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ENTERPRISES

У статті розглянуто сучасні проблеми розвитку маркетингу в процесі формування експортного потенціалу саM
дівничих господарств України та висвітлено пріоритетні напрями їх вирішення. Узагальнено концепцію експортного
потенціалу підприємств у сфері садівництва. Визначено особливості маркетингового менеджменту на ринку плодоM
ягідної продукції. Проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі фруктами вітчизняного виробництва та ідентифікоM
вано несприятливу тенденцію домінування імпорту над експортом. Досліджено, що перенасиченість європейського
ринку фруктів зумовлює необхідність пошуку привабливих маркетингових ніш як на цьому регіональному ринку,
так і на інших сегментах світового ринку, враховуючи регіональні особливості.

Визначено необхідність вивчення параметрів цільових ніш світового ринку, постійного моніторингу динамічної
глобальної кон'юнктури, дотримання природоохоронних правил, розробки ефективних стратегій маркетингової диM
версифікації та вдосконалення експортної інфраструктури.

The current issues of marketing positioning in generating export opportunities for domestic horticultural enterprises
were highlighted in the article. The concept of export potential has been viewed in the broad scope of marketing of
agricultural products. Global trends in horticultural markets have been determined by innovative technologies,
demographic developments, entrepreneurial competitiveness, industrial organization in an international context and
agricultural trade policies. The ability of using innovative technologies, achieving economies of scale and accumulation
of market volumes of commodities can be considered as important preconditions of the global marketing positioning.
However the small entrepreneurial entities that dominate in the Ukrainian horticultural industry are unable to demonstrate
technological advances and reflect the global demand patterns.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Садівництву належить чільне місце у сіль"

ському господарстві України. Розвитку цієї га"
лузі сприяють, перш за все, природно"кліма"
тичні умови. Однак трансформаційні еконо"
мічні процеси зумовили скорочення виробниц"
тва плодів та ягід, що призвело до негативних
тенденцій на споживчому ринку та у зовнішнь"
оекономічній сфері.

Особливості плодів і ягід впливають на про"
цес просування їх логістичними ланцюгами по"
ставок. Ця продукція є предметом жорсткої
конкуренції на світовому ринку. Необхідність
підтримки позитивного сальдо платіжного ба"
лансу вимагає розробки заходів щодо зміцнен"
ня експортного потенціалу аграрного сектору
економіки, зокрема у садівництві.

Прагнення забезпечити підвищення добро"
буту населення спонукає значну кількість країн
до формування експортно"орієнтованих стра"
тегій економічного росту. Проте розширення
масштабів експорту потребує значних інвес"
тицій, інфраструктурної підтримки та ефектив"
ного управління маркетингом. Відсутність на"
лежних навичок з маркетингу в умовах підприє"
мницької діяльності на світовому ринку пере"
шкоджає зміцненню конкурентних переваг
аграрних підприємств і зумовлює необхідність
пошуку шляхів удосконалення глобальних мар"
кетингових стратегій садівничих господарств.

In a situation in which the market fruit supply is greater than demand in the European market it is important to find
the attractive niche marketing tools in order to target both this regional market and other segments of the world market,
taking into consideration regional peculiarities. The need for reflecting target markets requirements must be considered
during development of effective marketing diversification strategies. The lists of fruit varieties favored by consumers in
developed countries can serve as indicators of potential demand patterns. Industrialized horticulture should take into
account the interests of all stakeholders with a focus on a limited number of leading commercial fruit varieties.

Consumers' concerns about the problems of environmental degradation and contamination of foodstuffs with harmful
substances used in technological processes make it necessary to reflect environmental requirements in the practice of
horticultural enterprises. Most global market intermediaries seek to reflect the requirements of sustainable economic
development. That is why it is important to guarantee the necessary produce characteristics according to the leading
world standards, including related to the environmental performance indicators.

The authors propose the measures that aimed at orientation of domestic fruit producers to the concentration of
production on the basis of integration of horticultural enterprises and processing plants.

Ключові слова: маркетингові стратегії, експортний потенціал, садівничі підприємства,
продукція садівництва, глобальний ринок.

Key words: marketing strategies, export potential, horticultural enterprises, horticultural
commodities, global market.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми агромаркетингу відобразили у
своїх наукових працях вітчизняні та зарубіжні
вчені: І.В. Безп'ята, О.А. Белевят, І.М. Волко"
ва, Т.В. Ільченко, І.Г. Кадирус, С.О. Кобернюк,
Р.Л. Колз, Т.М. Квятко, Д.М. Кондратюк, І.А.
Кравчук, І.А. Кравчук, Є.В. Крикавський, Т.В.
Кузькіна, Я.С. Ларіна, Н.С. Питуляк, С.І. По"
перечний, С.Б. Правоторов, В.А. Рафальська,
Ю.Р. Сокіл, І.О. Соловйов, А.В. Тарасюк, Дж.Н.
Юл та інші.

Питання розвитку маркетингу в садівництві
висвітлили Т.І. Бортник, О.І. Гуторов, О.О. Гу"
торова, О.Ю. Єрмаков, Я.С. Криворотько,
В.А. Лементовська, Н.П. Матвійчук, О.Л. Бур"
ляй. Р.П. Мудрак, Я.А. Нестерчук, Л.І. Поси"
лаєва, І.А. Сало, Д.М. Соковніна, А.О. Харен"
ко, Р.Б. Хау, С.В. Шерстюк та інші.

Негативне сальдо торгівельного балансу
щодо плодоягідної продукції відображає на"
явність нагальних теоретичних та практич"
них проблем, пов'язаних з розвитком екс"
порту, та свідчить про необхідність їх вирі"
шення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження маркетингових

аспектів формування експортного потенціалу
садівничих господарств.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Відображення запитів та вподобань спожи"
вачів дозволяє зміцнювати конкурентні позиції
товаровиробників та забезпечувати ефективну
діяльність у сфері маркетингу. Процес марке"
тингового менеджменту на підприємстві мож"
на поділити на такі етапи [17, с. 65—66]:

— аналіз ринкових можливостей підприєм"
ства (тактична та стратегічна оцінки попиту,
ідентифікація конкурентних переваг);

— вибір цільових ринків (маркетингова сег"
ментація, ринкове позиціювання товарів);

— формування маркетингових стратегій
щодо окремих ринкових сегментів, орієнтація
підприємницької діяльності на кон'юнктуру
ринку);

— формування комплексу маркетингу із за"
лученням наявних економічних ресурсів;

— розробка маркетингової програми (фор"
мулювання місії та цілей управління маркетин"
гом з урахуванням параметрів цільових ринко"
вих ніш);

— утілення в життя маркетингової програ"
ми (практичне застосування методів маркетин"
гу з метою відображення вподобань спожи"
вачів та забезпечення прибуткової підприєм"
ницької діяльності);

— аналіз і контроль щодо виконання прий"
нятих рішень (оцінка ефективності механізмів
управління маркетингом підприємства та мож"
ливостей адаптації маркетингової політики до
умов динамічного ринкового середовища).

Серед проблем застосування маркетингу в
аграрних підприємствах країни можна виділи"
ти загальні економічні (вплив чинників глобаль"
ної економічної кризи, прояви монополізму в
окремих галузях економіки, наявність дефіци"
ту окремих товарів вітчизняного виробництва,
низький рівень платоспроможності громадян,
наявність тіньового сегменту в економіці; не"
досконала валютна, кредитна та митно"тариф"
на політика); законодавчо"інформаційні (недо"
сконалість законодавчої бази, неефективна
діяльність державних та правових органів, не"
розвиненість інституціональних механізмів
підтримки зовнішньоекономічної діяльності,
відсутність ефективних регуляторних засобів);
ринкові (агресивна поведінка конкурентів, заг"
рози з боку товарів"конкурентів, коливання
попиту, проблеми в сфері реалізації окремих
видів продукції, недотримання вимог стан"
дартів щодо якісних параметрів товарів); фінан"
сові (значна кількість дрібних і середніх аграр"
них підприємств без належної ринкової сили,
недостатнє фінансування маркетингової діяль"

ності, ймовірність банкрутства ринкових посе"
редників, низький рівень інноваційно"інвести"
ційного забезпечення експортно"орієнтовано"
го виробництва) [8; 15].

Ефективність структури продовольчого
ринку (в т. ч. плодів і ягід) залежить, передусім
від потенційних можливостей національних то"
варовиробників щодо постачання населенню
якісної продукції власного виробництва.
Вітчизняні товаровиробники можуть забезпе"
чити не тільки власні потреби в продукції саді"
вництва, але й здійснювати експортні поставки
[7; 13]. Проте ефективність виробництва пло"
доягідної продукції в Україні за останні роки
значно знизилась.

Серед негативних явищ функціонування
садівничих підприємств на вітчизняному рин"
ку фахівці відзначають тенденцію скорочення
площ промислових садів в Україні [14]. В сучас"
них умовах виробництва основними виробни"
ками плодів і ягід залишаються господарства
населення [5; 9]. Господарства населення реа"
лізують плоди та ягоди переважно на стихій"
них та місцевих ринках, що зумовлює не"
стабільність обсягів пропозиції, вузький асор"
тимент, а також низьку товарну якість [3]. Крім
того, вирощені господарствами населення
фрукти не можуть гарантувати сталі конку"
рентні позиції на міжнародному ринку. Така
особливість вітчизняного виробництва плодо"
ягідної продукції спричиняє труднощі з її збу"
том, пов'язані з нерозвиненістю торгівельної
інфраструктури, обмеженістю інформації про
ринкову ринку, відсутністю належних умов
зберігання та переробки плодів [1]. Значно
ускладнює ситуацію щодо реалізації плодово"
ягідної продукції відсутність посередницьких
структур (зокрема заготівельних та обслугову"
ючих кооперативів), які б на контрактній основі
із виробниками могли б гарантувати поставку
певних обсягів продукції на вітчизняні оптові
ринки або переробні підприємства. Ринкова
сила наявних посередників зумовлює підви"
щення цін реалізації та постачання на ринок
дорогої імпортованої продукції, штучно змен"
шуючи доступ значної частини населення краї"
ни до плодів та ягід вітчизняних виробників
[11].

Можливість використання інноваційних
технологій, досягнення економії за рахунок
масштабів підприємницької діяльності та фор"
мування ринкових обсягів товарної продукції
є важливими умовами маркетингового пози"
ціювання [6]. За сучасних інтеграційних про"
цесів особливої актуальності набуває форму"
вання експортного потенціалу садівничих під"
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приємств, під яким науковці розуміють, здат"
ність економічних суб'єктів виробляти конку"
рентоспроможну на світовому ринку продук"
цію, яка користується попитом, спроможна
подолати існуючі зовнішньоекономічні бар'єри
та бути ефективно проданою за рубежем [4, с.
50]. Основними чинниками, які формують
зовнішній попит на продукти садівництва, є:
демографічні зміни у глобальному масштабі,
рівень конкурентоспроможності продукції на"
ціональних товаровиробників, галузева струк"
тура в країнах"імпортерах, ємність цільових
зарубіжних ринкових сегментів, особливості
зовнішньоторговельної політики країн"парт"
нерів.

У 2018 р. Україна експортувала плодів і
горіхів на суму 228,6 млн дол. США. Водночас
17,4% цієї продукції експортовано до Польщі;
8,9% — до Туреччини; 6,9% — до Франції; 6,0%
— до Білорусі; 5,6% — до Греції; 4,9% — до
Нідерландів; 4,5% — до Італії [12]. Попри те,
що в агропродовольчій сфері України загалом

спостерігається позитивне сальдо зовнішньої
торгівлі щодо продукції садівництва цього до"
сягти не вдається (табл. 1).

Специфіка технологій у плодоягідному ви"
робництві зумовлює особливості маркетинго"
вої політики спеціалізованих садівничих госпо"
дарств. Серед основних напрямів маркетингу в
садівництві виділяються такі [16, с. 255]:

— дослідження кон'юнктури ринку пло"
дів і ягід, ідентифікація сприятливих мож"
ливостей та загроз, вивчення чинників кон"
куренції;

— прогнозування параметрів попиту та про"
позиції цієї продукції, вивчення можливостей
маркетингового позиціювання;

— формування цільових маркетингових
програм, удосконалення асортиментної полі"
тики;

— планування та організація збуту;
— втілення в життя заходів щодо стимулю"

вання продажу продукції на цільових марке"
тингових сегментах;

Роки Експорт Імпорт 
Сальдо 

зовнішньої 
торгівлі 

2010 208836,5 733344,8 -524508,3 
2014 148191,4 804828,7 -656637,3 
2015 154083,5 467066,2 -312982,7 
2016 148221,9 476179,7 -327957,8 
2017 195287,3 477254,8 -281967,5 
2018 228564,1 526707,0 -298142,9 

Таблиця 1. Експорт та імпорт їстівних плодів і горіхів в Україні (тисяч доларів США)

Джерело: складено та розраховано за даними Державної служби статистки України [5].
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Рис. 1. Сорти яблук, якими надають перевагу споживачі в США (у відсотках)
Джерело: [19].
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— планування та організація заходів в кон"
тексті міжнародного маркетингу.

З України до Європейського Союзу у 2018 р.
експортовано плодів і горіхів на суму 152,9 млн
дол. США (66,9% загального обсягу їх експор"
ту з країни) [5]. У структурі вартості виробле"
ної в Європейському Союзі сільськогоспо"
дарської продукції фрукти займають 14%; п'ять
із найбільших глобальних десяти країн"імпор"
терів цієї продукції знаходиться в Європейсь"
кому Союзі. Провідними виробниками плодо"
ягідної продукції є Іспанія та Італія. Якщо пер"
ша країна орієнтується загалом на потреби зов"
нішнього ринку, то друга — внутрішнього [20].
Європейський Союз імпортує значну кількість
плодів і ягід. Слід відзначити, що традиційно
Єгипет постачає суницю в Нідерланди, Німеч"
чину та Бельгію, Марокко — в Іспанію та Фран"
цію, Туреччина — в Румунію, Йорданія — в
Нідерланди та Сполучене Королівство, Алба"
нія — в Італію, Перу — в Іспанію [18].

На привабливому диверсифікованому рин"
ку Європейського Союзу часто спостерігаєть"
ся надлишок пропозиції за окремими товарни"
ми групами. Тому важливо здійснювати також
моніторинг інших глобальних маркетингових
сегментів та виявлення сприятливих можливо"
стей.

За даними асоціації "Укрсадпром", ук"
раїнські виробники орієнтуються переважно на
сорти яблук Голден Делішес, Джонаголд, Ай"
даред, Гала і Чемпіон; меншою мірою — Ренет
Симиренка, Фуджі, Флоріна, Пінова, Гренні
Сміт, Сніговий кальвіль [12]. Для європейсько"
го садівництва притаманні регіональні особли"
вості: в Угорщині 60% насаджень зайнято сор"
том "Джонатан", у Франції 50% — сортами
"Голден Делішес" і його похідними, у Німеччині
більше 40% — сортом "Кокс". На європейських
ринках асортимент яблук загалом охоплює об"
межену кількість сортів. Водночас у Польщі три

сорти займають 89% насаджень, у Сполучено"
му Королівстві два сорти — 50% [10, с. 143].

На нашу думку, необхідність відображення
вимог цільових ніш світового ринку вимагає по"
стійного моніторингу кон'юнктури та розроб"
ки ефективних стратегій маркетингової дивер"
сифікації. Індикаторами споживчого попиту
можуть бути сорти яблук, якими надають пе"
ревагу споживачі в економічно розвинених
країнах, зокрема в США (рис. 1). Під час фор"
муванні промислових садів необхідно врахову"
вати інтереси всіх стейкхолдерів з орієнтацією
на обмежену кількість провідних комерційних
сортів [2].

Параметри попиту на плодоягідну продук"
цію визначається, передусім, такими чинника"
ми: ємністю ринкових ніш, рівнем цін на ці то"
вари та їх замінники, доходами споживачів, се"
зонністю постачання та закупівель. За теорією
попиту, оскільки фрукти належать до "нор"
мальних" товарів, попит на них буде збільшу"
ватися з ростом споживчих доходів (табл. 2).
Поряд з цим, тенденція збільшення попиту на
плоди та ягоди спостерігатиметься більшою
мірою в країнах, що розвиваються, аніж в еко"
номічно розвинених державах.

Занепокоєння споживачів проблемами по"
гіршення стану навколишнього середовища та
забруднення продовольчих товарів шкідливи"
ми речовинами, які застосовуються в техноло"
гічних процесах, зумовлює необхідність відоб"
раження природоохоронних вимог у практиці
садівничих господарств. Більшість ринкових
посередників на світовому ринку прагне відоб"
ражати вимоги протоколів, орієнтованих на за"
безпечення сталого економічного розвитку,
серед яких слід виділити систему обміну дани"
ми щодо етичних методів поставок (SEDEX), а
також ініціативи етичної торгівлі (ETI), відпо"
відності підприємницької діяльності соціаль"
ним стандартам (BSCI) та сталого розвитку

Річний дохід з розрахунку на одне 
домогосподарство (тисяч доларів США) Фрукти 

До 25,0 25,0-49,9 50,0-99,9 100 і більше 
Яблуко 57 65 75 81 
Абрикос 12 9 12 18 
Ожина 18 25 30 39 
Чорниця 30 38 48 64 
Черешня 31 33 38 52 
Журавлина 11 10 14 21 
Нектарин 20 22 25 35 
Груша 30 31 39 47 
Слива 24 19 28 35 
Малина 17 22 33 44 
Суниця 57 56 66 72 

Таблиця 2. Імовірність купівлі фруктів
(у відсотках) в залежності від доходу домогосподарств у США

Джерело: [19].
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плодоовочевої сфери (SIFAV). Крім того,
згідно з глобальною ініціативою безпечності
продовольства (GFSI) слід відображати вимо"
ги систем управління безпечністю продоволь"
ства (зокрема BRC, FSSC22000, GLOBALG.A.P.,
IFS, SQF). Високими темпами розвивається
маркетинговий сегмент органічної продукції.

В інформаційну епоху споживачі зумовлю"
ють суттєвий вплив на часові та просторові ха"
рактеристики попиту. Нині інформаційні ре"
сурси та інтелектуальний капітал беруть участь
у процесі нагромадження доданої вартості та
формуванні віртуальних ланцюгів цінностей.

В умовах скорочення довжини логістичних
ланцюгів спостерігається утворення нових мар"
кетингових каналів. Зокрема мережі супермар"
кетів Tesco (Сполучене Королівство) та Albert
Heijn (Нідерланди) розширюють асортимент та
способи поставок фруктів он"лайн. Крім того,
збільшують масштаби підприємницької діяль"
ності супермаркети, які здійснюють роздрібну
торгівлю виключно он"лайн — Picnic та Crisp
(Нідерланди), Ocado (Сполучене Королівство),
Rohlik (Чеська Республіка), доставку продо"
вольчих наборів (HelloFresh та Gousto) [21].

Наявність значної кількості впливових по"
стачальників на світовому ринку зумовлює не"
обхідність урахування періодів виникнення
тимчасового дефіциту, зокрема в органічній
продукції, та можливостей сезонності поста"
чання. Важливими джерелами інформації про
кон'юнктуру ринку та тренди можуть бути он"
лайн платформи Freshplaza.com, Freshfruit"
portal.com, Fruitrop Online та ін.

Сприятливі можливості для пошуку контра"
гентів забезпечує участь у спеціалізованих яр"
марках, конференціях та конгресах, які прово"
дяться систематично, зокрема в Індії (Мумбаї),
Іспанії (Мадрид), Китаї (Гуанчжоу, Шанхай),
Нідерландах (Роттердам), Німеччині (Берлін,
Ганновер, Дюссельдорф), Об'єднаних Арабсь"
ких Еміратах (Дубай), Польщі (Варшава), Спо"
лученому Королівстві (Бірмінгем, Ковентрі,
Лондон), США (Маямі, Даллас, Нью"Йорк, Сан
Дієго), Франції (Париж).

Проведене дослідження маркетингових
аспектів  формування експортного потенціалу
дозволило ідентифікувати пріоритетні напря"
ми розвитку експортно"орієнтованої діяль"
ності садівничих підприємств. Ураховуючи по"
точну глобальну кон'юнктуру, важливо забез"
печити диверсифікацію каналів просування
продукції з метою уникнення зовнішньоеконо"
мічних ризиків. Формування ефективних ме"
ханізмів маркетингу є передумовою відобра"
ження потреб споживачів цільових ринкових

сегментів та забезпечення глобальної конку"
рентоспроможності галузі. Нарощування ви"
робництва продукції з високою доданою вар"
тістю можливе з урахуванням результатів ви"
вчення параметрів маркетингових сегментів  та
орієнтацією на концентрацію виробництва на
основі інтеграції садівничих господарств і
підприємств сфери промислової переробки.

Інтеграційні процеси в рамках асоціацій
суб'єктів плодоягідного ринку спроможні
сприяти здійсненню науково"дослідних та дос"
лідно"конструкторських, виробничих, пере"
робних та торговельних функцій, підтримці
підприємницьких зв'язків з фінансово"кредит"
ними установами, лобіюванню своїх інтересів
у державних установах, удосконаленню ринко"
вої інфраструктури, стимулюванню інтеграцій"
них процесів, формуванню експортних лан"
цюгів постачання фруктів та продукції їх пе"
реробки, забезпеченню інформаційної під"
тримки учасників ринку плодоягідної про"
дукції [14].

Динамічність кон'юнктури глобального
продовольчого ринку, значна розпорошеність
вітчизняних виробників плодів і ягід за асор"
тиментним та географічним вимірами зумовлю"
ють необхідність прямої та опосередкованої
державної підтримки експортної діяльності
садівничих господарств. Особливо гострою є
проблеми управління якістю експортно"орієн"
тованої продукції. Крім того, регуляторні ме"
ханізми необхідно зорієнтувати також на роз"
виток експортної інфраструктури.

ВИСНОВКИ
Сучасний стан розвитку вітчизняного пло"

доягідного виробництва та збільшення обсягів
імпорту фруктів свідчить про необхідність фор"
мування глобальних конкурентних стратегій
садівничих господарств. Необхідною умовою
участі у міжнародних ринках є відображення
природоохоронних вимог у підприємницькій
діяльності, що необхідно відображати у марке"
тинговій діяльності.

Перенасиченість європейського ринку зму"
шує садівничі господарства ідентифікувати не"
заповнені світові ринкові ніші, виявляти періо"
ди дефіциту за окремими видами продукції,
зокрема органічної, та здійснювати моніторинг
інших глобальних маркетингових сегментів з
орієнтацією на поточний та перспективний
асортимент.

Серед пріоритетних напрямів розвитку ек"
спортно"орієнтованої діяльності садівничих
підприємств слід виділити пошук можливос"
тей просування продукції новими маркетин"
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говими каналами, участь у міжнародній вис"
тавковій діяльності, залучення до інтеграцій"
них процесів та глобальних ланцюгів поста"
чання. Пряму та опосередковану державну
підтримку підприємницької діяльності садів"
ничих господарств необхідно зосередити, пе"
редусім, на формування експортної інфраст"
руктури.
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