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ПОЯНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

“Маркетингові дослідження в АПК” є самостійною дисципліною 
системи управлінських дисциплін. Її засвоєння дає фахівцям еконо
мічних та правознавчих спеціальностей систему знань, необхідну для 
роботи у галузі АПК і в усіх галузях господарської діяльності, суміж
них із агропромисловим комплексом. Вивчення і освоєння ринку 
агропромислової продукції, дослідження коньюктури і здійснення 
цінової політики — невід’ємна складова дисципліни. Це актуальні 
проблеми періоду комплексного реформування української економі
ки й агропромислового комплексу. Оскільки продовольчий ринок діє 
за специфічними принципами, відмінними від тих, що діють на рин
ках інших галузей, тому принципи, підходи і методи його досліджен
ня відрізняються. Фахівець із маркетингу в АПК повинен оволоді
ти системою специфічних знань, умінь і навичок. Особливе місце у 
діяльності маркетолога посідає планування рекламної кампанії, бо ж 
необхідно визначити доцільність здійснення її традиційними метода
ми. Аграрний ринок функціонує за умов регулювання його специфіч
ною нормативноправовою базою та за потужного інституційного й 
адміністративного забезпечення, оскільки від його стабільної роботи 
залежить продовольча безпека держави. Тому обсяг необхідних знань 
і вмінь для вивчення аграрного ринку й успішного його освоєння аг
рокомпанією (агрофірмою) зумовлює потребу їх комплексного опа
нування у рамках курсу “Маркетингові дослідження в АПК”.

Метою освоєння дисципліни “Маркетингові дослідження в АПК” 
є здобуття студентами системного комплексу знань і умінь, необхід
них для дослідження, аналізу ринку АПК, відстеження його основ
них тенденцій та факторів, впливу на ситуацію, уміння розробляти і 
здійснювати програми освоєння і просування на ринку аграрної про
дукції.

Студенти мають знати:
• характерні особливості функціонування ринку аграрної про

дукції та специфічні фактори впливу на нього;
• особливості організації аграрного бізнесу;
• роль органів державної влади та місцевого самоврядування у 

регулюванні аграрного ринку;
• роль фахівця із маркетингу в процесі розвитку аграрної ком

панії;
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• підходи до організації маркетингової кампанії (програми) в різ
них галузях АПК;

• принципи фінансового забезпечення маркетингового функціо
нування агрокомпанії;

• особливості організації рекламної кампанії та брендової політи
ки в АПК.

Студенти повинні уміти:
• аналізувати ринок аграрної продукції, відстежувати тенденції;
• оцінювати маркетингові перспективи продукції на ринку;
• сприяти формуванню цінової політики на ринку, опираючись 

на результати маркетингових досліджень;
• виявляти труднощі при освоєнні ринку;
• розробляти план маркетингової кампанії та оцінювати її фінан

сову складову;
• планувати рекламну кампанію, виявляти її ефективність та про

гнозувати ефективність результату;
• здійснювати маркетингове забезпечення співпраці аграрної 

компанії із органами влади і місцевого самоврядування, іншими 
господарюючими суб’єктами.

Програма навчальної дисципліни “Маркетингові дослідження в 
АПК” спрямована на те, щоб дати студентам, які навчаються за спе
ціальністю “Менеджмент організацій”, знання теоретичних основ 
дисципліни та застосування здобутих знань і навичок на практиці. 

Дисципліна “Маркетингові дослідження в АПК” викладається з 
урахуванням найсучасніших інтерактивних методик.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни  

“МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В АПК”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Маркетинг в АПК як самостійна 
дисципліна управлінського напряму

1 Предмет і мета курсу
2 Особливості організації маркетингової складової агробізнесу
� Функції та особливості роботи маркетолога  

в агропідприємстві
Змістовий модуль ІІ. Оцінка кон’юнктури на ринку 
агропродукції

4 Аналіз короткострокової і довгострокової перспективи 
розвитку аграрного підприємства

� Особливості маркетингової роботи у різних галузях АПК
6 Підходи до формування цінової політики аграрного 

підприємства на ринку
Змістовий модуль ІІІ. Просування продукції на ринку

7 Методики визначення перспективних сегментів ринку для 
продукції підприємства АПК

8 Розробка шляхів для реалізації продукції на визначеному 
сегменті ринку

9 Особливості рекламних кампаній та PR політики на ринку 
АПК
Змістовий модуль ІV. Державна аграрна політика і 
маркетингові дослідження

10 Досвід формування державної політики в АПК і 
агропідприємства

11 Методики аналізу маркетологом державної політики і заходів 
у АПК

12 Роль маркетолога в співпраці агропідприємства із органами 
влади та місцевого самоврядування

Разом годин: �4
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ЗМІСТ  
дисципліни 

“МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В АПК”

Змістовий модуль І. Маркетинг в АПК як самостійна 
дисципліна управлінського напряму

Тема 1. Предмет і мета курсу
Маркетинг як самостійна дисципліна в системі економічних наук. 

Характерні особливості ринку аграрної продукції, його структури і 
механізмів функціонування. Маркетингові дослідження в АПК. Ме
тодика досліджень. Забезпечення маркетингових досліджень в АПК 
теоретичною базою та інформаційними матеріалами. Структура 
знань, умінь і навичок, необхідних маркетологові для роботи в АПК. 
Предмет дисципліни “Маркетинг в АПК” для фахівців не аграрних 
спеціальностей, особливості підходів до засвоєння, сфери застосу
вання здобутих знань і умінь. Перспективи дисципліни та розвиток і 
вдосконалення маркетингових досліджень у АПК України.

Література [�–�; 8; 28; 41]

Тема 2. Особливості організації маркетингової складової 
агробізнесу

Організація, структура та управління діяльністю підприємства 
в АПК. Форми організації агробізнесу. Потреба в замовленні агро
підприємством маркетингових досліджень; фахові якості керівника 
підприємства АПК, необхідні для контролю за маркетинговою скла
довою фінансового і бізнесплану. Методологічний апарат маркето
лога в галузі АПК. Оцінка питомої ваги маркетингового дослідження 
у підвищенні ефективності роботи аграрного підприємства. Марке
тинговий рік — суть поняття. Маркетингова кампанія і маркетингова 
програма — суть понять.

Література [4; �; 7; 9; 10]

Тема 3. Функції та особливості роботи маркетолога 
в агропідприємстві

Місце фахівця із маркетингу в структурі організації управління 
аграрного підприємства. Маркетингові дослідження у діяльності 
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аграрного підприємства та механізми контролю за їх здійсненням. 
Оперативне інформування про становище на ринку і в цілому у сфері 
керівництва підприємства — необхідність і значення для підвищення 
ефективності роботи агропідприємства. Джерела отримання марке
тологом необхідної для досліджень інформації.

Література [12; 17; 19; 20; 24; 26]

Змістовий модуль ІІ.  Оцінка кон’юнктури на ринку 
агропродукції

Тема 4. Аналіз короткострокової і довгострокової 
перспективи розвитку аграрного підприємства

Визначення короткострокової й довгострокової перспективи 
розвитку підприємства у різних галузях АПК. Робота маркетолога і 
проблема сталого розвитку аграрного підприємства. Оцінка обсягу 
необхідних для успішної діяльності та розвитку підприємства АПК 
ресурсів і періодизація процесу їх залучення й освоєння, роль мар
кетолога. Перспективний фінансовий план аграрного підприємства 
і маркетинговий план: проблема взаємоузгодження. Принципи, за 
якими слід визначати потребу здійснення окремої маркетингової 
кампанії чи поточного моніторингу ринку та поточних маркетинго
вих програм.

Література [1�; 18; 21; 22; 2�; 28]

Тема 5. Особливості маркетингової роботи у різних  
галузях АПК

Маркетингова робота в підприємстві рослинницького напряму. 
Агрофірми тваринницької спеціалізації та їх маркетингова діяльність. 
Маркетинг в АПК у діяльності кредитних (банківських і не банківсь
ких) установ. Маркетинг в АПК у підприємствах агролізингу. Реалі
зація товарів аграрного сектора економіки із відстрочкою платежу 
і маркетингова діяльність. Товарний кредит і робота маркетолога. 
Аналіз маркетингової перспективи отримання й освоєння кредиту 
агропідприємством. Оцінка маркетингової перспективи бізнеспро
ектів у АПК. Кредитування маркетингових досліджень підприємств 
АПК.

Література [�–7; 18; 28]
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Тема 6. Підходи до формування цінової політики аграрного 
підприємства на ринку

Фактори, які впливають на планування цінової політики на аграр
ному ринку. Маркетинговий план підприємства і методики обрахун
ку рентабельності виробництва. Структура плану здійснення цінової 
політики та узгодження її із маркетинговим планом. Аналіз норма
тивної бази для здійснення цінової політики підприємством АПК. 
Адміністративноінституційні підвалини реалізації цінової політики. 
Особливості цінового моніторингу на ринку аграрної продукції.

Література [14; 16; 17; 28; 29]

Змістовий модуль ІІІ. Просування продукції на ринку

Тема 7. Методики визначення перспективних сегментів ринку  
для продукції підприємства АПК

Сегментування ринку аграрної продукції: принципи, методи, 
підходи. Особливості сегментування монопольних (нормативно і 
адміністративно) ринків аграрної продукції і їх вплив на план мар
кетингової кампанії. Маркетинговий план і сегментування ринку. 
Опрацювання маркетологом окремих сегментів ринку (“паспортиза
ція” сегментів). Фінансовий план маркетингової кампанії та політики 
на окремих сегментах ринку, його узгодження із фінансовим планом 
аграрного підприємства. Оцінка сегмента ринку за ємністю продукції 
і визначення принципів та структури фінансування сегментної час
тини маркетингового плану. Принципові підходи до освоєння бюдже
ту маркетингової кампанії або статті витрат на маркетинг загального 
фінансового плану.

Література [1; �; 7; 9; 11; 14; 17]

Тема 8. Розробка шляхів для реалізації продукції  
на визначеному сегменті ринку

Ринкові механізми регулювання ринку аграрної продукції та 
маркетингові програми аграрного підприємства. Традиційні шля
хи посування аграрної продукції на ринку. Ціннісні характеристики 
продукту за якісними і брендовими показниками. Оптимізація про
ходження аграрної продукції через ринок до кінцевого її споживача. 
Маркетинговий план для біржового посування аграрного товару. Тех
нології IPO та маркетинг в АПК. Залучення інвестицій на розвиток 
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аграрного підприємства як реалізація на інвестиційному ринку 
результатів маркетингового плану.

Література [18; 2�; 26; 28; �0]

Тема 9. Особливості рекламних кампаній та PR-політики на 
ринку АПК

Методики складання планів рекламних кампаній в АПК. 
Визначення оптимальних строків для здійснення рекламних проектів 
на агроринку. Місце аграрної реклами на рекламному ринку. Ринок 
реклами і маркетинг в АПК: взаємовплив. Брендинг в аграрному 
бізнесі, особливості застосування технологій комббрендингу. 
Розробка PRкампаній. Спонсорська діяльність у маркетингових 
кампаніях агрофірм. Кампанії із здійснення паблісіті. Неформальні 
комунікації та реалізація маркетингової стратегії, перспективи 
застосування. Наочна реклама в аграрному бізнесі. Рекламні кампанії 
у ЗМІ усіх видів.

Література [�; 8; 1�; �4; �6]

Змістовий модуль IV.  Державна аграрна політика 
і маркетингові дослідження

Тема 10. Досвід формування державної політики в АПК 
і агропідприємства

Вітчизняний і закордонний досвід здійснення аграрної політики в 
державі. Регіональний досвід здійснення політики в АПК в Україні. 
Методики оперативного моніторингу державної аграрної політики. 
Прогнозування політики в АПК на держаному та регіональному рів
нях, підготовка маркетингового плану. Вплив за допомогою марке
тингової кампанії на державну аграрну політику й прогнозовані ре
зультати. Державний маркетинг в АПК.

Література [�0; ��; �9; 41]

Тема 11. Методики аналізу маркетологом державної 
політики і заходів у АПК

Офіційні джерела інформації про державні програми в агропро
мисловому комплексі та обсяги їх інформації. Оцінка інформації 
аналітичних видань і публікацій. Системний аналіз державної полі
тики в АПК. Державний бюджет і річний маркетинговий план аграр
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ного підприємства, формування маркетингових програм: фінансуван
ня допомоги аграрного сектору, соціальні програми (аналіз їх питомої 
ваги у збільшенні обсягів споживання аграрної продукції).

Література [1–�; 6; 14; �1; �7]

Тема 12. Роль маркетолога в співпраці агропідприємства  
із органами влади та місцевого самоврядування

Формування бренду агропідприємства, прийнятного для держав
них та муніципальних органів, його складові та механізми реаліза
ції. Тендерні програми і державні закупівлі. Планування представ
ницьких витрат. Підготовка програм участі у виставках, ярмарках 
державного і регіонального значення. Традиції сталого ефективного 
співробітництва агрофірми із державними органами, державними 
підприємствами як частина бренду.

Література [1�; 1�; 16; ��; �8]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Предмет вивчення дисципліни маркетинг в АПК.
 2. Обов’язки і завдання фахівця із маркетингу в сфері аграрного біз

несу.
 �. Особливості агробізнесу й особливості маркетингу в ньому.
 4. Структура та управління аграрним підприємством і місце у ній 

маркетолога.
 �. Методологічний апарат маркетолога.
 6. Інформаційна політика маркетолога в середині агропідприємства 

і на зовні.
 7. Механізми контрою за реалізацією маркетингового плану в аг

рарному бізнесі.
 8. Короткострокова і довгострокова перспектива розвитку агрофір

ми.
 9. Сталий розвиток підприємства АПК і роль маркетолога.
 10. Фінансовий план агропідприємства і фінансування маркетинго

вої програми.
 11. Маркетингова кампанія і поточний моніторинг та маркетингова 

програма, відмінності у фінансовому плані аграрного підприємс
тва.

 12. Маркетинговий рік — суть і зміст поняття.
 1�. Особливості маркетингу підприємств основних галузей АПК.
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 14. Маркетингові дослідження в АПК, здійснювані кредитними уста
новами.

 1�. Маркетингове дослідження з метою аналізу доцільності отриман
ня кредиту і перспектив ефективності його освоєння агропідпри
ємством.

 16. Маркетинг у лізингу і при наданні товарного кредиту.
 17. Підходи і методи оцінки ефективності маркетингової кампанії 

при написанні бізнесплану.
 18. Планування цінової політики аграрним підприємством і роль 

маркетолога.
 19. Моніторинг цін на ринку аграрної продукції.
 20. Сегментування аграрного ринку і план маркетингової програми.
 21. “Паспортизація” ринку та його сегментів.
 22. Шляхи посування аграрної продукції на визначені пріоритетни

ми сегменти ринку.
 2�. Технології IPO і залучення інвестицій в АПК та маркетингова 

програма підприємства.
 24. Рекламні кампанії і брендинг в АПК.
 2�. Державна аграрна політика та її моніторинг.
 26. Прогнозування державної політики в АПК і процес складання 

маркетингового плану.
 27. Системний аналіз державної аграрної політики з позиції маркето

лога.
 28. Аналіз державного та місцевих бюджетів та складання маркето

логом маркетингового плану (програми).
 29. Бренд агропідприємства для органів влади і місцевого самовря

дування.
 �0. Участь підприємства АПК в акціях і програмах організованих дер

жавними та муніципальними органами.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок са
мостійного пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислен
ня теоретичного і практичного матеріалу. Вибір теми — довільний. 

Контрольна робота виконується на скріплених аркушах паперу 
формату А4. На титульній сторінці вказуються: назва дисципліни 
(“Маркетинг в АПК”); прізвище, ім’я, по батькові студента, домашня 
адреса; номер групи. У контрольній роботі повинен бути план і список 
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літератури. На останній сторінці — дата виконання та підпис студента. 
Роботу необхідно здати в наукову частину в установлений термін. 

До заліку чи іспиту студент допускається, якщо контрольну робо
ту оцінено позитивно.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  1. У чому полягає особливість організації та управління аграрним 
бізнесом?

 2. Функціонування ринку аграрної продукції, його структура.
 �. Фактори впливу на ситуацію ринку аграрної продукції.
 4. Які адміністративні та ринкові методи впливу і корекції ситуації 

на аграрному ринку?
 �. Нормативна база, що забезпечує функціонування АПК, її вико

ристання в оцінці ситуації на ринку.
 6. Предмет вивчення дисципліни “Маркетинг в АПК”.
 7. “Маркетинг в АПК” для не фахівців аграрних спеціальностей: не

обхідність вивчення дисципліни та особливості засвоєння.
 8. Аналітичні методи у дослідженні ринку.
 9. Яким чином інформаційно забезпечується діяльність маркетоло

га?
 10. Система знань, умінь і навичок, необхідних маркетологові для ви

конання обов’язків: їх структура і системне застосування.
 11. Системний аналіз в роботі маркетолога.
 12. Вдосконалення теорії й методики маркетингових досліджень аг

рарного ринку в Україні: ваші пропозиції.
 1�. За яких умов агропідприємство потребує залучення фахівця з пи

тань маркетингу?
 14. Яких знань потребує керівник аграрного підприємства для конт

ролю за здійсненням маркетингової діяльності?
 1�. Яким чином слід прогнозувати питому вагу ефективного марке

тингового дослідження у процесі розвитку підприємства АПК?
 16. Що таке маркетинговий рік?
 17. Дайте визначення понять “маркетингова кампанія” і “маркетин

гова програма”.
 18. Особливості фінансового забезпечення “маркетингової кампанії” 

й “маркетингової програми”.
 19. Яке місце належить маркетологові в структурі управління аграр

ним підприємством?



1�

 20. Значення оперативного інформування маркетологом керівниц
тва агропідприємства для підвищення ефективності роботи.

 21. Які джерела отримання маркетологом в АПК необхідної для 
аналізу інформації?

 22. Дайте визначення понять “довгострокова” і “короткострокова” 
перспектива розвитку аграрного підприємства.

 2�. Сталий розвиток агропідприємства: суть поняття і значення.
 24. Маркетингові дослідження й планування сталого розвитку в 

АПК.
 2�. Підходи і методики, що застосовуються з метою максимально 

ефективного здійснення маркетингової кампанії (програми).
 26. Управління ресурсами, необхідними для здійснення маркетинго

вої кампанії.
 27. Якими принципами слід послуговуватися, взаємоузгоджуючи 

план перспективного розвитку аграрного підприємства і марке
тингового плану?

 28. Фінансова складова маркетингового плану, її структура.
 29. Поточний моніторинг ситуації на ринку: суть поняття.
 �0. За яких умов має здійснюватися агропідприємством окрема мар

кетингова кампанія?
 �1. Дайте характеристику маркетингової діяльності в підприємствах 

рослинницької спеціалізації.
 �2. Особливості маркетингових програм, здійснюваних тваринниць

кими підприємствами.
 ��. Маркетингові дослідження, необхідні кредитним установам зара

ди оцінки ефекту від кредитування агропідприємств.
 �4. Мета аграрного лізингу і роль маркетингу.
 ��. Особливості товарного кредитування в АПК та мета маркетинго

вих досліджень у тому явищі.
 �6. Яким чином агропідприємство має оцінювати маркетингові перс

пективи одержання і освоєння кредиту?
 �7. Кредитування маркетингових кампаній і програм, призначення 

та особливості здійснення.
 �8. Які фактори впливають на реалізацію цінової політики аграрного 

підприємства?
 �9. Вплив якісного маркетингового плану на підвищення рентабель

ності підприємства.
 40. Нормативні й адміністративноінституційні фактори впливу на 

цінову політику в АПК.
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 41. Цінова політика в маркетинговому плані агропідприємства.
 42. Які є принципи і підходи до сегментування аграрного ринку?
 4�. У чому полягає особливість сегментування монопольних ринків 

в АПК?
 44. Розкрийте суть поняття “паспорт” сегмента.
 4�. Покажіть принципи, за якими маркетолог визначає обсяги ма

теріального і фінансового забезпечення маркетингового обслуго
вування визначених сегментів на аграрному ринку.

 46. Як співвідносяться якісні та брендові ціннісні показники в 
АПК?

 47. Яким чином можливо оптимізувати проходження аграрної про
дукції через ринок до кінцевого споживача?

 48. Особливості біржового маркетингу в АПК.
 49. Інвестиційний маркетинг.
 �0. Рекламна кампанія в АПК, особливості підходів.
 �1. PRкампанії агропромислового підприємства.
 �2. Особливості брендової політики в АПК.
 ��. Державна аграрна політика і планування освоєння ринку 

агропідприємством.
 �4. Особливості державного маркетингу в АПК.
 ��. Маркетингова кампанія аграрного підприємства і його вплив на 

політику державних і муніципальних органів.
 �6. Які є методи оцінки маркетологом інформації органів влади та 

аналітичних видань про АПК?
 �7. Вивчення державного та місцевого бюджету маркетологом і 

складання маркетингового плану.
 �8. Участь агропідприємства у тендерах і роль маркетингової 

діяльності.
 �9. Призначення та структура фонду представницьких витрат у 

фінансовому плані аграрного підприємства.
 60. Роль маркетолога у формуванні відносин підприємства АПК із 

органами влади та муніципальними органами.
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