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МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ СОНЯШНИКУ

Анотація. У статті досліджено функціонування ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки 

в Україні. Обґрунтовано маркетингові стратегії розвитку ринку соняшнику.

Ключові слова: маркетингові стратегії, формування, розвиток, ринок, соняшник.

Summary. This article explores the functioning of the market of sunflower seeds and their products in Ukraine. 

The marketing strategies of market development of market of sunflower were based.

Key words: marketing strategies, formation, development, market, sunflower.

Постановка проблеми. Виробництво та пе-

реробка олійної сировини відносяться до про-

відних галузей світового агропромислового 

виробництва. Насіння соняшнику та продукти 

його переробки — найбільш привабливі про-

дукти на аграрно-продовольчому ринку, попит 

на які постійно зростає. В Україні вони є тради-

ційними видами продукції. Увага до проблеми 

підвищення економічної ефективності функці-

онування ринку насіння соняшника та продук-

тів його переробки викликана насамперед тим, 

що від успішного розв’язання її залежить зрос-

тання прибутку підприємств, підвищення кон-

курентоспроможності продукції на внутрішньо-

му та світовому ринках, забезпечення сталого 

розвитку агропромислового комплексу.

Теоретичні та практичні питання формуван-

ня й ефективного функціонування ринку агро-

промислового комплексу є предметом наукових 

досліджень вітчизняних вчених: В. Я. Амбросова, 

В. Г. Андрійчука, В. І. Бойка, В. Г. В’юна, П. І. Гай-

дуцького, О. Д. Гудзинського, О. Ю. Єрмакова, 

О. В. Крисального, С. М. Кваши, В. В. Лазні, 

Л. О. Мармуль, П. М Макаренка, В. Д. Панте-

лєєва, П. Т. Саблука, В. І. Топіхи, І. Н. Топіхи, 

О. М. Шпичака, І. І. Червена, В. В. Юрчишина, 

В. М. Яценка та ін. Але, незважаючи на велику 

кількість досліджень і численні публікації, пи-

тання функціонування ринку насіння соняшни-

ку та продуктів його переробки вимагають більш 

глибокого дослідження. До основних з них від-

носяться обґрунтування соціально-економічних 

засад, підвищення урожайності й якості насіння, 

дотримання сівозмін, скорочення втрат соняш-

нику на стадіях збирання та переробки, експорту 

насіння, попиту на продукцію. Важливе значен-

ня мають ціноутворення, маркетингова політи-

ка, впровадження нового і модернізація діючого 

устаткування, конкурентоспроможність продук-

ції на світовому і вітчизняному ринках.

Метою статті є розробка та обґрунтування 

наукових і практичних рекомендацій щодо підви-

щення економічної ефективності функціонуван-

ня ринку насіння соняшнику та продуктів його 

переробки в регіоні.

Виклад основного матеріалу. Проблема ство-

рення ринкової інфраструктури АПК в умовах 

становлення в Україні ринкових відносин посідає 

одне з головних місць. Дослідження показали, що 

на цьому етапі досить повільно створювались нові 

елементи інфраструктури, деякі з них виникали 

навіть спонтанно. Більшість з них і донині свої 

функції виконують не в повному обсязі. На нашу 

думку, ф’ючерсні ринки можуть бути ефективним 

інструментом в арсеналі виробників насіння со-

няшнику, трейдерів та підприємств харчової і пере-

робної промисловості для зменшення цінового ри-

зику, пов’язаного з торгівлею насінням соняшнику 

та продуктами його переробки. Більше того, ефек-

тивно функціонуючий ф’ючерсний ринок робить 

ціни прозорішими на ринках та надає корисну й 

недорогу інформацію для всіх учасників ринку, у 

тому числі й тим, хто не торгує на товарних біржах.

Дослідження показали, що низька продук-

тивність соняшникової продукції зумовлена неза-

довільним матеріально-технічним забезпеченням 

виробників у поєднанні з несприятливими погод-

ними умовами, поширенням культури (через до-

сить високу в попередні роки її прибутковість) у 

регіони без достатнього для неї агрокліматичного 

потенціалу, порушенням сівозмін тощо. Знижен-

ня прибутковості культури зумовлюється, зокре-

ма, національними каналами маркетингу. Тобто 

успішність функціонування товаровиробників, 

крім інших факторів макро- і мікрозовнішнього 

середовища та суб’єктів ринку, визначають покуп-

ці чи замовники насіння, які мають різні потреби, 

ресурси, ставлення до цього товару і групуються за 

ознаками, створюючи окремі сегменти тринку.

Маркетингові дослідження, що проводяться на 

зарубіжних ринках, як правило, складаються із двох 

великих блоків: дослідження ринків; дослідження 

потенційних можливостей підприємства (рис. 1).

У сучасних умовах функціонування підпри-

ємства олійнопродуктового підкомплексу мають 

змогу здійснювати лише монографічні досліджен-

ня зовнішніх ринків. Вони, як правило, прово-

дяться на ґрунті вторинної інформації, яка може 

бути одержана в результаті вивчення урядових 

звітів, досьє зовнішньоторговельних організацій, 
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го результату стимулює виконання сільськогоспо-

дарськими виробниками договорів щодо обсягів, 

технологічної якості строків постачання насіння. З 

метою удосконалення діяльності підприємств з ви-

робництва насіння соняшнику в якості інструмен-

та управління пропонується використання еконо-

міко-математичного моделювання.

Підприємства, що прагнуть досягти успі-

ху, повинні опанувати найкращий зарубіжний 

досвід управління системою якості продукції. 

Загалом під цим поняттям розуміють систему 

взаємопов’язаних та орієнтованих на задоволен-

ня споживачів процесів, які постійно поліпшу-

ються завдяки лідерству керівництва і залученню 

персоналу, діючих на підставі фактів, а також вза-

ємовигідними стосункам з постачальниками.

Низький рівень впровадження та сертифіка-

ції систем екологічного управління та екологічної 

сертифікації продукції відповідно до європей-

ських та міжнародних вимог у Миколаївській об-

ласті обумовлюється такими факторами, як:

— відсутність екологічних пріоритетів у ра-

йонних програмах економічного розвитку;

— використання застарілих стандартів, норм 

та правил;

— необхідність удосконалення діючої систе-

ми акредитації органів сертифікації, стандартиза-

ції та метрології;

— недостатній рівень інформаційно-освітніх 

заходів щодо впровадження системи управління 

довкіллям та екологічної сертифікації продукту.

Для вирішення цієї проблеми ми пропонуємо 

наступне:

1) розробити законодавчу базу щодо держав-

ної підтримки впровадження систем екологічного 

управління та екологічної сертифікації продукції 

із врахуванням кращого міжнародного досвіду;

2) вдосконалити технічне регулювання, гар-

монізацію стандартів у сфері охорони навколиш-

нього природного середовища до міжнародних та 

європейських вимог у досліджуваному районі;

3) розробити і впровадити ефективний еко-

номічний механізм заохочення вітчизняних 

сільськогосподарських товаровиробників щодо 

впровадження систем екологічного управління та 

екологічної сертифікації продукції;

4) сприяти популяризації позитивного досвіду 

впровадження і сертифікації систем екологічного 

управління та екологічної сертифікації продукції.

Висновки. Отже, якість вітчизняних продук-

тів, їх відповідність міжнародним стандартам, фа-

ховий рівень менеджменту, що працює в системі 

АПК, низка інших чинників матимуть вирішаль-

не значення в боротьбі за зовнішні ринки.

Література

1. Аналіз стану ринку насіння соняшнику 

та продуктів його переробки на півдні Украї-

Рис. 1. Маркетингові стратегії охоплення 

зарубіжних ринків та ринкових сегментів 

(складено автором)

комп’ютерних банків даних тощо. Такі досліджен-

ня відносно недорогі і надають можливість одер-

жати відповідь на низку запитань, що цікавлять 

підприємство. З аналітичних джерел починаються 

маркетингові дослідження іноземних ринків. Про-

те такі дослідження не дають можливість одержати 

відповідь на всі запитання, що цікавлять підприєм-

ство, і не всі країни володіють такою інформацією.

Отже, маркетингові дослідження, що про-

водяться на іноземних ринках, відрізняються від 

тих, що проводяться на внутрішньому ринку. Ця 

різниця полягає:

1) у складності одержання первинної ін-

формації;

2) у нестачі (чи відсутності) вторинної інфор-

мації;

3) у значних витратах на проведення польо-

вих досліджень;

4) у необхідності координації досліджень на 

ринках різних країн.

Маркетингові дослідження проводяться під-

приємством або самостійно, або на його замовлен-

ня спеціалізованими маркетинговими фірмами. 

Щоб маркетингові дослідження були ефективни-

ми, вони мають проводитись систематично і охо-

плювати якомога більше джерел інформації. За-

пропоновані стратегії повинні допомогти обрати 

найраціональніший шлях, найпродуктивніші спо-

соби досягнення мети, забезпечувати підприєм-

ству вибір перспективних видів діяльності, висо-

кий попит на його продукцію, вигідну пропозицію 

на ринку. Зокрема, обопільна зацікавленість сиро-

винної і переробної сфери в одержанні найвищо-
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УДК 658:330.341 І. А. Сільченко

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню підходів до визначення інноваційного потенціалу ма-

шинобудівних підприємств. Систематизовано та досліджено теоретико-методичні підходи до визначення 

сутності інноваційного потенціалу підприємства. Запропоновано узагальнююче визначення інноваційного 

потенціалу та його структури, яка показує, що інноваційна складова притаманна для всіх структурних 

елементів економічного потенціалу підприємства, оскільки виступає забезпечувальним елементом і внут-

рішнім джерелом створення основних інновацій у процесі управління ним.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, потенціал підприємства, інноваційний потенціал, кон-

курентоспроможність.

Summary. Article is devoted to the definition of the innovative approaches of the building enterprises capacity. The 

paper systematically investigates theoretical and methodological approaches for defining the essence of the innovation 

capacity of the enterprises. A generalized definition of the innovation potential and its structure, which shows that the 

innovation component is typical for all structural elements of the economic potential of the company, servingas an 

interim element and the internal power of the creating major innovations in process of management.

Key words: innovation, innovation, business potential, innovative potential, knkurentospromozhnist.

У сучасних економічних умовах рішучу роль в 

конкурентоспроможності окремих суб’єктів гос-

подарювання, регіонів та національної економіки 

в цілому відіграють інновації. Оскільки ця тенден-

ція продовжує поглиблюватись, то Україна, щоб 

назавжди не відстати від економічно розвинених 

країн, повинна всіляко активізувати і стимулюва-

ти інноваційну активність суб’єктів господарю-

вання, незалежно від їх форм власності. Розви-

ток країни залежить не тільки від чіткого бачення 

перспектив розвитку окремих сфер і галузей, але 

й від визначення пріоритетних напрямків діяль-

ності конкретних підприємств. Це, у свою чергу, 

говорить про те, що кожне підприємство повинно 

мати свій інноваційний потенціал.

У зв’язку із цим важливого значення набуває 

аналіз інноваційної діяльності, аналіз можливос-

тей здійснення підприємством інноваційної ді-

яльності. Результати аналізу повинні об’єктивно 

оцінити сучасний стан тенденції розвитку, визна-

чити напрями підвищення ефективності іннова-

ційної діяльності.

У зарубіжній і вітчизняній літературі є низка до-

сліджень, присвячених визначенню інноваційного 

потенціалу підприємств. Слід зазначити наукові 

роботи І. Шумпетера, Б. Санто, В. Геєця, М. До-

лішнього, А. Чухна, Н. Йохна, О. Амоши, П. Зав-

ліна, А. Гальчинського Б. Малицького, Н. Гонча-

рової, Л. Федулової, Д. Черваньова, В. Осецького, 

А. Яковлєва, О. Чаусовського, Л. Дмитриченко, 

А. Семенова, Ю. Лисенка, А. Волкова, Д. Богині, 

І. Малого, І. Лютого, Б. Данилишина, А. Василика, 

А. Філіпенка, В. Бочарова, В. Аньшина та ін.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні 

науково-методичних, теоретичних положень і те-

оретичних засад до визначення інноваційного по-

тенціалу підприємства.

Виклад основного матеріалу. Одним із най-

важливіших критеріїв оцінки рівня інноваційної 

діяльності вважатимемо інноваційну здатність 

підприємства, комплексну характеристику спро-

можності підприємства до інноваційної діяльнос-

ті, інакше кажучи — інноваційний потенціал. Це 

поняття є концептуальним відображенням фено-

мену інновацій. Нещодавно воно ввійшло до гру-

пи визначень економічної науки як категорія, але 

в сучасній зарубіжній та українській економічній 

літературі немає однозначного його визначення. 
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