію такою характерною рисою, як дискрет-
ність, що зумовлюється сівозміною культур, сезонністю сільськогосподарсь-
кого виробництва, розмежуванням в часі процесів виробництва і реалізації 
продукції. При цьому склад та структура товарного портфеля ідентифікуєть-
ся як інструмент досягнення підприємством комплексу цілей різного горизо-
нту планування. Відтак, формування збалансованої структури товарного 
портфеля та управління ним являє собою багатокомпонентний процес і поля-
гає у прийнятті оптимального рішення щодо вибору товарних позицій з ура-
хуванням наявних та потенційно можливих умов при реалізації альтернатив-
них векторів розвитку підприємства. З огляду на це, методологічно доцільно 
визначити систему координат, відносно якої визначатиметься ступінь струк-
турної збалансованості товарного портфелю аграрного підприємства. Важли-
во, що в залежності від типу системи координат, в якій формується структур-
на збалансованість товарного портфелю й визначається її ступінь, змінюва-
тимуться параметри та критерії збалансованості, а відтак, – необхідною є 
розробка окремої карти збалансованих показників.  

Мультиатрибутивна модель, що відображає сутнісні характеристики 
товарних пропозицій аграрних підприємств, спонукає до осмислення альтер-
нативних систем координат формування збалансованості товарного портфе-
ля. Пропонуються ціннісний, інструментальний та функціональний тип сис-
теми координат, що мають трьохкомпонентну конфігурацію. Формат цінніс-
ного типу встановлюються під впливом дії соціально-економічних та еколо-
гічних інтересів зацікавлених сторін (підприємство, споживачі, контактні ау-
диторії); інструментальний тип визначається під дією стратегій, процесів та 
можливостей підприємства; функціональний же тип є релевантним щодо 
комплементарного впливу економічної, маркетингової та управлінської скла-
дових функціонування аграрного підприємства. З метою забезпечення ціліс-
ності виміру збалансованості товарного портфеля аграрного підприємства 
обґрунтованим вбачається застосування призми ефективності як моделі, що 
дасть змогу враховувати взаємозв’язок та взаємопроникнення зазначених ти-
пів систем координат. Товарний портфель аграрного підприємства визнача-
ється структурно збалансованим за умови забезпечення імплементації корпо-
ративних цілей функціонування підприємства та динаміки зрівноваженого 
стратегічно орієнтованого стійкого розвитку в контексті активної адаптації 
до умов бізнес-середовища.  

Висновки. Сутність товарної політики аграрних підприємств на сучас-
ному етапі їх розвитку необхідно розглядати крізь призму ефективності дія-
льності підприємства в цілому, при цьому забезпечення ефективності має 
ґрунтуватися на таких фундаментальних положеннях, як відмова від концен-
трації уваги на задоволенні потреб лише окремих зацікавлених сторін (або 
підприємства, або споживачів), взаємоузгодження та взаємозв’язок стратегій, 
процесів та ресурсного забезпечення аграрного підприємства, а також інвес-
тиційний характер маркетингової складової його діяльності. Ключовим 
принципом формування товарної політики аграрного підприємства варто 
розглядати структурну збалансованість, що визначатиме механізм розробки 
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та управління товарним портфелем підприємства. Тому при подальших до-
слідженнях доцільним представляється обґрунтування теоретико-
методологічних та практичних засад розробки карти збалансованих показни-
ків в рамках моделі вимірювання ефективності діяльності підприємства. 
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Визначено основні принципи державного прогнозування економічного і соціального 
розвитку та пропорції розподілу факторів соціально-економічного зростання за допомо-
гою застосування механізмів, інструментів методів регулювання.  

The basic principles of state forecasting of economic and social development and 
reallocate factors of socio-economic growth through the application of mechanisms, tools, 
methods of regulation. 

 

Постановка проблеми. Головною відмінною рисою сучасної ринкової 
економічної системи став активний вплив держави на розвиток національної 
економіки. В даний час нерегульованого державою ринку по суті в світі не-
має. Одними з найважливіших важелів державного регулювання є прогнозу-
вання і планування соціально-економічного розвитку. Необхідність прогно-
зування і планування в умовах ринкової економіки зумовлено, насамперед, 
діяльністю держави як суб’єкта ринкових відносин, нездатністю ринкової 
економіки до саморегулювання, особливо в період криз; суспільним характе-
ром виробництва; ускладненням міжнародних, міжгалузевих і регіональних 
зв’язків; необхідністю підтримання раціональних пропорцій в народному го-
сподарстві. Особливо важливе значення мають прогнози соціально-
економічного розвитку суспільства, обґрунтування основних напрямків еко-




