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MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розкрито роль маркетингової діяльності підприємств у сучасних умовах. Зазначено, що для ефективноN
го функціонування сільськогосподарських підприємств є необхідність пошуку нових підходів до управління маркеN
тинговою діяльністю, тому успішне застосування інструментів маркетингу потребує насамперед чіткого розуміння
його суті. В роботі наведено трактування вітчизняними і зарубіжними науковцями понять "маркетинг" і "маркетинN
гова діяльність".

Виявлено, що є негативна динаміка збиткових суб'єктів господарювання в загальній кількості сільськогоспоN
дарських підприємств. Зазначено, що в сучасних умовах для ефективного сільськогосподарського виробництва неN
обхідним є застосування сучасних підходів й методів господарювання, саме тому важливою умовою є впровадження
маркетингової діяльності у всіх напрямах функціонування підприємства.

У роботі представлені основні принципи результативного управління маркетинговою діяльністю підприємства,
які дотримуються логічної послідовності та безпосередньо орієнтовані на споживача. Визначено, що управління марN
кетинговою діяльністю сільськогосподарського підприємства необхідно розглядати з врахуванням функцій маркеN
тингу і водночас як одне з функціональних завдань в цілому.

The article reveals the role of marketing activities of enterprises in modern conditions. It is noted that for the effective
functioning of agricultural enterprises there is a need to find new approaches to marketing management, so the successful
application of marketing tools requires a clear understanding of its essence. The paper presents the interpretation of the
concepts of "marketing" and "marketing activities" by domestic and foreign scientists. Based on the generalization of
different views of scientists, it is established that marketing activities are an important component for effective
management of the enterprise in market conditions.

It was found that there is a negative trend of unprofitable economic entities in the total number of agricultural
enterprises. It is noted that in modern conditions for efficient agricultural production it is necessary to use modern
approaches and methods of management, which is why an important condition is the introduction of marketing activities
in all areas of the enterprise.

The paper presents the basic principles of effective management of marketing activities of the enterprise, which
adhere to the logical sequence and are directly focused on the consumer. The article presents the interaction of general
management functions and management functions of marketing activities of the business entity. It is determined that the
management of marketing activities of agricultural enterprises should be considered taking into account the functions of
marketing and at the same time as one of the functional tasks in general.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах успішне управління

сільськогосподарськими підприємствами зале&
жить від впливу чинників невизначеного і
мінливого зовнішнього середовища. Тому акту&
альним для суб'єктів господарювання є підви&
щення ефективності управління маркетинго&
вою діяльністю, оскільки вона сприяє задово&
ленню постійно зростаючих вимог споживачів
до якості продуктів і рівня надання послуг та
отримання максимального економічного ефек&
ту. Маркетингова діяльність суб'єктів господа&
рювання одна із важливих сфер підприємниць&
кої діяльності в цілому, оскільки формує ста&
більне, конкурентоспроможне, орієнтоване на
стратегічний розвиток функціонування сіль&
ськогосподарських підприємств в кризових
умовах господарювання і високої конкуренції.
Враховуючи вищенаведене вивчення маркетин&
гової діяльності сільськогосподарських під&
приємств є досить важливим і зумовлює актуаль&
ність цього дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням управління маркетинговою діяль&
ністю підприємств багато уваги у своїх дослі&
дженнях приділяли такі вчені: І. Балабанова,
Л. Балабанова, Т. Балановська, В. Баюра, В. Бон&
даренко, Д. Воловик, О. Гогуля, Ф. Котлер,
Ж. Ламбен, А. Старостіна, В. Холод та інші.
Водночас проведений аналіз наукових праць
дає підстави стверджувати, що питання управ&
ління маркетинговою діяльністю сільськогос&
подарських підприємств потребує детальнішо&
го вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сутності управ&

ління маркетинговою діяльністю та визначен&
ня її ролі в діяльності сільськогосподарських
підприємств України.

It is noted that the specifics of marketing activities in the field of agroNindustrial production are related to the
peculiarities of agricultural production, food and market conditions. For efficient agricultural production it is necessary
to use modern approaches and methods of management, which is why an important condition is the introduction of
marketing activities in all areas of the enterprise. Successful marketing management is a systematic activity related to
the implementation of the movement of agricultural products and food from the field to the consumer in order to meet
their needs with the least cost of resources.

Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, сільськогосподарське підприємство,
управління, продукція.

Key words: marketing, marketing activities, agricultural enterprise, management, products.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних умовах, для забезпечення ефек&

тивної підприємницької діяльності, все більшо&
го значення набуває розуміння і застосування
концепції маркетингу при управлінні сільсько&
господарськими підприємствами. Проте для за&
безпечення конкурентоспроможності, швидко&
го адаптування до чинників впливу зовнішньо&
го середовища суб'єктам господарювання не&
обхідно розробити систему управління марке&
тинговою діяльністю. В науковій літературі є
багато визначень, що характеризують суть по&
нять "маркетинг" і "маркетингова діяльність",
деякі з них представлені в таблиці 1.

Погоджуємось з думкою науковців, що
"реалізація маркетингової діяльності виступає
об'єктивною необхідністю орієнтації науково&
технічної, виробничої і збутової діяльності
підприємства з врахуванням ринкового попиту,
потреб та вимог споживачів. Тут відображаєть&
ся і постійно посилюється тенденція до планомір&
ної організації виробництва з метою підвищен&
ня ефективності функціонування підприємства
загалом та його господарських підрозділів зок&
рема. Маркетингова діяльність підприємства
спрямована на те, щоб досить обгрунтовано,
враховуючи запити ринку, встановлювати по&
точні і, головне, довгострокові (стратегічні) цілі,
шляхи їх досягнення та реальні джерела ре&
сурсів господарської діяльності, визначати
асортимент і якість продукції, її пріоритети,
оптимальну структуру виробництва і бажаний
прибуток" [5, с. 35]. Узагальнюючи погляди вче&
них зрозуміло, що маркетинг є важливою скла&
довою для ефективного управління підприєм&
ством в ринкових умовах, оскільки сприяє ме&
неджеру досягти позитивних результатів госпо&
дарської діяльності із мінімальним ризиком, за
рахунок проведення аналітичної роботи в роз&
робленій послідовності, завоювання необхідних
ринкових сегментів, адаптація до змін впливу
чинників зовнішнього середовища тощо.
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У 2020 році функціонувало 47523 су&
б'єктів господарювання різних орга&
нізаційно&правових форм у сільсько&
му господарстві України. Необхідно
зазначити, що спостерігається не&
гативна динаміка збиткових під&
приємств, так у 2020 році порівняно з
2015 роком цей показник зріз на 5,8%
і становив у 16,9 % в загальній кіль&
кості сільськогосподарських під&
приємств (рис. 1).

Науковці зазначають: "з огляду
на складнопрогнозованість і мінли&
вість дії чинників зовнішнього сере&
довища сільськогосподарським під&
приємствам доцільно запроваджува&
ти маркетинговий менеджмент як
складову частину антикризового уп&
равління" [6, с. 156]. Для сільськогос&
подарських підприємств маркетинго&
ва діяльність необхідний засіб, що до&
помагає з'ясувати на яку продукцію

Таблиця 1. Характеристика понять "маркетинг" і "маркетингова діяльність" науковцями

Автор Суть поняття «маркетинг» Автор Суть поняття  
«маркетингова діяльність» 

1 2 3 4 
Котлер Ф. 
[11, с. 37] 

Соціальний та управлінський процес, 
спрямований на задоволення потреб та 
потреб як індивідів, так і груп, за 
допомогою створення, пропозиції та 
обміну товарів 

Бондаренко В.М. 
[9] 

Одна із сфер господарської діяльності, 
пов’язана з міжнародною виробничою і 
науково-технічною кооперацією, 
експортом і імпортом товарів, послуг, 
виходом підприємств, організацій на 
зовнішній ринок 

Ламбен Ж. 
[12, с. 36] 

Соціальний процес, спрямований на 
задоволення 
потреб та бажань індивідів та організацій 
за допомогою створення 
вільного конкурентного обміну товарів та 
послуг, що формують цінність для 
покупця 

Баюра В.І. 
[7, с. 48] 

Аналіз ринку, який включає 
дослідження його структури з метою 
виявлення неохоплених сегментів та 
пошуку нових ринкових можливостей 

Балабанова Л.В.,  
Холод В.В.,  
Балабанова І.В.  
[4, с. 13] 

Підприємницька діяльність, орієнтована 
на задоволення ринкових потреб та 
одержання на цій основі прибутку. У 
сучасних умовах маркетинг – це 
методологія ринкової діяльності взагалі, 
яка забезпечує досягнення конкурентних 
переваг 

Багорка М.О., 
Білоткач І.А. 
[3, с. 5] 

Гнучке пристосування виробничої, 
фінансової, торговельної, збутової, 
кадрової діяльності підприємства до 
постійно змінюваної економічної 
ситуації (доходи, ціни, кон'юнктура) та 
вимог споживачів на ринку 

Тарасюк А.В. 
[16, с. 72] 

Управлінська концепція, що забезпечує 
ринкову орієнтацію виробничо- 
реалізаційної діяльності аграрного 
підприємства; а також систему управління, 
що передбачає скоординовану та 
спрямовану діяльність на вивчення ринків 
збуту, пристосування виробництва до їх 
потреб, активного впливу на ринкові 
процеси, на споживачів з метою 
збільшення реалізації і одержання високих 
прибутків 

Аронова В.В.,  
Дібніс Г.І.  
[2, с. 112] 

Маркетингова діяльність має 
забезпечувати конкурентоспроможне 
становище того чи іншого суб'єкта 
маркетингової системи на ринку 
товарів та послуг з урахуванням стану 
внутрішнього і зовнішнього 
середовища, це процес, пов'язаний з 
виконанням дій, скерованих на 
досягнення маркетингових цілей, який 
припускає використання певних 
технологій, засобів та методів 

Старостіна А.О., 
Кравченко В.А.,  
Пригара О.Ю.,  
Ярош-
Дмитренко Л.О. 
[15, с. 6] 

Теорія та практика процесу прийняття 
управлінських рішень відносно ринково-
продуктової стратегії суб’єктів 
господарювання на основі дослідження 
факторів зовнішнього макро- і 
мікромаркетингового середовища з метою 
реалізації економічних інтересів 
виробників та споживачів 

Полторак В.А.  
[13, с. 32] 
 

Об’єктивна необхідністю орієнтації 
науково-технічної, виробничої і 
збутової діяльності підприємства з 
урахуванням ринкового попиту, потреб 
та вимог споживачів 
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Рис. 1. Динаміка кількості збиткових
сільськогосподарських підприємств України

й суми їхнього збитку

Джерело: побудовано за даними [14, с. 165].
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є попит, знайти рішення та
спосіб її успішно реалізу&
вати в ринкових умовах.
Правила маркетингової
діяльності підприємства
стосуються безпосеред&
ньої орієнтації на спожи&
вача та дотримуються лог&
ічної послідовності. Прин&
ципи результативного уп&
равління маркетинговою
діяльністю суб'єктів госпо&
дарювання наведені на ри&
сунку 2.

Управління маркетин&
говою діяльністю сільсько&
господарського підприєм&
ства необхідно розглядати
з врахуванням функцій
маркетингу і водночас як
одне з функціональних
завдань суб'єкта господа&
рювання в цілому. Нау&
ковці І.А. Абрамович,
Д.В. Воловик вважають, що
"управління маркетинго&
вою діяльністю як одне з
функціональних завдань
підприємства має реалізо&
вуватися у відповідності до
затвердженого плану мар&
кетингу, котрий паралель&
но виступає складовою ча&
стиною загального плану
діяльності підприємства.
Взаємодія між функціями
управління та функціями
управління маркетинго&
вою діяльності відобра&
жається у процесі госпо&
дарської діяльності за ра&
хунок реалізації функцій
маркетингового управл&
іння" [1, с. 54]. Взаємодія
загальних функцій управління та функцій уп&
равління маркетинговою діяльністю підприєм&
ства наведена на рисунку 3.

Таким чином, функції управління марке&
тинговою діяльністю підприємства реалізу&
ються при умові підходу до процесу управ&
ління, що грунтується на цілісності та сис&
темності. Функції є засобами реалізації
маркетингової дальності та впливають на
розробку стратегічних напрямків діяль&
ності сільськогосподарського підприєм&
ства.

Науковці зазначають, що "маркетингова
діяльність підприємства спрямована на те, щоб
досить обгрунтовано, враховуючи запити рин&
ку, встановлювати поточні і, головне, довго&
строкові (стратегічні) цілі, шляхи їх досягнен&
ня та реальні джерела ресурсів господарської
діяльності, визначати асортимент і якість про&
дукції, її пріоритети, оптимальну структуру
виробництва і бажаний прибуток" [8, с. 35].
Специфіка маркетингової діяльності в галузі
агропромислового виробництва пов'язана з
особливостями виробництва сільськогоспо&

Рис. 2. Принципи результативного управління маркетинговою
діяльністю

Джерело: побудовано за [10, с. 335].
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дарської продукції, продуктів харчу&
вання та ринковими умовами. Для
ефективного сільськогосподарського
виробництва необхідним є застосу&
вання сучасних підходів й методів гос&
подарювання, саме тому важливою
умовою є впровадження маркетинго&
вої діяльності у всіх напрямах функ&
ціонування підприємства. Успішне
управління маркетинговою діяльні&
стю являє собою системну діяльність
пов'язану із реалізацією руху сіль&
ськогосподарської продукції та про&
дуктів харчування від поля до спожи&
вача з метою задоволення їх потреб
із найменшими витратами ресурсів то&
варовиробника.

ВИСНОВКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Результати проведеного дослід&

ження дають підстави зробити висно&
вок, що успішне управління маркетин&
говою діяльністю суб'єкта господа&
рювання сприяє завоюванню ним
цільового сегменту ринку, що забез&
печує підприємство прибутком.
Управління маркетинговою діяльність зале&
жить від визначеної мети діяльності сільсько&
господарського підприємства, тому вимагає
точного планування, кваліфікованого і ефек&
тивного аналізу та контролю. У сучасних умо&
вах швидкого розвитку інновацій, науки та тех&
нологій успішним є те сільськогосподарське
підприємство, яке гнучко і адаптивно реагує на
непередбачувані зміни маркетингового середо&
вища.
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