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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У період формування нових ринкових відно�

син в Україні зростає значення узгодження і
більш повної реалізації економічних інтересів
господарюючих суб'єктів. Ця проблема особ�
ливо актуальна по відношенню до вітчизняно�
го аграрного сектору, який функціонує в не�
сприятливих умовах. За роки ринкових реформ
економічне становище основних суб'єктів
аграрного сектору істотно погіршилося. Біль�
шість сільськогосподарських підприємств три�
валий час є збитковими або низькорентабель�
ними, що не дозволяє їм вирішувати гострі еко�
номічні та соціальні проблеми і здійснювати
розширене відтворення.

Для ефективного функціонування сільсько�
господарського підприємства в умовах мінли�
вого макросередовища, необхідним є впровад�
ження ефективної маркетингової товарної
політики. Це, у свою чергу, неможливо без ро�
зуміння та усвідомлення актуальних чинників
та умов її формування.
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У статті розглянуто умови формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств, роз%
крито механізми їх впливу на маркетинг, відповідно до складових елементів маркетингової товарної політики. Проана%
лізовано особливості формування та реалізації маркетингової товарної політики в аграрному секторі України, зокре%
ма, в сільськогосподарських підприємствах. Вперше визначено поняття "маркетингова товарна політика" в контексті
аграрного сектору та виробництва продукції в АПК, виокремлено особливості планування, просування на ринок та
реалізації даної продукції. В статті автор конкретизує фактори та умови впливу на сільськогосподарську продукцію за
розмежуванням на макро%, міді% та мікросередовище виробництва і реалізації аграрної продукції та проведено глибо%
кий аналіз системи формування маркетингової товарної політики у відповідності до її складових елементів.

In the article the conditions of the marketing commodity policy farms reveals the mechanisms of their impact on
marketing, according to the constituent elements of marketing commodity policy. The features of the formation and
implementation of marketing commodity policy in the agrarian sector of Ukraine, including in agricultural enterprises. For
the first time defined the term "marketing product policy" in the context of the agricultural sector and production in
agriculture, singled features planning, market promotion and sale of these products. In the article the author elaborates
factors and conditions influence the differentiation of agricultural products at the macro, copper and microenvironment
production and sale of agricultural products and conducted a deep analysis of the formation of a marketing commodity
policy in accordance with its components.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико�методологічні проблеми форму�
вання маркетингової товарної політики сіль�
ськогосподарських підприємств є предметом дос�
лідження західних учених та науковців постра�
дянського простору. Серед останніх можна ви�
ділити таких вчених: Горяєв І.П., Жмайлов В.М.,
Зав'ялов П.С., Зіновчук В.В., Кублін І.К., Кучер О.В.,
Лаврентьєва Л.В., Ларіна Я.С., Лівінський О.М.,
Липчук Н.В., Міщенко Д.А., Попова Е.А., Степа�
ненко Н.І., Стернюк О.Б. Ткаченко Н.Б., Фара�
фонова Н.В., Халявина М.Л., Череп А.В., Яценко
В.М. та інші. Дослідження вчених дали змогу по�
глибити знання у даній проблемі, узагальнити та
систематизувати різні точки зору.

Однак певні теоретичні аспекти щодо умов
формування маркетингової товарної політики
сільськогосподарських підприємств залиша�
ються дискусійними та не мають належного
рівня наукового та методичного забезпечення
і практичного вирішення.

CONDITIONS FOR MARKETING PRODUCT POLICY FORMATION
IN AGRICULTURAL COMPANIES
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ

Метою статті є доповнити, узагальнити та
систематизувати умови формування ефектив�
ної маркетингової товарної політики сільсько�
господарських підприємств, охарактеризувати
вплив конкретних умов на маркетингову
діяльність цих підприємств за складовими еле�
ментами товарної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Маркетинг продукції сільськогосподарсь�

ких підприємств України дещо складніший від
інших видів маркетингу, що обумовлено різно�
манітністю методів та способів його впровад�
ження, трансформацією сучасної парадигми
аграрного маркетингу. Застосування різнома�
нітних методів планування та реалізації марке�
тингової діяльності зумовлено великою кіль�
кістю різноманітних продуктів на агропродо�
вольчих ринках, їх значимістю для кінцевого
споживача та численними особливостями мар�
кетингу в даній сфері.

У сьогоднішній нестабільній фінансовій си�
туації в світі відбуваються швидкі зміни в пере�
вагах споживачів, в технології виробництва,
тому фірмам доводиться працювати в умовах
невизначеності ринку. У такому положенні ос�
новними завданнями для підприємств стають
орієнтація на споживача і завоювання найбіль�
шого сектора ринку, причому ресурси підприє�
мства повинні бути використані максимально
ефективно і економічно. Для того, щоб втілити
ці принципи в життя, потрібно постійно вдос�
коналювати маркетингову товарну політику,
що перебуває під впливом чималої кількості
чинників та умов бізнес�середовища — від гло�
бальних зовнішніх (макросередовище), що важ�
копрогнозовані та мало підконтрольні, до умов
мікросередовища та внутрішнього середовища.

Внутрішнє середовище сільськогосподарсь�
кого підприємства, що чинить вплив на стра�
тегічні і тактичні рішення у маркетинговій то�
варній політиці, включає щоденну роботу з по�
стачальниками, посередниками, конкурентами,
транспортними та фінансово�кредитними
організаціями. Зовнішнє середовище — су�
купність факторів, що впливають більш масш�
табно на діяльність підприємства та інші еле�
менти мікросередовища, — це економічні, полі�
тико�правові, природно�кліматичні, демо�
графічні та інші умови.

Якщо на ринку (або в зовнішньому середо�
вищі) для сільськогосподарського підприєм�
ства виникатимуть загрози, товарна політика
повинна їх максимально враховувати з метою
скорочення можливих втрат, але, не відступа�

ючи від головних принципів і положень стра�
тегії. Іншими словами, товарна політика має
бути як постійною (непорушною) у своїх фун�
даментальних установках, так і адаптованою до
змінних впливів зовнішнього середовища. У
цьому і полягає сутність діалектики товарної
політики сільськогосподарського підприєм�
ства. Умови, що тим чи іншим чином мають
вплив на формування маркетингової товарної
політики, подано у таблиці 1.

Їх складають умови макросередовища, міді�
середовища та мікросередовища. Необхідність
адаптації до макросередовища обумовлює зав�
дання постійного і глибокого вивчення цих
умов.

На відміну від мікросередовища, практично
всі умови формування маркетингової товарної
політики міді� та макросередовища маркетингу
відносяться до числа неконтрольованих. Харак�
тер і сила їхнього впливу на маркетингову то�
варну політику залежать від специфіки діяль�
ності фірми та інших конкретних обставин. Зок�
рема така умова макросередовища, як се�
зонність попиту є практично некерованим фак�
тором і сильно залежить від кліматичних умов
регіону. Але її врахування дозволяє розширити
сезони продажів за рахунок зрушень сезонів у
різних регіонах України, що є особливо актуаль�
ним для сільськогосподарських підприємств.

Такі природно�кліматичні умови, як ро�
дючість грунту, кліматичні особливості, розо�
раність земель, тощо, впливають на маркетин�
гову товарну політику сільськогосподарських
підприємств та є досить непередбачуваними.
Навіть у таких країнах з високорозвиненим
сільським господарством, як Польща чи Сло�
венія, де застосовуються високоінтенсивні тех�
нології зрошування, поливу та інтенсивний
процес післяурожайного обслуговування та
внесення добрив — результати від сільськогос�
подарської діяльності непередбачувані, що вик�
ликано впливом природно�кліматичних фак�
торів. Посухи, повені, непередбачувані зміни
температурного режиму тощо, роблять аграр�
ний бізнес порівняно ризикованим для інвесту�
вання та капіталовкладень.

Те, що товарна політика залежить від при�
родно�кліматичних умов доводить той факт, що
в рослинництві продукцію отримують 1—2 рази
на рік, а робота триває протягом року. Тож,
необхідне детальне планування та реалізація
товарів з максимальною економічною вигодою.
Сезонність виробництва і отримання продукції
зумовлює специфіку маркетингового забезпе�
чення та вивчення ринку збуту і просування
продукції.
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Товарна політика формується на підпри�
ємстві в результаті спільної роботи різних під�
розділів: відділу маркетингу, відділу збуту, пла�
ново�економічного відділу, фінансового від�
ділу тощо.

Проаналізувавши теоретичні аспекти умов
формування маркетингової товарної політики
сільськогосподарських підприємств, доціль�
ним, на нашу думку, буде зведення результатів,
відповідно до складових елементів маркетин�
гової товарної політики (табл. 2).

Розподіл за елементами товарної політики
та їх особливостями, відповідно, на кожному з
етапів її реалізації, обумовлений специфікою
сектору економіки та різноманіттям галузевих

відмінностей. Запропонований поділ дає змо�
гу окреслити особливості сільськогосподарсь�
кого сектору у відповідності до етапів реалі�
зації маркетингової товарної політики.

Сутність товарної політики сільгосппідп�
риємств на сучасному етапі їх розвитку необ�
хідно розглядати крізь призму ефективності
діяльності підприємства в цілому, при цьому
забезпечення ефективності має грунтуватися
на таких фундаментальних положеннях, як
відмова від концентрації уваги на задоволенні
потреб лише окремих зацікавлених сторін (або
підприємства, або споживачів), взаємоузгод�
ження та взаємозв'язок стратегій, процесів та
ресурсного забезпечення підприємства, а та�

Таблиця 1. Умови формування маркетингової товарної політики (МТП)
сільськогосподарських підприємств

Розроблено автором на основі: [1, 2; 3; 4, с. 54—56].
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кож інвестиційний характер маркетингової
складової діяльності сільгосппідприємства
[12]. При цьому товарна політика визначаєть�
ся як засіб оптимізації взаємовідносин між су�
б'єктами агробізнесу (виробники сільгосппро�
дукції, споживачі, держава, контактні ауди�
торії), передбачаючи партнерські засади та
широку соціальну відповідальність, за рахунок
чого забезпечуватиметься позитивний еконо�
мічний результат у стратегічній перспективі.

Ключовим принципом формування товар�
ної політики сільгосппідприємств варто роз�
глядати систематичність аналізу середовища та
його специфіки і вже на основі отриманих знань
формувати конкретну модель реалізації марке�
тингової товарної політики.

ВИСНОВКИ
Для ефективного функціонування сільсько�

господарського підприємства в умовах мінливого
макросередовища, необхідною є постійне удоско�
налення маркетингової товарної політики. Це, у
свою чергу, неможливо без розуміння та усвідом�
лення актуальних умов її формування.

Основні аспекти товарної політики сільсь�
когосподарських підприємств приймаються під
дією множини умов та чинників макро�, міді�,
та мікросередовища.

Мікромаркетингове середовище сільсько�
господарського підприємства, що чинить вплив
на стратегічні і тактичні рішення маркетинго�
вої товарної політики, включає щоденну робо�
ту з постачальниками, посередниками, конку�
рентами, споживачами, транспортними та
фінансово�кредитними організаціями. Є також
аспекти мікросередовища, які притаманні кож�
ному підприємству, і які потрібно завжди бра�
ти до уваги при формуванні маркетингової то�
варної політики: виробничий, маркетинговий,
фінансовий, управлінський, інноваційний, кад�
ровий аспекти та особливості маркетинг�міксу.

Умови та чинники макросередовища запро�
поновано поділити на соціально�економічні,
політико�правові, природно�кліматичні, біо�
логічні, технологічні, соціально�культурні та
демографічні.

Проілюстровано особливості формування
товарної політики сільськогосподарських
підприємств та ключові умови впливу на неї за
складовими елементами товарної політики (роз�
робка та вдосконалення товару, обслуговуван�
ня, а також диверсифікація та елімінування).

Література:
1. Лівінський О.М. Економіка сільського гос�

подарства та маркетинг: навч. посіб. / О.М. Лі�

Таблиця 2. Умови формування МТП сільськогосподарських підприємств за її складовими
елементами

Джерело: розроблено автором на основі: [5, с. 287; 6, с. 184; 7, с. 227—230; 8, с. 117; 9, с. 115; 2; 10; 11; 4, с. 54—56 ].
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