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ВСТУП
Маркетингова діяльність справляє визна�

чальний вплив на формування системи еконо�
мічних відносин конкретних виробників із спо�
живачами. Ефективний маркетинг є одним із
необхідних визначальних інструментів органі�
зації аграрного бізнесу в умовах всезростаю�
чої конкуренції, відкритості ринків.

В умовах формування ринкової економіки
України виникає необхідність ринкової орієн�
тації управління, забезпечення стратегічного
підходу, зміни самого стилю управління. В су�
часних умовах господарювання для аграрних
підприємств України стає необхідним застосу�
вання якісно нового підходу до управління ви�
робництвом і збутом товарів та послуг. У зв'яз�
ку з цим особливої актуальності набуває удос�
коналення управління підприємствами на ос�
нові принципів маркетингу. У наш час відносно
слабко представлені питання функціонування
системи планування і управління підприєм�
ством на основі маркетингу.

Проблема управління підприємствами на
засадах маркетингу досліджуються багатьма
зарубіжними та вітчизняними вченими. Основні
теоретичні засади формування маркетингової
системи в сучасних ринкових умовах викладені
в працях: Файнберга У., Вайсмана А., Власової
В.І., Войчака А.В., Рожко Н.Я., Голубкова Є. П.,
Орлової А.І. Проте не всі аспекти управління
підприємствами на основі маркетингу дослі�
джені достатньою мірою.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є обгрунтування та не�

обхідність здійснення управлінської діяльності
сільськогосподарських підприємств на засадах
маркетингу.

РЕЗУЛЬТАТИ
У сучасному розвитку виробництва марке�

тинг розглядається як провідна функція управ�
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ління, що визначає не тільки ринкову, а й ви�
робничу політику підприємства. Метою комп�
лексної системи управління, заснованої на
принципах маркетингу, є забезпечення вирі�
шення поставлених підприємством задач (нау�
ково�технічних, виробничих, комерційних та
збутових) з урахуванням наявних ресурсів (ма�
теріальних, фінансових, людських та ін).

Як система управління і як особлива діяль�
ність маркетинг має забезпечувати:

— надійну, достовірну інформацію про ри�
нок, структуру і динаміку потреби і попиту,
смаки та бажання споживачів, тобто інформа�
цію про зовнішні умови функціонування
підприємства;

— створення такого товару, товарного
асортименту, який відповідає вимогам ринку,
краще, ніж товар конкурента задовольняє по�
пит, вирішує проблему споживача;

— необхідний вплив на споживача, на по�
пит, на ринок, що забезпечує максимально
можливий контроль над сферою реалізації.

Маркетинг як інструмент підвищення об�
грунтованості прийнятих господарських рі�
шень з різних питань виробничої, науко�
вотехнічної, фінансової та збутової політики,
повинен займати провідне місце в системі уп�
равління підприємством[1].

Елементи маркетингової діяльності забез�
печують стабільність, конкурентоспромож�
ність і ефективність роботи сільськогоспо�
дарського підприємства. Проте існуючі умови
господарювання на багатьох вітчизняних
сільськогосподарських підприємствах не спри�
яють ефективному використанню маркетингу.
Так, вітчизняні сільськогосподарські підпри�
ємства мають труднощі у практичному викори�
станні маркетингу через дію суб'єктивних і
об'єктивних факторів. Серед них варто відміти�
ти низьку інформованість про розвиток цього
напряму діяльності підприємств, неготовність
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керівного складу підприємств до впроваджен�
ня нових форм управління, відсутність доско�
налої інфраструктури ринку тощо.

Сільськогосподарське підприємство здійс�
нює свою діяльність не ізольовано, а в певному
контакті із зовнішнім середовищем, яке пред�
ставлене рушійними силами, що діють за його
межами та зумовлюють ряд специфічних особ�
ливостей формування сільськогосподарського
маркетингу в сучасних умовах[6].

На жаль, у сфері управління діяльності
сільськогосподарських підприємств маркетинг
ще не отримав значного поширення, і це мож�
на пояснити наступними причинами:

— реформування галузі сільського госпо�
дарства зумовило виникнення великої кількості
сільськогосподарських підприємств, як прави�
ло, суб'єктів малого бізнесу, які з фінансових
причин не в змозі займатись маркетинговою
діяльністю;

— продукції сільського господарства ви�
робляється недостатньо, проблеми перевироб�
ництва не виникали;

— у більшості ключових керівників скла�
дається думка про незначну роль маркетингу в
умовах дефіциту продуктів харчування.

Таким чином, в АПК склались дві філософії
бізнесу: маркетингова і виробничо�збутова, які
відрізняються між собою орієнтацією діяль�
ності сільськогосподарських підприємств [5].

Ринкова орієнтація в управління підприєм�
ством реалізується за допомогою маркетинго�
вого менеджменту.

Маркетинговий менеджмент — це більш ши�
роке поняття, ніж управління маркетингом.

Якщо останнє є однією із загальних
функцій менеджменту підприєм�
ства, то маркетинговий менедж�
мент — це управління всіма функц�
іями підприємства (загальними та
окремими), всіма структурними
підрозділами на основі маркетингу.

На думку Ф. Котлера, марке�
тинговий менеджмент являє собою
процес планування і реалізації
концепцій ціноутворення, просу�
вання й розподілу ідей, товарів і
послуг, направлений на здійснен�
ня обмінів, котрі задовольняють як
індивідуальні, так і організаційні
цілі. Маркетингове управління має
місце тільки тоді, коли управління
організацією побудоване на прин�
ципах маркетингу (рис. 1).

Як видно на рисунку, в центрі
організації розміщено покупця

(споживача), тож система маркетингу і менед�
жменту об'єднує всі зусилля для того, щоб як�
найкращим чином задовольнити потреби і по�
пит сторін, які беруть участь в обміні [3].

Концепція маркетингового менеджменту
передбачає: орієнтацію на потреби ринку, стра�
тегічний підхід і націленість на довгостроковий
комерційний успіх, ситуаційне управління,
своєчасну адаптацію до зовнішнього середови�
ща, завоювання провідних позицій на ринку і
забезпечення конкурентних переваг, стратегію
активного впливу на покупців, цільовий, комп�
лексний, системний підхід до здійснення всієї
управлінської діяльності [2].

Байдужість до маркетингу, недосконала
структура сільськогосподарського виробниц�
тва й управління, спричиняють погіршення ке�
рованості підприємством, зниження конкурен�
тоспроможності продукції, а загалом і втрату
стійкості в роботі на аграрному ринку [4].

В умовах реформування форм власності є
проблема вдосконалення організаційної струк�
тури управління.

Маркетинговий менеджмент передбачає не
просто структурні зміни в організації і техніці
управління, а докорінну реорганізацію всієї
наявної системи управління, перегляд внут�
рішніх взаємовідносин між основними функ�
ціональними підрозділами з метою забезпечен�
ня тісної взаємодії між цими підрозділами,
створення служб маркетингу [2].

В умовах ринкової економіки змінюється
характер діяльності підприємств, підвищуєть�
ся рівень невизначеності, ризику, стає необхі�
дним уміння пристосовуватися до економічної

Рис. 1. Система маркетингового управління організацією
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ситуації. Успіх підприємства в таких умовах
залежить, головним чином, від того, як воно
зуміє пристосуватися до зовнішнього оточен�
ня, що постійно змінюється. Таким чином, кож�
ному менеджеру необхідно вміти чітко оціню�
вати ситуацію та її можливі наслідки, вживати
заходи, спрямовані на контроль ситуації, своє�
часно коригувати стратегію і тактику підпри�
ємства. Отже, необхідно забезпечити стратег�
ічний підхід до управління.

Оскільки розвиток ринкових відносин в Ук�
раїні зумовлює ускладнення і прискорення змін
зовнішнього середовища, що, у свою чергу, чи�
нить великий вплив на зміну відносин між
підприємствами і споживачами, стратегічною
метою аграрних підприємств, на нашу думку, має
стати формування постійного контингенту по�
купців, що сприятиме забезпеченню стабіль�
ності функціонування цих підприємств. Увага до
ставлення споживача є основою концепції "мар�
кетингу відносин", інтерактивного маркетингу.

Прийняття цієї концепції, на нашу думку,
не просто посилить роль маркетингу на під�
приємствах, а й фундаментально змінить як
роботу, так і організаційну побудову підпри�
ємств. При цьому доцільно розглядати марке�
тинг за трьома напрямами: як культуру, як
стратегію, як тактику.

Маркетинг як культура передбачає: визна�
чення основного набору цінностей і вигод для
споживача, на які й потрібно орієнтуватися
фірмі; оцінку привабливості ринку для спожи�
вачів за допомогою аналізу їхніх потреб і за�
питів; підвищення інформованості споживачів,
захист їхніх інтересів; формування загальних
цінностей фірми, орієнтацію на ринок, на спо�
живача.

Маркетинг як стратегія охоплює: сегмента�
цію ринку, встановлення мети, позиціонуван�
ня; зосередження основної уваги на проблемах
підприємства; визначення стратегії конкурен�
тної переваги фірми в обраній сфері діяльності.

Маркетинг як тактика має грунтуватися на:
застосуванні маркетингу — "мікс"; формуванні
ставлення споживачів до фірми та її товарів;
залученні менеджерів усіх рівнів управління до
здійснення тактичних маркетингових заходів
[2].

Вважаємо, що практичне здійснення ретель�
но продуманої інтегрованої політики щодо
ефективного функціонування будь�якого агро�
промислового формування на ринку, яка задо�
вольняла б як товаровиробників, так і спожи�
вачів, вимагає належної організації управлінсь�
кої діяльності, дотримання таких найважливі�
ших функцій маркетингу:

— вивчення стану і динаміки споживчого
попиту та використання одержаної інформації
у процесі розробки і прийняття управлінських
рішень;

— максимального пристосування агропро�
мислового виробництва до вимог ринку з ме�
тою підвищення ефективності функціонування
підприємств, критерієм чого повинен бути уза�
гальнюючий показник його діяльності — при�
буток;

— впливу на аграрний ринок і споживчий
попит за допомогою наступних засобів — рек�
лами, стимулювання збуту, вдалого позиціону�
вання агропромислових товарів [4].

ВИСНОВКИ
Для ефективного ведення сільськогоспо�

дарського виробництва в умовах ринку необх�
ідно усвідомити особливості аграрного марке�
тингу і враховувати їх у господарській діяль�
ності підприємств АПК.

З огляду на викладений матеріал можна
стверджувати, що ринкова орієнтація в уп�
равлінні сільськогосподарським підприємством
має реалізуватись за допомогою маркетинго�
вого менеджменту. Ключовим завданням при
цьому має стати орієнтація на споживача та
максимальне задоволення його потреб.

Резюмуючи сказане вище, під маркетинговим
управлінням потрібно розуміти цілеспрямовану
координацію і формування всіх заходів фірми,
пов'язаних з ринковою діяльністю на рівні
підприємства, на рівні ринку і суспільства в ціло�
му, котрі базуються на принципах маркетингу.
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