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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ АГРОХІМІЧНОГО СЕРВІСУ 

 

Визначено роль маркетингових досліджень у діяльності підприємств агрохімічного 
сервісу Житомирської області. Проаналізовано сучасний стан та основні проблеми їх 
маркетингової діяльності. Представлено місце маркетингової складової у формуванні 
стратегії розвитку підприємств агрохімічного сервісу. 

 

Постановка проблеми 
 

Ринкова взаємодія аграрних товаровиробників та обслуговуючих 
агрохімічних структур реалізується через механізм надання послуг, які є 
необхідними для нормального функціонування сільськогосподарського 
виробництва. Для сервісних підприємств маркетингові дослідження набувають 
особливого значення з огляду на те, що ключовим фактором впливу на 
ефективність їх діяльності є попит на послуги з боку цільових споживачів. Така 
потреба викликана також і тим, що на основі маркетингових досліджень, 
ґрунтовного вивчення кон’юнктури ринку та отримання в результаті системних 
досліджень релевантної інформації стає можливим достовірний аналіз і реальний 
прогноз майбутньої економічної ситуації на ринку агрохімічних послуг, а також 
прогноз обсягів потенційної діяльності суб’єкта господарювання. 

 

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання 
 

Теоретико-методологічні та практичні питання маркетингової діяльності 
підприємств сфери послуг висвітлені у працях багатьох західних науковців, 
зокрема К. Альбрехта, Г. Армстронга, В. Вонга, Ф. Котлера, Н. Малхотри,  
Дж. Сондерса, С. Харт, Х. Хершген, Г. Черчиля та ін. [4, 11, 12]. Проблема 
розвитку маркетингових досліджень в Україні є предметом наукового пошуку 
Л. Балабанової, Н. Бутенко, А. Войчака, С. Гаркавенка, С. Косенкова [1-3, 5-8]. 
Однак, недостатньо дослідженими та досить актуальними наразі залишаються 
питання визначення ролі системних маркетингових досліджень для підприємств 
агрохімічного сервісу, що пов’язано із специфікою їх діяльності. Це обумовило 
необхідність проведення даного дослідження. 

 

Об’єкт та методика дослідження 
 

Об’єктом дослідження є процес здійснення маркетингових досліджень 
підприємствами агрохімічного сервісу Житомирської області. Теоретичною і 
методологічною основою дослідження є системний підхід до вивчення 
економічних явищ та процесів в ринкових умовах. За допомогою методу 
соціологічних опитувань досліджено сучасні тенденції попиту аграріїв на 
агрохімічні послуги (респондентами стали 150 керівників сільськогосподарських 
підприємств Житомирської області). У результаті застосування SWOТ-аналізу 
ідентифіковано чинники внутрішнього та зовнішнього середовищ 
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функціонування підприємств агрохімічного сервісу, що надало можливість 
визначити рівень їх конкурентоспроможності. Абстрактно-логічний метод 
використано для формулювання теоретичних та методологічних аспектів 
проблеми дослідження, висновків та перспектив подальших досліджень. 

 

Результати досліджень 
 

Маркетингова діяльність є необхідною умовою ефективного функціонування 
суб’єкта господарювання в умовах ринкових відносин. Дослідженнями 
встановлено, що агрохімічні обслуговуючі підприємства Житомирської області 
не приділяють належної уваги здійсненню маркетингового аналізу та дієвого 
планування власного бізнесу. Здійснення маркетингових досліджень, як правило, 
є компетенцією маркетингових служб або відділів. Однак, переважна більшість 
агрохімічних підприємств (89,3 %) їх сьогодні не мають. Наявність таких 
підрозділів пояснюється також необхідністю координації технологічного та 
економічного попиту на агрохімічні засоби та послуги. Попит на агрохімічні 
послуги проявляється через необхідність, доцільність та бажання користуватися 
ними. У результаті соціологічного дослідження виявлено, що 79,3 % 
сільськогосподарських товаровиробників мають потребу в агрохімічних 
послугах. З’ясовано, що сьогодні основним джерелом їх отримання для 52,3 % 
опитаних є саме послуги агрохімічних структур, 27,8 % забезпечують ці потреби 
власними силами, 18,9 % звертаються за товариською допомогою, 1,3 % 
отримують послуги через кооперативи [9, с. 9–10]. Основними ж вимогами 
сільськогосподарських товаровиробників до агрохімічних послуг є їх якість, 
надійність, зручність, безпека (у т. ч. екологічна), своєчасність, доступна ціна 
тощо. Задоволення цих вимог надасть можливість агрохімічному підприємству 
зробити свої послуги такими, що відрізняються від аналогічних послуг, які 
надаються конкурентними структурами. А це, в свою чергу, сприятиме 
зміцненню власної конкурентної позиції на цільовому ринку, певною мірою 
визначатиме пріоритетність того чи іншого підприємства.  

Дієве стратегічне планування визначає ключові компетенції агрохімічного 
підприємства: 

 спрямування діяльності та виявлення потреби сільськогосподарських 
товаровиробників у агрохімічних послугах; 

 планування роботи з надання необхідних послуг та встановлення 
обґрунтованих цін на них; 

 забезпечення окремого стратегічного господарського підрозділу чіткою 
метою та координація їх діяльності; 

 ідентифікація сильних та слабких сторін підприємства і відповідності між 
метою його діяльності й потенційними можливостями; 

 створення основи для раціонального розподілу ресурсів тощо. 
Прогноз розвитку обслуговуючих агрохімічних структур Житомирської 

області дає підстави стверджувати, що ефективність їх діяльності залежатиме від 
спроможності адаптуватися до змін у зовнішньому та внутрішньому 
середовищах їх функціонування [10, с.159 ]. У зв’язку із цим, постає необхідність 
у здійсненні аналізу та систематизації маркетингового середовища суб’єктів 
агрохімічних послуг. Зазначене актуалізується з огляду на те, що необхідною 

 
 
 



 
 

вбачається ідентифікація можливостей та загроз їх розвитку відповідно до 
сприятливих і несприятливих змін зовнішнього середовища їх функціонування, 
оскільки вони матимуть суттєвий вплив на ринкову орієнтацію суб’єктів 
агробізнесу. Водночас, варто визначити їх сильні та слабкі сторони, які 
зумовлюють, відповідно, конкурентні переваги та конкурентну вразливість 
агрохімічних сервісних структур. У цьому зв’язку можливості та загрози для 
підприємства обумовлюються, як правило, зовнішніми, тобто 
неконтрольованими або слабо контрольованими власне підприємством 
факторами, а сильні та слабкі сторони – внутрішніми, тобто такими, які можна 
проконтролювати з боку підприємства, факторами.  

До внутрішніх чинників належать: фінанси, маркетинг, менеджмент та 
виробництво. До зовнішніх чинників слід віднести політичні (політична 
стабільність в країні, державна підтримка сфери агрохімічного сервісу тощо); 
економічні (умови регулювання цін, митне регулювання, рівень інфляції, 
стабільність національної валюти, розвиненість банківської та кредитної 
системи, стан ринку засобів хімізації та послуг, рівень розвитку та підтримки 
підприємництва тощо); правові (стабільність законодавства, дотримання прав 
людини, прав власності, прав підприємництва); науково-технічні (наукові 
розробки у галузі хімізації; рівень техніки та технології тощо); культурні 
(традиції користування послугами та застосування агрохімічних сполук); 
природні (стан ґрунтів, екологічна ситуація тощо).  

Досить велика кількість чинників, що впливають на процес розвитку сфери 
агрохімічного сервісу, а також їх неоднорідність унеможливлюють здійснення 
ґрунтовного аналізу безпосереднього впливу кожного із них. Саме тому, в межах 
дослідження, оцінено дію найбільш вагомих. Результати здійснення SWOT-
аналізу нададуть можливість визначити роль маркетингової складової у 
формуванні стратегічних орієнтацій підприємств агрохімічного сервісу (табл. 1). 

Відтак, утримання сервісним підприємством конкурентних переваг на ринку 
в довгостроковому періоді можливе за певних умов, зокрема, йому необхідно: 

 надавати послуги за меншою або еквівалентною ціною, порівняно із 
вартістю аналогічних робіт, виконаних власне сільськогосподарським 
підприємством або конкурентною структурою; 

 формувати такий пакет агрохімічних послуг, який буде привабливим для 
цільового споживача; 

 пропонувати сільськогосподарським товаровиробникам більш вигідні та 
економічно доцільні варіанти співпраці; 

 відшукувати виключно нові види та форми агрохімічного обслуговування 
сільськогосподарського виробництва; 

 використовувати високопродуктивну техніку, новітні технології та 
розробки у сфері агрохімії; 

 залучати кваліфікованих спеціалістів, надавати послуги своєчасно та з 
високою якістю тощо. 

 
 

 
 
 



 
 

 

Таблиця 1. Матриця SWOT-аналізу формування конкурентних переваг 
підприємств агрохімічного сервісу Житомирської області 

 

Фактори 

Можливості 
1. Зростання попиту на 
агрохімічні послуги з боку 
цільових споживачів 
2. Розширення місткості ринку 
3. Довгострокові перспективи 
розвитку сфери агрохімічного 
сервісу 

Загрози 
1. Сезонний характер надання 
агрохімічних послуг 
2. Зниження платоспроможності 
сільгосптоваровиробників 
3. Поява на ринку великої кількості 
конкурентів 
4. Проблема залучення фінансових 
ресурсів 
5. Підвищення чутливості цільових 
споживачів до якості та вартості 
агрохімічних послуг 

Сильні сторони 
 
1. Досвід роботи на 
вітчизняному ринку 
2. Адаптація 
асортименту послуг до 
вимог цільового ринку
3. Довгострокові 
стосунки зі 
споживачами 
4. Стабільні канали 
розподілу та збуту 
агрохімічних засобів 
та послуг 
5. Систематичний 
контроль за процесом 
надання послуг 

Як скористатися 
можливостями, 

використовуючи сильні сторони
1. Збільшення місткості ринку, 
розширення сфери послуг за 
рахунок впровадження виключно 
нових видів та форм агрохімічного 
обслуговування 
2. Нарощування обсягів реалізації 
традиційних послуг 
3. Розвиток концепції 
довгострокових стосунків зі 
споживачами, пропозиція 
постійним клієнтам більш 
вигідних та економічно доцільних 
варіантів співпраці 
4. Можливості входження у нові 
сегменти ринку 
5. Забезпечення системності 
контролю за процесом надання 
послуг 

За рахунок яких сильних сторін 
можливо нейтралізувати загрози 

1. Мінімізація сезонності за рахунок 
розширення сфери послуг, зокрема, 
виконання робіт, пов’язаних з 
основним напрямом діяльності 
2. Гнучкі умови оплати послуг, 
зокрема, надання їх з відстрочкою 
платежу 
3. Надання агрохімічних послуг 
кращої якості та за дешевшими 
цінами, ніж це роблять конкуренти 
4. Збільшення можливості залучення 
фінансових інвестицій при входженні 
у кооперативи та кластери 
 

Слабкі сторони 
 
1. Брак фінансових 
ресурсів 
2. Застаріла МТБ, 
виробничі потужності 
використовуються на 
30–35 % 
3. Залежність від 
сезонного характеру 
надання агрохімічних 
послуг сільському 
господарству 
4. Обмеженість, а у 
більшості випадків – 
відсутність 
маркетингових 
досліджень 
5. Низький рівень 
менеджменту 
 

Які слабкі сторони можуть 
завадити скористатися 

можливостями 
1. Обмеженість коштів (проблема 
ліквідності) для завоювання 
більшого сегменту ринку, 
розширення асортименту послуг 
та їх реалізації 
2. Нездатність забезпечити 
зростаючий попит на послуги 
через технологічну 
неспроможність потужностей, 
оновлення яких потребує значних 
фінансових інвестицій 
3. Неспроможність в зимовий 
період розширювати ринок збуту 
4. Недостатність або відсутність 
маркетингових досліджень, 
неможливість прийняття 
обґрунтованих управлінських 
рішень для ефективного ведення 
бізнесу 

Яких загроз, ускладнених слабкими 
сторонами, необхідно побоюватися 
1. Скорочення попиту, звуження 
ринку агрохімічних послуг та загроза 
неспроможності профінансувати 
власну діяльність, що призводить до 
втрати стійкості на ринку 
2. Конкурентні атаки та зменшення 
обсягів реалізації послуг в період 
найнижчих грошових надходжень 
3. Недостатнє використання наявних 
виробничих потужностей, втрата 
клієнтів через пропозицію на ринку 
новітньої техніки та технологій 
надання послуг, що пропонують 
конкуренти. На придбання нової 
техніки у підприємств немає коштів 
4. Обмежений доступ до інформації 
про стан ринку агрохімічних послуг 
5. Неможливість проведення 
маркетингових досліджень через 
недостатнє їх фінансування 
6. Неспроможність прийняття дієвих 
управлінських рішень менеджментом 
щодо вирішення ключових проблем 
розвитку підприємств 

Джерело: власні дослідження. 

 
 
 



 
 

У процесі маркетингових досліджень необхідним є визначення тих видів 
послуг, які користуються найбільшим попитом, адже від багатьох із них 
сільськогосподарські товаровиробники змушені відмовлятися, зосереджуючись 
на отриманні найбільш необхідних та відповідних реальним фінансовим 
можливостям послугах. Відтак, визначення попиту за видами послуг та групах 
споживачів. Відтак, визначення попиту за видами послуг характеризується 
залежністю від площі та структури посівів сільськогосподарських культур, 
потенційних можливостей хімічної індустрії з виробництва необхідних засобів 
хімізації, норм їх внесення, передбачених технологічними програмами, а також 
фінансових можливостей цільових споживачів. Потреби кожної групи 
споживачів визначаються, виходячи із загальних обсягів аграрного виробництва, 
забезпеченості власними матеріально-технічними ресурсами для самостійного 
здійснення агрохімічних заходів, кваліфікованою робочою силою, віддаленістю 
від обслуговуючого підприємства тощо. 

Суттєвим елементом організації ефективного агрохімічного обслуговування 
є система стимулювання якості та своєчасності наданих послуг, що, поряд із їх 
вартістю, є важливим фактором, який визначає попит цільових споживачів. 
Працівники агрохімічних організацій, що безпосередньо виконують технологічні 
операції, повинні бути зацікавлені у поліпшенні їх якості та обов’язковому 
виконанні у строк. Це забезпечується за рахунок побудови раціональної системи 
матеріального стимулювання із одночасним контролем якості агрохімічних 
послуг як з боку виконавця, так і з боку замовника, що повинно бути відповідним 
чином відображено у договорах між обслуговуючою агрохімічною структурою 
та сільськогосподарським підприємством.  

Пропозиція на ринку агрохімічних послуг має відповідати 
платоспроможному попиту на них з боку сільськогосподарських підприємств, 
однак, це нівелюється через низьку фінансову забезпеченість аграріїв. Так, 
45,4 % респондентів визнали, що їх фінансова неплатоспроможність є 
найсуттєвішою причиною здійснення агрохімічних заходів самостійно [9, с. 10]. 
Тому, при вивченні попиту на послуги, доцільним є аналіз платоспроможності 
сільськогосподарського підприємства. У випадку, якщо останнє є 
неплатоспроможним, перед прийняттям рішення щодо співпраці варто виявити 
характер такого стану. Якщо таке явище тимчасове, доцільним є розгляд 
можливості надання послуг із більш гнучкими умовами їх оплати. 

Важливим фактором, який має безпосередній вплив на діяльність 
агрохімічних структур, є залежність від сезонного характеру функціонування 
сільськогосподарського виробництва. Така обставина вимагає пошуку шляхів 
використання працівників та техніки протягом цілого року. Це можливо за 
рахунок розширення сфери послуг. При розробці пропозицій щодо розширення 

 
 
 



 
 

 

видів діяльності важливим є враховування зміни розмірів виробництва 
сільськогосподарських товаровиробників з огляду на стрімкий розвиток 
фермерства.  

Сервісне підприємство може розширити сферу послуг за рахунок 
диверсифікації діяльності, зокрема, пов’язаної із основним виробничим 
напрямом, а саме:  

 змішувати добрива у науково обґрунтованих співвідношеннях,  
 розфасовувати у дрібну тару (для забезпечення власників особистих 

підсобних господарств); 
 розширити транспортні та ремонтні послуги; 
 проведення дослідних робіт відносно ефективності використання 

мінеральних добрив й інших агрохімікатів тощо. 
Завдання маркетингу в межах підприємства агрохімічного сервісу повинні 

вирішуватися у два етапи:  
1) визначення потреби цільових споживачів у агрохімічних засобах та 

послугах;  
2) формування інструментарію реалізації організаційно-економічного 

механізму, здатного забезпечити виявлені потреби.  
Оскільки успішність функціонування підприємств на цільовому ринку 

визначається наявністю чіткої та дієвої стратегії, доцільною представляється 
розробка етапів її формування в межах дослідження з урахуванням 
маркетингового підходу (маркетингової складової), кожен з яких передбачає 
формування системи моделей, які у своїй сукупності сприятимуть ефективному 
управлінню підприємством (рис. 1). 

Так, стає очевидним, що механізм роботи обслуговуючих підприємств 
повинен ґрунтуватися на принципах маркетингу, концептуальною основною 
якого є задоволення потреб аграрних товаровиробників у повноцінному 
агрохімічному обслуговуванні власного сільськогосподарського виробництва. 
Такий підхід відповідає вимогам ринкової економіки та ефективного агробізнесу, 
а також сприятиме адаптації сфери агрохімічного сервісу до мінливого 
ринкового середовища. З огляду на це, непересічного значення набуває розвиток 
маркетингової діяльності, а служба маркетингу має стати невід’ємним складовим 
елементом в організаційній структурі підприємства.  

 

 
 
 



 
 

Загальна стратегія розвитку підприємств агрохімічного сервісу 

Етапи Результати Система моделей 

Формування позитивного 
іміджу агрохімпідприємства, 
розробка стратегії 
довгострокових взаємовідносин 
з цільовими споживачами їх 
послуг 

 
Ідентифікація факторів, що 
стримують впровадження 
сучасних форм ведення 
агробізнесу 

І етап 
Оцінка організації агробізнесу 
та аналіз відповідності 
діяльності агрохімічного 
підприємства вимогам ринкової 
економіки 

 
Рис. 2. Місце маркетингової складової у формуванні стратегії розвитку  

підприємств агрохімічного сервісу 
Джерело: власні дослідження. 
 

Висновки та перспективи подальших досліджень  
 

В сучасних умовах господарювання вбачаються значні переваги 
маркетингового підходу до управління діяльністю будь-якого підприємства, у 
т. ч. агрохімічного. Зазначене обумовлюється тим, що вчасна, адекватна та 
достовірна інформація, отримана в результаті маркетингових досліджень, 
дозволить підприємству чітко прогнозувати баланси фінансових, матеріальних та 

ІІ етап 
SWOТ-аналіз, оцінка динаміки 
розвитку агрохімпідприємства з 
урахуванням маркетингової 
складової 

Визначення сильних та слабких 
сторін діяльності підприємства, 
визначення його конкурентних 
позицій  

Розробка моделі ринково-
орієнтованої стратегії, зокрема 
орієнтації сервісних структур на 
вимоги цільового ринку 

ІІІ етап 
Оцінка існуючої організаційної 
структури підприємства за 
критерієм забезпечення 
функціональної ефективності 

 
 
Ідентифікація причин 
неефективності організаційної 
структури підприємства 

Моделювання процесу 
системного впровадження 
технологій  менеджменту та 
маркетингу, що сприяють 
зростанню ефективності 
господарювання 

ІV етап 
 
Діагностика ресурсного, 
інформаційного та 
комунікативного потенціалу 
підприємства 

Ідентифікація факторів, які 
позитивно чи негативно 
впливають  
на формування маркетингової 
політики, залучення та утримання 
висококваліфікованих кадрів, 
комунікацій 

Обґрунтування та реалізація 
блочних моделей: 

 маркетингової політики 
 кадрового забезпечення 
 ринкових комунікацій 
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трудових ресурсів відповідно до реальних та потенційних обсягів робіт. Це 
сприятиме розробці пропозицій щодо перспектив розвитку та побудови стратегії 
функціонування, відсутність якої спричиняє втрату підприємством стійкості на 
ринку. На відміну від інших концепцій управління, стратегічне планування на 
основі маркетингових досліджень – це передбачення майбутніх дій підприємства 
відповідно до змін, що відбуваються на ринку і, водночас, робота на існуючий 
ринок, розробка комплексу взаємоузгоджених заходів та дій щодо товарної, 
цінової, збутової політики тощо. З урахуванням зазначеного постає необхідність 
в обґрунтуванні  методичних підходів до розробки дієвого механізму системних 
маркетингових досліджень, що визначає перспективи подальших досліджень. 
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