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ків, юристів. Але як показує практика такі витрати виправдову-
ються як особисто для власників, якщо вони навіть на певному
етапі відмовляються від розміщення акцій.

Отже можна зазначити, що для кожної проблеми що виникає
перед підприємством виникає багато варіантів їх розв’язання. Так
для фінансування проектів та діяльності підприємства існують
багато різних шляхів і кожне підприємство повинно оцінювати
які заходи будуть більш ефективними для конкретного варіанту,
але і не забувати про майбутні перспективи розвитку та управ-
ління аграрними компаніями.
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У статті обґрунтовується необхідність адаптації діяльності аграрних
підприємств до умов маркетингового середовища з метою забезпечен-
ня конкурентоспроможності. Запропоновано розглядати диверсифіка-
цію діяльності аграрних підприємств як один із альтернативних механі-
змів мінімізації ризиків агробізнесу.
Ключові слова: маркетингова діяльність аграрних підприємств, імператив,
диверсифікація, моніторинг.

В статье обосновывается необходимость адаптации деятельности
аграрных предприятий к условиям маркетинговой среды с целью обес-
печения конкурентоспособности. Предложено рассматривать дивер-
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сификацию как одну из альтернативных механизмов минимизации рис-
ков агробизнеса.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность агарных предприятий, им-
ператив, диверсификация, мониторинг.

In the article the necessity of adaptation of agrarian enterprises’ activity is
grounded to the terms of marketing environment for competitiveness providing.
It is suggested to examine diversification of agrarian enterprises’ activity as
one of alternative mechanisms of minimization of agribusiness risks.
Key words: marketing activity of agrarian enterprises, imperative,
diversification, monitoring.

Найзагальніші умови функціонування суб’єктів ринка визна-
чаються макросередовищем, а саме, — впливом загальних тен-
денцій у політичному, економічному, соціальному, технологіч-
ному, екологічному та правовому середовищах. Ці чинники міс-
тять головні рушії змін у певній сфері й визначають сценарії роз-
витку підприємств — суб’єктів цієї сфери діяльності.
Найближчий до підприємства рівень зовнішнього середовища
формують конкуренти та ринки: з метою ідентифікації прямих та
опосередкованих конкурентів доцільно застосовувати концепцію
конкурентних груп, що передбачає визначення основи боротьби
за кращі умови доступу до ринків товарів та ресурсів підпри-
ємств-конкурентів між собою; крім того, потреби та очікування
цільових споживачів зумовлюють широкий діапазон різноманіт-
них вимог до якості ринкової пропозиції, що формулюються на
основі концепції ринкових сегментів та критичних факторів успі-
ху, що закріплює важливу роль у забезпеченні успішності страте-
гії за обґрунтованим визначенням стратегічного споживача, по-
треби якого найбільше впливають на актуальність товарів та
послуг на ринку, а також усвідомленням того, які характеристики
ринкової пропозиції є найсуттєвішими для цієї групи споживачів.

Обґрунтування сутності сучасних стратегічних імперативів
діяльності сільськогосподарських підприємств лежить у площині
дуалістичного характеру бізнес-середовища функціонування
сільгосптоваровиробників, оскільки комплекс маркетингових ін-
струментів вибудовується з огляду насамперед на потреби внут-
рішнього ринку, який, у свою чергу, зазнає впливу глобальних
економічних факторів. Ринкові умови господарювання надають
значні потенційні можливості для розвитку сільськогосподарсь-
ких підприємств як суб’єктів підприємництва, передбачаючи
водночас їх повну відповідальність за результати власної діяль-
ності. Відтак, непересічного значення для аграрних підприємств
набуває стратегічне планування, оскільки стратегія призначена
забезпечувати ринкову стійкість підприємства в умовах мінливо-
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го зовнішнього середовища. Нині дедалі більшого значення на-
бувають соціально-екологічні імперативи функціонування сіль-
ськогосподарських підприємств як суб’єктів підприємницької ді-
яльності, що зумовлюють принципово нову парадигму форму-
вання товарної політики як ключової компоненти стратегічних
орієнтацій сільськогосподарських підприємства з огляду на її
можливості забезпечення конкурентної позиції сільгосппідпри-
ємства на цільовому ринку.

Особливість сучасних умов діяльності підприємств сфери
сільськогосподарського виробництва полягає в комплементарно-
сті їх стратегічних цілей, яка передбачає, з одного боку, орієнта-
цію на глобальні тенденції функціонування продовольчих ринків,
з іншого, — необхідність адаптації до реалій внутрішнього рин-
ку. З огляду на це непересічного значення набуває формування
ефективної товарної політики сільськогосподарських підпри-
ємств як інструменту забезпечення їх економічної стійкості за
умов турбулентності бізнес-середовища. Особливо актуальною
представляється ідентифікація імперативів розвитку сільськогос-
подарських підприємств з метою прогнозування їх товарної полі-
тики на стратегічну перспективу. В цьому контексті нагальною є
потреба запровадження дієвого механізму розробки та імплемен-
тації товарної політики сільськогосподарських підприємств на
засадах системності маркетингової діяльності. Відтак необхідніс-
тю розробки науково обґрунтованих продуктових стратегій сіль-
госппідприємств визначено вибір теми даного дослідження.

Теоретико-методологічні проблеми економічної сутності то-
варної політики як інструменту маркетингу, міжнародні аспекти
маркетингової діяльності є предметом дослідження західних нау-
ковців, зокрема, Альбрехта К., Анкера Д., Армстронга Г., Бар-
лоу Е., Бартелза Р., Бауерса П., Дэниелса Дж. Д., Джефферса Дж.,
Дунбауха Ф., Дьюхарста Ф., Гарелли С., Голдмена М., Гріфіна Р.,
Гуммессона Е., Катеори Ф., Котлера Ф., Крамера Р., Левітта Т.,
Лоукса В., МакМайера М., Портера М., Радеби Ли Х., Стриклен-
да А. Дж., Томпсона А. А., Харт С., Хеннессі Х., Хірча Л., Холла Е.
Важливий внесок у розвиток сучасної теорії та практики марке-
тингової товарної політики підприємств зробили вітчизняні до-
слідники Л. В. Балабанова, В. А. Белошапка, Білорус О. Г., Гар-
кавенко С. С., Дейнега І. О., Дейнега О. В., Г. В. Загорий, Н. В.
Кардаш, Є. В. Крикавський, О. А. Кириченко, Д. Г. Лук’яненко,
А. И. Майзель та ін. Проте недостатньо дослідженим для сфери
аграрного товаровиробництва залишається питання адаптації ма-
ркетингової діяльності, зокрема товарної політики, до зовнішньо-
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го середовища в контексті сучасних стратегічних імперативів, що
і зумовило необхідність проведення окремого дослідження.

Мета дослідження — розробка та методологічне обґрунтуван-
ня засад формування дієвої товарної політики сільськогосподар-
ських підприємств з метою адекватної реакції щодо стратегічних
імперативів.

Сучасні ринкові умови функціонування сільгосптоваровироб-
ників вимагають перегляду традиційних орієнтирів щодо засто-
сування маркетингових інструментів та виробити нові напрями
руху, які зумовлюють пошук нових стійких ніш в економіці гло-
балізованого світу. Поступова екологізація ринку продовольчих
товарів, і постійно зростаючий інтерес у світі до цього виду про-
дукції, зумовлює для України можливість виступити активним
учасником у конкурентній боротьбі на ньому. Аналіз досвіду
країн світу ілюструє чітку орієнтацію сільгосптоваровиробників
на ринки екологічно чистої продукції. Загальна територія серти-
фікованих органічних земель в світі становить близько 24 млн га.
Країни з найбільшою кількістю органічних земель: значними є
площі, відведені під виробництво органічної продукції, зокрема,
у Австралії — 12 млн га, Аргентині — 3,1 млн га, США — 1,6
млн га, Італії — близько 1,2 млн га, Німеччині — 0,6 млн га,
Франції — 0,4 млн га. Основними ринками збуту даної продукції
є Німеччина, Великобританія, Франція, США, Канада, Японія.
Виробництво органічної сільськогосподарської продукції та реа-
лізація її шляхом експорту є саме тією нішею, яку б могла зайня-
ти Україна на світовому ринку враховуючи наявні природні і зе-
мельні ресурси. Практика західних країн свідчить, що особли-
вістю ринку екологічно чистих продуктів є постійний зріст попи-
ту та збільшення ціни на 20—50 % на відміну від традиційного
ринку.

В світі практично сформовані повноцінні ринки органічної
продукції в таких сегментах, як овочі та фрукти, дитяче харчу-
вання, сільськогосподарська сировина для переробки (зерно), мо-
лочні продукти. В Україні нині існує інтерес до органічного сіль-
ськогосподарського виробництва, а також є певний досвід
наявних близько 90 сертифікованих органічних господарств. Роз-
виток цього сектора допоміг би вирішити ряд проблем екологіч-
ного характеру, створив би додатковий капітал, підвищив інвес-
тиційну привабливість України та її конкурентоспроможність
вітчизняних сільгосппідприємств на зовнішньому ринку. В цьому
контексті непересічного значення набуває розробка та імплемен-
тація економічно обґрунтованої стратегічної орієнтації сільсько-
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господарського підприємства, найбільш перспективною серед
альтернативних вбачається стратегія диверсифікації діяльності
сільгосппідприємств з огляду на потенційні можливості досяг-
нення комерційних цілей підприємства. Для диверсифікації як
стратегічної орієнтації аграрних підприємств, що виконує функ-
ції розподілу ресурсів, адаптації підприємств до зовнішнього се-
редовища, координації та регулювання їх внутрішнього середо-
вища, притаманні всі елементи процесу розробки й реалізації
стратегії (рис. 1).
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Рис. 1. Механізм диверсифікації діяльності аграрних підприємств

Стратегічна позиція передбачає визначення стратегічних мо-
жливостей підприємства, що зумовлюються наявними ресурсами,
які розглядаються в контексті впливу сильних та слабких сторін
підприємства на його конкурентоспроможність, оскільки наявні
переваги підприємства за умови їх унікальності становлять його
ключові компетенції, що можуть стати основою успішного стра-
тегічного розвитку підприємства. Ідентифікація стратегічної ніші
підприємства на цільовому ринку за умов мінливості конкурент-
ного середовища вбачається дієвим інструментом формування
стратегії підприємства, якщо здійснюється на основі оцінки по-
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треб споживачів, а саме, — значущих для споживачів характери-
стик товарної пропозиції. Визначення таких характеристик зумо-
влює обґрунтування ключових факторів успіху підприємств —
учасників певного ринку, що, в свою чергу, передбачає усвідом-
лення ключових компетенцій підприємства на певному ринку.
Отже, стратегічні можливості підприємства характеризуються як
комерційно перспективні для підприємства за умови їх цінності
для споживачів, унікальності, стійкості та динамічності.

Водночас стратегічні можливості мають потенційний характер
і завжди передбачають багатоваріантність реалізації, тому стра-
тегічні варіанти розвитку підприємства на цільовому ринку реа-
лізуються у стратегії корпоративного рівня, бізнес-стратегії або
конкурентній стратегії, а також формуванні товарного портфеля
підприємства. Імплементація розробленої стратегії потребує за-
стосування комплексу адекватного ресурсного забезпечення, а
також маркетингового й управлінського інструментарію, при
цьому для забезпечення стратегічного успіху необхідною умовою
є двосторонній зв’язок між загальними бізнес-стратегіями та
стратегіями стосовно окремих ресурсів (персонал, інформація,
фінанси тощо).

Системоутворюючою складовою механізму диверсифікації ді-
яльності представляються мотиви та відповідно цілі освоєння аг-
рарними підприємствами нових напрямів діяльності. Мотивація
диверсифікації діяльності різних груп аграрних підприємств за-
лежить насамперед від економічного стану підприємства. Так,
якщо підприємство перебуває у критичному стані або на почат-
ковому етапі його функціонування і відповідно орієнтовано на
забезпечення виживання підприємства, то за таких умов дивер-
сифікації передбачає згортання нерентабельних видів діяльності
одночасно із пошуком більш прийнятних і перспективних для
підприємства напрямів розвитку та перенесення ключових ресур-
сів до нових сфер діяльності. Якщо ж економічний стан аграрно-
го підприємства є стабільним та має потенціал до зростання, то
диверсифікація повинна забезпечити стійкість підприємства та
надати йому значних конкурентних переваг. Диверсифікація як
стратегія розширення та урізноманітнення напрямів діяльності
аграрних підприємств сприяє досягненню широкого спектра ці-
лей функціонування підприємств у найближчій та більш віддале-
ній перспективі, які можуть бути досягнуті за рахунок застосу-
вання певного виду диверсифікації.

Прийняття рішення про розширення діяльності підприємства,
про об’єкт розширення, вид диверсифікації, а також, у кінцевому
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підсумку, — ефективного інструментарію реалізації стратегії ба-
зується на результатах оцінки можливостей цільового ринку для
досягнення підприємством цілей у контексті наявних у нього ре-
сурсів. Поєднання ресурсів підприємства з ринковими можливос-
тями зумовлюють багатоваріантність його розвитку, й оптималь-
ним сценарієм функціонування підприємства з сукупності
можливих альтернатив вбачається той, що ґрунтується на ключо-
вих компетенціях підприємства, тобто його ресурсах або видах
діяльності, що є найбільш значущими для цільових споживачів.
Ключові компетенції як фактор успішності підприємства визна-
чають конкретний напрям розширення (альтернативні види дія-
льності), а також зумовлюють ідентифікацію ризиків та зисків у
разі виходу підприємства до певних сфер діяльності.

Особливістю розробки та імплементації диверсифікації як
стратегічної орієнтації сільськогосподарського підприємства є
необхідність постійного відстеження динаміки зміни основних
чинників мікро- та макросередовища з метою мінімізації суттєво-
го ступеня ризиків агробізнесу. Одним із найважливіших чинни-
ків формування маркетингового середовища є застосування моні-
торингу як системи тривалого та дієвого спостереження за
процесами формування ринку в цілому та системи аграрних під-
приємств зокрема. З огляду на виключну важливість інформації
щодо функціонування аграрних підприємств для втілення про-
грам ринкових перетворень розробка системних методичних за-
сад моніторингу діяльності даних підприємств є актуальним пи-
танням, яке потребує детальної розробки концепції моніторингу,
загальної методики його проведення, програми адаптації резуль-
татів моніторингу та запровадження його до практики маркетин-
гової діяльності сільськогосподарських підприємств.

Наукова концепція моніторингу функціонування сільгосппід-
приємств передбачає ситуаційний аналіз сучасного стану діяль-
ності підприємств в розрізі їх форм і видів; дослідження соціаль-
но-економічного потенціалу аграрних підприємств та ефектив-
ності його використання; відстеження ходу ринкових трансфор-
мацій та їх вплив на формування ринкового середовища і функ-
ціонування в ньому сільськогосподарських підприємств як
суб’єктів аграрного ринку; розробку механізму формування ін-
формаційної бази даних про сучасний стан та тенденції розвитку
аграрних підприємств.

У системі регіонального моніторингу задіяна значна кількість
зацікавлених сторін, що мають будувати свої взаємовідносини на
певних принципах: взаємній інформаційній підтримці рішень у
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сфері функціонування аграрних підприємств; координації дій під
час планування, організації та проведення спільних заходів з мо-
ніторингу діяльності сільськогосподарських підприємств; ефек-
тивного використання наявних організаційних структур, засобів
спостереження за об’єктами дослідження; сприяння найефектив-
нішому розв’язанню спільних завдань моніторингу діяльності аг-
рарних підприємств; відповідальності за повноту, своєчасність і
достовірність переданої інформації; колективного використання
інформаційних ресурсів та комунікаційних засобів, безкоштовно-
го інформаційного обміну. Інформація, що відображає основні
тенденції функціонування і розвитку сільгосппідприємств, є спе-
цифічним товаром, що володіє значними можливостями щодо
мотивації розвитку сільськогосподарських підприємств, підтри-
мує процес адаптації цих суб’єктів ринку до мінливого ринкового
середовища і полегшує їм прийняття раціональних рішень. Пе-
редбачається, що результати моніторингу діяльності аграрних
підприємств мають стати основою для розробки відповідних за-
ходів на регіональному та загальнодержавному рівнях для забез-
печення ефективної діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств в ринкових умовах.

Отже, стратегічні імперативи функціонування аграрного сек-
тора економіки вбачаються домінантами, що формують можли-
вості та загрози бізнес-середовища, визначаючи водночас страте-
гічну орієнтацію сільськогосподарського підприємства. Соціаль-
но відповідальна ринкова поведінка сільськогосподарських під-
приємств вбачається безперечним пріоритетом з огляду на необ-
хідність задоволення зростаючих потреб людства в якісних про-
дуктах аграрного походження. Потенційні можливості щодо
дотримання стандартів розвитку сільськогосподарських товаро-
виробників на засадах збалансованості їх інтересів як суб’єктів
підприємницької діяльності та соціально-екологічних потреб ці-
льових споживачів реалізовуватимуться на основі диверсифіка-
ційної моделі функціонування аграріїв.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПОБУДОВИ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ
ПЕРСОНАЛУ В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ

Анотація. Стаття містить основні результати досліджень пробле-
матики теоретико-методологічних особливостей побудови мотива-
ційного механізму персоналу в аграрних формуваннях. Запропоновано
модель мотиваційного механізму та наведена власна класифікація
форм матеріальної та нематеріальної мотивації в системі аграрних
формувань.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: мотиваційний механізм, персонал, матеріальна моти-
вація, нематеріальна мотивація, фактори мотивації.

Аннотация. Статья содержит основные результаты исследования
проблематики теоретико-методологических особенностей построе-
ния мотивационного механизма персонала в аграрных формированиях.
Предложена модель мотивационного механизма и представлена авто-
рская классификация форм материальной и нематериальной мотива-
ции в системе аграрных формирований.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивационный механизм, персонал, материальная
мотивация, нематериальная мотивация, факторы мотивации.

Summary. This article contains the main results of the research problems of
theoretical and methodological features of motivation of staff in agricultural
formations. The model of motivation mechanism and is given its own
classification of tangible and intangible incentives in the system of agrarian
formations.
KEYWORDS: motivational, personnel, financial incentives, intangible
motivation factors of motivation.

Постановка проблеми. За ринкової трансформації сільського
господарства, що склалися в Україні на сьогоднішньому етапі
розвитку її економіки, проблема мотивації персоналу набула ва-
жливого значення, оскільки вирішення завдань, які стоять перед
керівництвом, можливе лише за умови створення потужного мо-
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