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Анотація.  В  роботі   розглядаються   проблеми   маркетингової    діяль-

ності  сільськогосподарських   товаровиробників    у  складних   і  динамічних  

умовах  маркетингового  середовища.  Показано, що  через  несформованість  

інфраструктури    аграрного   ринку   не   здійснюється  ринкове  генерування  

цін.  Виробники   продукції   обмежені    у   виборі   альтернативних    каналів  

розподілу.       

Ключові  слова: маркетинг, інфраструктура, канали  розподілу, монополія, 

ціна, адаптація. 

Abstract. The problems   of marketing    diyal'-nosti  of agricultural   commodity 

producers    are in-process     examined   in  the difficult   and  dynamic  terms  of 

marketing  environment.  It is rotined that  through  unformed  of infrastructure    of 

agrarian   market      the market  generuting  of prices is not carried  out.  The 

producers   of products   are limited    in   the choice   of the alternative    ductings  of 

distributing. 



Key  words: marketing, infrastructure, distributing ductings, monopoly, price, 

adaptation. 

Вступ.   Маркетингова   діяльність   суб’єкта   господарювання  у  будь-

якій   галузі   є  природньою  реакцією  на  чинники  ринкового  середовища, у  

якому   воно    функціонує.   Вказані   чинники   визначають   прийнятний  

склад  елементів  маркетингу,  спрямованість   маркетингової  діяльності.  З   

урахуванням  цього  універсальні   теоретичні   положення   модифікуються, 

деталізується  товарна,   комунікативна,  цінова  політика  та  політика  роз-

поділу.   

Виклад  основного  матеріалу.  Тривале  реформування  сільського  

господарства   України  на  засадах  приватної  власності  та  ринкового  

регулювання  поєднується   з  початковими   етапами   становлення   

інфраструктури аграрного   ринку. 

Сільськогосподарські  товаровиробники  обмежені   у  виборі    контрактів  

з  економічних   зв’язків.  Особливо  проблемним   є  пошук  таких   контрактів  

для  невеликих  суб’єктів   господарювання,  де   виробляється    незначна  

кількість  продукції.  Як   правило,  ними    продукція   реалізується   невеликим  

посередницьким   організаціям   за   критично  низькими  монопольними   

цінами.  Це  є  основною  причиною   повільного  трансформування  особистих  

селянських  господарств, які  є  основними   виробниками  овочів, картоплі  та  

молока  у  товарноорієнтовані   господарства   ринкового   типу [4].  З  цих  же   

причин  кількість  фермерських  господарств   в  Україні  скоротилася  з  42445   

у  2005   до  40676   у  2012   році.  Через  проблеми   з  реалізацією   продукції   

на  корм  худобі   у  2012   році    використано     32%   картоплі    та  14%  

овочів    із   загальних  обсягів   їх  виробництва  в  Україні.   

Основною  функцією  інфраструктури  аграрного   ринку  є  ринкове  

генерування  ціни.  В  умовах   монополії  ціни  формуються  не  на  ринкових  

засадах,  а  окремими  монопольними   структурами. Це  поєднується  з  

обмеженими   можливостями   державного   регулювання   цін   після  набуття  



Україною  членства  у  СОТ.   Вважається, що  таке  регулювання  спотворює  

ринкові  ре-зультати.   

Монополізація   процесів   ціноутворення   призводить  до  високої   

мінливості   цін.  Максимальне  підвищення  цін  на  картоплю  на  64,3%  у  

2010  році  поєднується  із  зниженням  більше, ніж  у  два  рази  в  2012 році 

(табл.1). 

Адаптуватись  сільськогосподарським  виробникам  до  такої  

волатильності  дуже  складно.  Особливо    у   галузях    з   тривалим  

виробничим  періодом.  При   цьому  більшість  виробників   не   вивчає   ринок   

і  його   не   прогнозує.   Виробникам     не   доводиться     інформація     щодо    

очікуваної    кон’юктури ринку, яка  відповідно  до  чинних  в  Україні   

нормативних  актів  повинна  доводитись   за  рахунок   бюджетних  коштів.  

Таблиця 1. 

Індекси  цін  реалізації  сільськогосподарської  продукції  

сільськогосподарськими  підприємствами  в  Україні, у  відсотках  до   

попереднього  року 

 

Продукція 

Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 

Зерно 92,5 101,9 140.3 121,4 209,1 

Картопля 111,5 112,0 164,3 95,5 42,6 

Овочі 115,4 99,7 143,0 90,9 74,1 

Худоба  та  
птиця (у  

живій  вазі) 

158,5 102,9 104,2 110,8 111,6 

Молоко 123,4 91,5 155,5 103,4 86,7 
Джерело  інформації:  дані  Державної  служби  статистики  України [1],[2]. 

 

Більшість   виробників   намагаються   уникнути  монопольного  впливу  на   

ціну   пошуком   альтернативних   каналів   розподілу.  За  каналами, які  у  

Державній   службі  статистики  відносять  до  «інших»   у  2012  році   збули  

86,3% зерна,  85, 8%  картоплі,  82, 2%  яєць  (табл. 2). При  цьому   намітилась   



стійка  тенденція  зростання  частки   вказаних  видів  продукції,  реалізованої  

за  даними  каналами. 

Таблиця  №2 

Частка  продукції  реалізованої  сільськогосподарськими   

підприємствами  за  іншими  каналами   у  відсотках  до 

загальних  обсягів  реалізації 

 

Продукція 

Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 

Зерно 77,0 81,1 79,0 82,2 86,3 

Картопля 71,5 79,5 78,6 87,5 85,8 

Худоба  та  
птиця (у живій  

вазі) 

59,9 65,1 65,9 68,2 69,6 

Яйця 75,3 77,6 79,2 80,8 82,2 
     Джерело  інформації:  дані  Державної  служби  статистики  України [1],[2]. 

 

Загалом    зовнішнє    маркетингове    середовище    сільськогосподарських 

підприємств   характеризується   високою   мінливістю  і  високою   складністю.   

Адаптуватись  до  такого  середовища  проблематично. Неможливо  розробляти   

і застосовувати  не  тільки  маркетингові  стратегії, але  і продуктові  

маркетингові  програми [3]. 

Висновки.  Через  несформованість  інфраструктури  аграрного   ринку  не  

здійснюється ринкове  генерування  цін, виробникам  продукції  проблематично   

здійснювати    пошук  прийнятних  каналів  розподілу. Монопольний  вплив  на  

ціну  окремих   заготівельних  структур   призводить  до  їх   високої  

волатильності.  В  таких  умовах  неможливо  розробити  маркетингові  

стратегії, формувати   обґрунтовану  товарну   політику,  залучати    банківські   

кредити   навіть  на  пільгових  умовах. 
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