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управління розвитком підприємства, підвищення його фінансово-
економічної результативності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АГРОМАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ 
  

Особливості аграрного маркетингу зумовлюються специфікою власне 
всіє системи галузей агросфери та самого аграрного виробництва зокрема: 

- взаємозв'язок технічних, соціальних та біологічних підсистем 
аграрного виробництва;  

- стабільність обсягу споживання та низьке еластичність попиту на 
багато видів продукції; 

- високий рівень диверсифікації аграрних підприємств, остійна зміна 
асортиментів продукції; 

- технологічна взаємозалежність аграрного та переробних виробництв; 
- обмежені терміни зберігання продукції, висока частка швидкопсувної 

продукції; 
- монопольне положення багатьох переробних підприємств, диспаритет 

цін на аграрну та переробну продукцію; 
- специфіка територіального прив’язування виробників та споживачів, 
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концентрація ринків збуту у великих населених пунктах. 
Загалом маркетинг є закономірним етапом і необхідною умовою 

стратегічного розвитку підприємства. Він дає змогу підприємствам й 
організаціям більш результативно реалізовувати функції організацій й 
управління й нарощувати конкурентні позиції.  

Оцінка стану та етапів розвитку маркетингової діяльності аграрних 
підприємств Причорноморського економічного району дає змогу 
констатувати, що сукупність аграрних підприємств регіону можна умовно 
розділити на три основні групи: 

1. Підприємства, які у своїй діяльності орієнтуються на маркетинговий 
підхід, але не спроможні поки що повною мірою сформувати дієву 
агромаркетингову систему через брак коштів чи виробничих ресурсів – це 
найбільш численна група – приблизно ¾ від всієї кількості. 

2. Підприємства, які використовують елементи маркетингу безсистемно 
та/чи періодично. 

3. Підприємства із сформованими та дієвими системами маркетингу, які 
характеризуються стійкістю функціонування та успішно адаптуються до змін 
кон’юнктури ринку. Саме ці підприємства є центрами формування 
регіональних агромаркетингових систем. 

Концепція формування системи агромаркетингу повинна бути 
спрямована на забезпечення ефективної взаємодії між партнерами у 
ланцюгу виробництва та реалізації продукції, подолання можливих 
конфліктних ситуацій між ними. Основою концепції агромаркетингу є 
системний підхід до управління виробництвом і реалізацією аграрної 
продукції, що передбачає інтеграцію всіх операційних процесів та сфер 
функціональної взаємодії при формуванні та обслуговуванні товарно-
матеріальних потоків, й визначення зв’язків та залежностей між цими 
сферами й процесами. Централізація функції управління маркетингом дає 
змогу узгодити цілі окремих ланок товаровиробляючого та збутового 
ланцюга у відповідності до спільно визначеної мети. Пошук компромісів дає 
змогу подолати конфлікт цілей та інтересів бізнес-партнерів.  

Базовими принципами формування маркетингової програми на рівні 
аграрного підприємства є такі:  

- визначення та обґрунтування цілей маркетингу, вибору ринку та 
цільового сегменту; 

- визначення системи індикаторів оцінки виробництва й реалізації 
агропродовольчої продукції із використанням критеріїв беззбитковості; 

- оптимальне ціноутворення на агропромислову продукцію; 
- вибір та планування каналів товароруху й збуту агропродовольчої 

продукції; 
- просування товару на ринок й стимулювання збуту. 
Створення окремої служби маркетингу потребує значних фінансових 
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витрат, тому формувати службу маркетингу доцільно у великих аграрних 
підприємствах, що виробляють та реалізують широкий асортимент 
продукції, мають власну переробну базу й самостійно здійснюють вихід на 
ринки. У середніх за масштабом господарюючих суб’єктах аграрного бізнесу 
доцільно створювати функціональні групи маркетингу, напряму 
підпорядковані керівництву. Малим суб’єктам господарювання, 
кооперативам, ОПГ які займаються виключно аграрним виробництвом, 
доцільно консолідувати свій фінансовий й виробничо-збутовий потенціал 
для спільного здійснення маркетингової активності. 
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Складна епідемічна, політична та економічна ситуація в Україні стримує 
розвиток туристичної індустрії. Ситуація невизначеності відлякує 
потенційних іноземних туристів. А отже, для покращення ситуації потрібно, 
в першу чергу, вести грамотну інформаційну політику, спрямовану на 
створення позитивного іміджу країни. Туризм є одним із 
найперспективніших напрямків соціально-економічного розвитку регіонів 
[2, с. 9]. Сьогодні стримують розвиток туризму багато факторів, серед яких і 
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