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МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ У МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Анотація. У роботі розглянуті методи моделювання, економіко-математичне моделювання, якісні та 

кількісні моделі, оптимізаційні моделі, вербальні моделі.
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фікаціями того самого товару, виробники товарів 

витрачають максимум зусиль на винахід новинок, 

а споживач став більш вимогливим і вибагливим 

до пропонованих йому товарів і послуг. Проце-

си глобалізації, злиття й поглинання приводять 

до перебудови багатьох ринків. Компанії, які ще 

зовсім недавно здавалися незламними лідерами 

ринку, починають здавати свої позиції, поступа-

ючись тиску загальноєвропейської й загально-

світової конкуренції. Над всіма цими процесами 

бути окрема особа, сім’я чи об’єднання людей 

(товариство, корпорація). Але виробництво в них 

здійснюється окремо від власне домогосподарств, 

хоча й тісно з ним пов’язане. Основною еконо-

мічною функцією домогосподарства є створення, 

збереження і відтворення людського капіталу — 

головної продуктивної сили суспільства, джере-

ло його існування та розвитку. Інакше кажучи, 

на відміну від підприємств, домогосподарство 

має більш широке, і не тільки економічне, але й 

соціальне значення. Адже йдеться про соціаль-

ні утворення, які втілюють у життя позаеконо-

мічні цінності та цілі. Їх власником і суб’єктом є 

сім’я як первинний осередок суспільства. Домо-

господарство можна розглядати в біологічному, 

демографічному, психологічному та соціально-

му аспектах. В економічному контексті класики 

політекономії досліджували домогосподарства 

як постачальника факторів виробництва. Вод-

ночас виробнича діяльність може здійснюватись 

не тільки у формі господарств поза межами сім’ї 

(підприємств), але й у рамках окремої особи чи 

сім’ї. йдеться про виконання ними виробничих 

процесів: виробництво та забезпечення благ для 

власних потреб, приготування їжі, пошиття і ре-

монт одягу, взуття тощо.

Отже, практично кожна сім’я у виробничо-

му контексті є домогосподарством. Якщо остан-

нє пов’язано із аграрним виробництвом, то воно 

є аграрним домогосподарством, незалежно від 

того, де воно знаходиться, — у сільській місцевос-

ті чи місті, використовує землю як головний ви-

робничий ресурс чи тільки як просторову базу для 

розміщення аграрного виробництва (наприклад, 

звіроводство, бджільництво тощо).
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Постановка проблеми. Для сучасного етапу 

розвитку теорії і практики маркетингу характерна 

нова система поглядів, що змінює традиційне по-

няття про методи моделювання, що дозволяє по-

вніше використовувати можливості інновацій та 

ідей творчого, креативного мислення. Традиційні 

інструментарії маркетингу стають менш резуль-

тативними, спостерігається тенденція зниження 

віддачі на одиницю вкладених у них засобів. Су-

часні супермаркети наповнені численними моди-
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домінує зростаючий попит на небачений раніше 

рівень обсягів і якості обслуговування.

Згідно з даними обстеження інноваційної ді-

яльності в економіці України (за європейською 

методологією CIS), протягом 2008–2010 років 

частка інноваційно активних підприємств порів-

няно з попереднім періодом зросла на 3 % (з 18 % 

до 21 % від загальної кількості підприємств) в 

основному за рахунок збільшення частки підпри-

ємств, які займалися організаційними та марке-

тинговими інноваціями. Один із основних напря-

мів інноваційної діяльності підприємств України 

полягав, насамперед, у придбанні машин, об-

ладнання та програмного забезпечення для ви-

робництва нових або значно поліпшених продук-

тів і послуг, про що заявили 74,7 % інноваційних 

підприємств. Досить вагома частка підприємств 

проводила навчання та підготовку персоналу для 

розроблення і/або впровадження ними нових 

або значно вдосконалених продуктів і процесів 

(27,5 %), здійснювала ринкове запровадження ін-

новаційних продуктів та послуг (22,4 %), уключа-

ючи ринкове дослідження і проведення реклам-

ної кампанії, здійснювала процедури та технічну 

підготовку до запровадження нових або значно 

вдосконалених продуктів і процесів, які ще не 

були ніде представлені, покращувала дизайн про-

дукту (19,1 %) [1]. Статистика свідчить, що тільки 

близько 20 % інновацій, розроблених у сфері спо-

живчих товарів, і близько 40 % новинок продукції 

виробничо-технічного призначення виявляються 

затребуваними споживачами.

Спільний вплив цих факторів сприяє ство-

ренню нового імперативу діяльності учасників 

ринку, що враховує необхідність швидкого ре-

агування на виникаючі потреби, що й постійно 

змінюються. Компанії, що орієнтовані на даний 

імператив, прагнуть утримувати покупця у фокусі 

своєї основної діяльності, намагаються розроби-

ти власні нетрадиційні процедури відповідного 

впливу на запити споживачів. Неоціненну до-

помогу в цій справі може зробити моделювання 

різних маркетингових ситуацій. Ефективне прак-

тичне застосування моделей у діяльності вітчиз-

няних підприємств пов’язане з розвитком теорії й 

методології моделювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блеми маркетингових досліджень розглядалися 

в працях відомих класиків маркетингу Ф. Кот-

лера, Ф. Букереля, П. Діксона й багатьох інших 

закордонних вчених. Багато уваги приділено про-

блемам маркетингового дослідження у роботах 

сучасних фахівців з маркетингових досліджень 

Г. А. Черчілля, Г. Л. Багієва, А. Н. Романова, 

І. К. Беляєвського, А. І. Ковальова, В. І. Войлен-

ко, Г. Л. Азоєва, А. О. Старостіної й ін. Найваж-

ливіші теоретико-методологічні питання марке-

тингових досліджень та результати їх практичної 

реалізації розглянуті у монографії відомого росій-

ського фахівця Є. П. Голубкова.

Мета статті — аналіз і систематизація існую-

чих методів моделювання в маркетингових дослі-

дженнях, формалізація маркетингових процесів 

моделювання як засіб досягнення економічно до-

цільного результату.

Виклад основного матеріалу. У науковій ме-

тодології маркетингу термін «модель» викорис-

товується в розширеному трактуванні. У моделях 

намагаються виразити все різноманіття наукових 

побудов, відзначених рисами систематизації й ре-

гуляризації. Прикладами можуть служити теорії 

сегментування ринку, позиціонування продукту, 

моделі поведінки споживачів і ін. Інтерес до тако-

го роду моделей пояснюється припущенням про 

наявність у них здатності заміняти об’єкт дослі-

дження й бути при цьому більш доступними для 

вивчення, ніж сам об’єкт моделювання. Але така 

властивість моделі забезпечується лише за пев-

них умов: досягнення подібності моделі й об’єкта 

моделювання, а також спрощення несуттєвих для 

даного дослідження властивих йому властивостей.

Виходячи з того, що модель повинна частко-

во або повністю відтворювати структуру системи 

та її функції, можна зробити висновок, що мо-

делювання припускає побудову деякого аналога, 

здатного замінити реальну систему й дати про неї 

нову інформацію. У цьому зв’язку необхідно під-

креслити, що моделювання припускає наявність 

трьох елементів: по-перше, суб’єкта, у якості яко-

го виступає людина-дослідник, по-друге, об’єкта 

дослідження (системи) і, по-третє, самої моделі 

об’єкта (системи) у якості сполучної ланки між 

суб’єктом і об’єктом. Результати вже перших робіт 

в області моделювання маркетингових процесів 

одержали визнання й високу оцінку в науковому 

світі. Однак моделювання як інструмент аналізу 

управлінських рішень у практичній маркетин-

говій діяльності стало використовуватися порів-

няно недавно. Можна виділити досить успішно 

використовувані в маркетингу різні методики, 

що базуються на модельних конструкціях, і роз-

рахункові формули, застосовувані при проведенні 

маркетингових досліджень ринку, проектуванні 

каналів розподілу, формуванні цінової політики й 

вивченні поведінки споживачів.

Існує досить аргументів, що дозволяють 

стверджувати, що число підприємств і організа-

цій, яківикористовують у своїй діяльності кіль-

кісні методи моделювання маркетингових ситуа-

цій, буде постійно зростати. Однак для ухвалення 

управлінського рішення недостатньо оперувати 

результатами тільки кількісного аналізу. Біль-

шість проблем управління маркетингом не мож-

на вирішити, спираючись на числові дані. Навіть 

у тих випадках, коли кількісний аналіз у процесі 

прийняття управлінських рішень відіграє основну 
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роль, система, орієнтована на застосування тіль-

ки математичних методів, ніколи не зможе забез-

печити маркетологів інформацією в достатньому 

обсязі. Тому при проведенні маркетингових до-

сліджень поряд з кількісними широко застосову-

ються якісні дослідження явищ і процесів. Якісні 

дослідження (інтерв’ю, групові дискусії, метод 

Дельфі й ін.) дозволяють пояснити, що рухає 

споживачем при покупці товару, на основі яких 

мотивів приймаються ним рішення про покупку 

й под. Висунуті гіпотези, що пояснюють ці яви-

ща, згодом ретельно перевіряються за допомогою 

кількісних моделей.

У ряді випадків застосування моделей у марке-

тингових дослідженнях не дає негайних відчутних 

наслідків. Така обставина призводить до недови-

користання інструментарію моделювання в прак-

тичній роботі маркетологів. Можна пояснити це 

декількома факторами. Зокрема тим, що більшість 

моделей у маркетингу базується на методології, ха-

рактерній для теорії маркетингу і яка важко підда-

ється кількісній оцінці. Рівень змістовних подань 

про об’єкт дослідження в маркетингу не завжди 

достатній, з погляду його формалізованого опису, 

він обумовлений специфікою об’єкта й піддаєть-

ся впливу безлічі стохастичних параметрів. Все 

це утруднює продуктивну побудову моделі. Крім 

того, багато моделей, призначених для масового 

практичного застосування в маркетинговій діяль-

ності, вимагають істотних зусиль із боку апарату 

управління, спеціальної підготовки й навичок пер-

соналу, якими не завжди володіють маркетологи. 

Моделювання в маркетингу забезпечує прямий 

ефект тільки в тому випадку, коли модель дозволяє 

реалізувати ті або інші переваги при розробці й ре-

алізації управлінських рішень. Наприклад, сприяє 

збільшенню обсягів продажів товару або послуг, 

сприяє економії коштів, усуненню втрат й ін.

Варто враховувати не тільки безпосереднє, 

але й непряме значення проектованих у марке-

тингу моделей. Така форма прояву їхнього резуль-

тату сприяє уточненню змісту понять, виявленню 

зв’язків між досліджуваними явищами, їхню вза-

ємозалежність і под. Важливою передумовою ана-

літичних можливостей моделювання в маркетингу 

є принцип спрощення образу об’єкта досліджен-

ня. У практиці маркетингових досліджень досить 

популярні, наприклад, так звані матричні моделі: 

«Бостонської консалтингової групи», модель «Ан-

соффа», матриці корпорації «Дженерал електрик», 

матриця «конкурентоспроможність — стадія жит-

тєвого циклу товару» і ін. [2, с. 50–52]. Вони вико-

ристовуються для дослідження ринкової ситуації, 

аналізу продуктового портфеля, позиціонування 

продукту на ринку. Навряд чи можна назвати їх 

складними з погляду застосовуваних методик і 

об’єкта дослідження. Але вони доступні для ана-

лізу й порівняння досліджуваних явищ і процесів.

Залежно від вибору засобів моделювання 

моделі диференціюються на абстрактні (концеп-

туальні) і матеріальні (фізичні). У маркетингу 

використовуються й абстрактні, і матеріальні мо-

делі. Наприклад, матеріальні моделі використо-

вуються для побудови зменшених макетів об’єкта 

дослідження — це тренажери для випробування 

якісних характеристик товарів, різні аналого-

ві моделі (електричні, гідравлічні, механічні). За 

допомогою таких моделей імітуються дії різних 

маркетингових параметрів, динаміка елементів 

комплексу маркетингу та вивчається поводжен-

ня споживачів. Разом з тим очевидно, що такого 

роду моделі більшою мірою носять демонстрацій-

ний характер, є досить дорогими й не знаходять 

широкого застосування.

Економіко-математична модель являє собою 

математичний опис досліджуваного економічно-

го процесу або об’єкта, концентроване виражен-

ня загальних взаємозв’язків і закономірностей 

економічного явища в математичній формі. Біль-

шість економіко-математичних моделей містить у 

собі систему рівнянь, нерівностей, що складають-

ся з набору змінних величин і параметрів. Змінні 

величини характеризують, наприклад, обсяг реа-

лізації продукції (робіт, послуг), витрати на мар-

кетинг, витрати на просування продукції на ринку 

й інші, а параметри — норми витрати на рекламу, 

часу на маркетингові заходи. Крім того, прак-

тично в кожній моделі можна виділити зовнішні 

змінні — їхні значення визначаються поза даною 

моделлю, і вони вважаються заданими, і внутріш-

ні змінні, значення яких визначається в результаті 

дослідження даної моделі.

Економіко-математичні моделі розподіля-

ються на описові та оптимізаційні. Описові мо-

делі являють собою формалізацію досліджувано-

го явища за допомогою математичного апарата; 

вони використовуються для більш глибокого ви-

вчення стану економічної системи (наприклад, 

демографічної ситуації або стану справ у галу-

зі) і взаємозв’язку її елементів. До них належить 

все різноманіття матричних моделей, виробничі 

функції. Ці моделі корисні для проведення аналі-

тичної й прогнозної маркетингової діяльності. З 

їхньою допомогою можна описати взаємозв’язок 

між обсягом продажів, витратами на маркетинг і 

прибутком. Наприклад, функція прогнозних оці-

нок імовірного обсягу продажів протягом певно-

го періоду часу при різних витратах на один або 

кілька елементів комплексу маркетингу. Ця функ-

ція оцінюється на основі статистичних, експери-

ментальних і експертних методів [3, с. 427–428]. 

Основний недолік цих моделей — відсутність 

умови знаходження оптимального (найкращого) 

рішення. За певних вихідних даних моделі цього 

типу дозволяють одержати єдине рішення. Вони 

використовуються для прогнозування поведінки 
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об’єкта (наприклад, моделі прогнозування по-

питу), дозволяють установити кількісні пропо-

рції, співвідношення між різними параметрами 

об’єкта дослідження (наприклад, факторами, що 

впливають на попит).

Оптимізаційні моделі, як і описові, у мате-

матичній формі відбивають зміст економічного 

завдання, але їх відрізняє наявність умови знахо-

дження оптимального рішення (критерію опти-

мальності), що записується у вигляді функціоналу. 

Ці моделі за певних вихідних даних задачі дозво-

ляють маркетологам одержувати безліч рішень, 

що задовольняють умові задачі (так звані припус-

тимі рішення), і забезпечують вибір оптимального 

рішення, що відповідає критерію оптимальності. 

Управлінські рішення, прийняті маркетологами, 

у більшості випадків носять оптимізаційний ха-

рактер. Процес ухвалення маркетингового рішен-

ня включає: формулювання мети, аналіз альтер-

нативних варіантів і навколишнього середовища, 

факторів, що впливають на ухвалення рішення, 

пошук оптимального результату. Як мета може, 

наприклад, бути збільшення прибутку, швидкості 

товарообігу, частки в сегменті ринку, підвищення 

лояльності покупців до товару. Контрольованими 

змінними виступають складові маркетингового 

міксу (товар, ціна, розподіл, комунікації). Мар-

кетингове середовище (макро — і мікрозовнішнє 

середовище) характеризується неконтрольовани-

ми параметрами (конкуренція, природно-кліма-

тичні умови, культурно-демографічні фактори й 

ін.). Ступінь досягнення поставлених цілей при 

заданих обмеженнях маркетингового середовища 

характеризує результат ухвалення маркетингово-

го рішення.

Більшу частину управлінських рішень у мар-

кетингу справедливо відносять до класу складних 

управлінських рішень. «Складність маркетинго-

вих рішень обумовлена наступними моментами: 

їхнє прийняття в системі підприємництва може 

приводити до неоднозначних результатів; їхня 

оптимізація супроводжується виробленням без-

лічі критеріїв оптимальності у зв’язку із багатоас-

пектністю маркетингової системи; їхнє прийнят-

тя вимагає залучення різних осіб, що приймають 

рішення, різних служб, різних підприємств і рів-

нів управління; зв’язки, які повинні бути форма-

лізовані при ухваленні рішення, є стохастичними 

й мають інформаційну невизначеність; розробка 

й прийняття рішень здійснюються в умовах дефі-

циту часу; результат ухвалення рішення, як пра-

вило, проявляється не відразу, тобто є певний лаг 

часу, що не дозволяє вжити оперативних заходів 

з усунення помилки в ухваленні рішення; у про-

цесі ухвалення рішення доводиться застосовувати 

формалізовані процедури, наприклад, декомпо-

зицію завдань щодо певних цілей, що підвищує 

витрати часу» [4, с. 60–61].

Окрім економіко-математичних моделей, 

маркетологи також досить активно використо-

вують графічні образи, діаграми й малюнки, ха-

рактерні для графічного моделювання об’єктів, а 

також моделі, що дозволяють розрахувати показ-

ник ринкової частки, і фактори, що впливають на 

його динаміку. Широко відомі графічні подання 

життєвого циклу товару; залежності кількості то-

варів, що поставляються на ринок, від цін на них 

при збереженні інших показників незмінними 

(крива пропозиції); графічне зображення залеж-

ності величини попиту від рівня цін, що показує, 

яка кількість товару буде куплена на певному рин-

ку за фіксований період при різних цінах на даний 

товар і збереженні інших показників незмінними 

(крива попиту) [5, с. 74–75]. Маркетологів може 

також цікавити графічне зображення зв’язку між 

обсягами реалізації продукції або послуг і витра-

чених коштів на рекламу. Ці графіки дозволяють 

відповісти на питання про те, чи носять ці зв’язки 

причинно-наслідковий характер або мають про-

сто статистичну природу, який ступінь впливу різ-

них факторів на ці процеси.

Абстрактні моделі здатні відбивати внутріш-

ню структуру об’єкта дослідження й відтворюва-

ти відносини між його елементами. Це властиво 

багатьом економіко-математичним моделям, і в 

першу чергу декомпозиційним моделям. У прак-

тиці маркетингових досліджень можуть застосо-

вуватися припущення щодо того, що всі елементи 

моделі позбавлені іманентних інтересів, не ви-

ведених із загальної мети. Тобто кожний елемент 

комплексу маркетингу вибирає свою поведінку 

відповідно до будь-якого запропонованого для 

нього критерію оптимальності. Орієнтація на та-

кий критерій забезпечує нарощування величини 

загальносистемної функції, заданої апріорно до 

аналізованого процесу. Виходить, що при фор-

мальному саморегулюванні кожний елемент фак-

тично не здатний до самоорганізації. Розчленову-

вання моделі на кілька частин, що відповідають її 

елементам, з наступною координацією результа-

тів, і тут важливо правильно сформулювати підза-

дачі дослідження, формалізувати їх і забезпечити 

можливість здійснення взаємного балансування 

локальних рішень, здійснити процедури коорди-

нації цих рішень.

Якщо передумови декомпозиційного моде-

лювання не виконуються для реального об’єкта 

дослідження, то використовується композицій-

ний підхід. Опираючись на існуючу структуру 

такого об’єкта й експлікацію дійсних іманентних 

інтересів його елементів, прогнозується поведін-

ка досліджуваного об’єкта з урахуванням само-

організації елементів. Феномен самоорганізації 

береться до уваги явно або неявно, виходячи з 

того, що елементам об’єкта моделювання власти-

ві власні інтереси, не виведені із загальної мети. 
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Якщо ці інтереси можна описати кількісно із за-

довільною для даного дослідження точністю, то 

такий опис можна розглядати як самостійну нор-

мативну (прескриптивну) оптимізацію. Це сво-

го роду перспективна модель розвитку об’єкта. 

Якщо таке неможливо, то розвиток даного об’єкта 

відбивається у вигляді дескриптивної моделі. Та-

ким чином, моделі, призначені для визначення 

даного стану об’єкта, що є найкращим у якому-

небудь розумінні або припустимим, з погляду 

суб’єкта моделювання, називають прескриптив-

ними (нормативними) [6].

Якщо інформація про об’єкт дослідження не-

повна і внутрішня структура об’єкта недоступна 

дослідженню або не піддається структуризації, то 

модель відбиває тільки поводження або функці-

онування об’єкта, визначаючи його залежності 

між впливами на нього і його станом. Така модель 

одержала назву «чорний ящик». Це тип кіберне-

тичної моделі, використовуваної у випадку, коли 

немає відомостей про внутрішню організацію й 

поводження об’єкта, що моделюється. Наприклад, 

поводження споживача можна розглядати в роз-

різі моделі «чорного ящика». Одним із різновидів 

моделі «чорного ящика» є модель «стимул — реак-

ція», що використовується для виявлення особли-

востей поводження споживачів з метою врахувати 

ці особливості при прийнятті маркетингових рі-

шень. Хоча ця модель дає досить спрощене пояс-

нення поводження споживачів, все-таки з її допо-

могою дослідник здатний простежити зв’язок між 

стимулами: зовнішніми й внутрішніми подразни-

ками органів почуттів споживачів і тими змінами, 

які відбуваються в поводженні споживачів. У про-

цесі використання даної моделі не завжди можна 

визначити, яким чином маркетингові стимули 

впливають на споживачів і чому на них виникає 

реакція. Тобто відповісти на питання про те, як 

працює модель-стимул — «чорний ящик» — реак-

ція, чому один стимул виявляється більш дієвим, 

ніж інший і чому споживачі по-різному реагують 

на той самий стимул. У цьому випадку дослідник 

має можливість реєструвати сигнали, що надхо-

дять на «вхід» системи в цілому, а в ряді випадків 

задавати ці сигнали й аналізувати реакції об’єкта 

дослідження через «виходи». Такого роду впливи 

на споживача маркетологи здійснюють за допомо-

гою всього арсеналу комунікаційних маркетинго-

вих інструментів.

Об’єкти моделювання в маркетингу мають 

потенційно нескінченну розмаїтість зв’язків із се-

редовищем, тому для них характерна безліч «вхо-

дів», що формує або відбирає для реєстрації до-

слідник. Результат залежить від арсеналу засобів 

виміру й можливостей їхнього застосування, ме-

тодів збору й обробки маркетингової інформації, 

від впливу дослідника на «чорний ящик». Методи 

вибору характеру й послідовності впливу дослід-

ника на «чорний ящик» розробляються в теорії 

планування експерименту. Таким чином, необ-

хідність використання моделі «чорний ящик» ви-

никає тоді, коли доводиться мати справу з такими 

процесами, що відбуваються в об’єкті управління 

або середовищі його функціонування, при описі 

яких не можна скористатися інформацією про 

внутрішню структуру процесу, принципи його 

формування й поводження його елементів або че-

рез недоступність цієї інформації, або через над-

мірні витрати на її одержання.

Радикальні перетворення на багатьох ринках 

обумовили розвиток вербального моделювання в 

маркетингу, що дозволяє впливати на об’єкт до-

слідження за допомогою проведення асоціатив-

них бесід і шляхом асоціативного випробування 

слів. Вивчається вплив слів, використовуваних у 

рекламі, у назвах і марках продукту. Маркетоло-

ги виходять із того, що люди постійно створюють 

вербальні моделі різних об’єктів і явищ і керують-

ся ними при прийнятті рішень. Чим точніше ство-

рена модель, тим ефективніше за інших рівних 

умов людина буде вирішувати поставлені завдан-

ня. За допомогою вербальних моделей маркето-

логи намагаються розкрити щирі почуття спожи-

вачів, використовуючи висновки, зроблені при 

виборі варіантів реклами, ілюстрацій для брошур, 

зображень на упаковці, сюжетів для рекламних 

відеороликів. Абстрактне вербальне моделювання 

за допомогою комп’ютерів пов’язане з бурхливим 

розвитком цифрових технологій, впровадженням 

сучасних інформаційних і телекомунікаційних 

продуктів. За допомогою вербальних моделей 

маркетолог видозмінює традиційний комплекс 

маркетингу шляхом запозичення маркетингових 

підходів його розробки із зовсім інших сфер біз-

несу. «Запозичення» комплексу маркетингу інших 

товарів або послуг дозволяє сформулювати нову 

його формулу й тим самим забезпечити латераль-

ні зрушення не тільки стосовно до товару, але й до 

ціноутворення, дистрибуції, елементів комплексу 

комунікацій.

Висновки. Із усього вищевикладеного можна 

зробити висновок про те, що моделювання мар-

кетингу є основним інструментом функціону-

вання підприємств у ринковому середовищі. Роз-

маїтість видів моделювання, використовуваних 

у маркетингу, характеризує не принципово нові 

типи моделей, а, скоріше, сфери, напрямки, рівні, 

можливості, особливості застосування. Під моде-

люванням маркетингу розуміють головним чи-

ном набір заходів, спрямованих на моделювання 

ринку, обсягів продажів, прогнозування попиту, 

прибутку, дій конкурентів тощо. Особливість цих 

методів полягає у створенні системи альтерна-

тивних рішень, з якої можна вибрати оптимальне 

рішення, з метою виявлення нових потреб рин-

ку й визначення нових напрямків у виробництві 
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Анотація. У статті досліджено необхідність запровадження єдності функцій управління трудовим по-

тенціалом фермерських господарств як цілісного механізму в досягненні стратегії розвитку малого агро-
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Summary. In the article the necessity of input of unity of functions of management of farms labor potential is 

investigational as an integral mechanism in the achievement of strategy of development of small agribusiness.
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вирішенні продовольчої безпеки країни. Але іс-

нуюча теза в економічній науці та практиці свід-

чить про переваги саме крупнотоварного вироб-

ництва і об’єктивності процесу його концентрації 

з розширенням масштабів, що виступає певним 

парадоксом за різноспрямованістю розвитку 

дрібнотоварного та крупнотоварного сільсько-

господарського виробництва. Наукові дискусії не 

призвели до формування єдиного підходу стосов-

но перспектив розвитку малих аграрних підпри-

ємств, але беззаперечне розв’язання цієї пробле-

ми тісно пов’язане з використанням трудового 

потенціалу сільського регіону.

Необхідність існування та подальшого розвит-

ку малих агроструктур, серед яких провідне місце 

для їхнього найкращого задоволення. Тому вибір 

і прийняття маркетингових рішень на основі на-

укових методів і економіко-математичного моде-

лювання є актуальним напрямком у дослідженні 

економіки. Управління маркетингом на основі 

економіко-математичного моделювання включає 

широке використання методів формальної мате-

матики й логіки для кількісного виміру попиту та 

пропозиції, моделювання відносин зі споживача-

ми, формалізацію розбиття ринку на цільові сег-

менти, регулювання споживчого вибору, моделю-

вання процесів побудови конкурентних переваг. 

Новизна підходу до управління маркетинговою 

діяльністю полягає у застосуванні кібернетичних 

принципів і різноманітних абстрактних моделей.
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Постановка проблеми. Розвиток агропромис-

лової галузі в ринкових зрушеннях національної 

економіки визначається умовами структурних 

змін організаційно-правового характеру. І цілком 

очевидно, що ефективність нових форм господа-

рювання, досконалості економічного механізму 

функціонування сільськогосподарських підпри-

ємств неможливий без створення дієвого методу 

управління трудовими ресурсами як одного із ви-

рішальних критеріїв.

Значні зміни форм і методів господарюван-

ня, перерозподіл ресурсного потенціалу та об-

сягів продукції, організація праці між різними 

категоріями господарств, призвели до особли-

вого значення дрібнотоварного виробництва у 
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