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РИНКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА 

РИНКУ ПЛОДІВ В УКРАЇНІ 

 
Анотація. Необхідність дослідження ринкового потенціалу фермерських господарств  та планування їх ді-

яльності при виробництві та збуті плодів викликана стрімкими змінами коньюнкури ринку як на національному 

так і на міжнародному рівні, висуненням нових вимог щодо якості та кількості збутових партій продукції. 

Мета дослідження: оцынка ринкового потенціалу фермерських господарств, визначення місця фермерів у ви-

робництві продукції галузі плодівництва, аналіз складових ринкового потенціалу та алгоритму його реалізації, 

підкреслення ролі планування у маркетинговій діяльності невеликих підприємств. Результати дослідження 

ринкового потенціалу та своєчасне планування маркетингової діяльності фермерських господарств дадуть 

можливість використати сильні сторони з можливостями, виявити слабкі боки з загрозами в діяльності гос-

подарств. Повне використання ринкового потенціалу фермерами при виробництві та реалізації плодів розкриє 

широкі горизонти не тільки меж національного але й міжнародних ринків.  
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MARKET POTENTIAL AND PLANNING OF MARKETING 

ACTIVITIES OF FARMS ON THE FRUIT MARKET IN UKRAINE 
 

Setting objectives. The necessity of analysis of the market potential of farms in the fruit market. The aspects of work 

of the Ukrainian farmers in the national market of fruit are investigated, their place, tendencies of development and 

volumes of production of fruits are defined. Directions of realization of market potential and planning in marketing 

activity of farmers for the purpose of increase of the General efficiency of work in the market of fruits are defined. 

Objectives of the study: the necessity of application of marketing approaches to disclosure of market potential of 

work of farmers in the fruit market is proved. The aspects of work of the Ukrainian farmers in the national market of 

fruit are investigated, tendencies of slow growth of indicators of branch are established and components of market po-

tential are defined. The results of the study reveal the basic components of the market potential, the implementation of 

which the farmers of Ukraine will achieve high performance in production and marketing activities, the choice of de-

velopment strategy. 

Research results:. assessment of the state of fruit production by farms, identification of the General trend of chang-

es in the main indicators, consideration of the category of market potential and its components, the construction of an 

algorithm for the interaction of the components of the potential of farms and the results that can be achieved. 

Conclusions. Fruits and berries are one of the main crops, raw materials for enterprises and processing. Farms are 

a form of management, which, along with large enterprises and households has advantages in the production of prod-

ucts, respond more quickly to market changes in assortment and price policy, have the ability to achieve appropriate 

quality indicators. However, the state of development of the fruit industry shows that Ukrainian farmers have the lowest 
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performance in this area.  Successful implementation of market potential and proper planning of marketing activities of 

farmers in the fruit market will produce fruits in an amount that exceeds the indicators of households and enter interna-

tional markets. 

 

Key words: market, market potential, production potential, planning, marketing, marketing activities, farming 

 

Постановка проблеми. Фермерські гос-

подарства  це мобільна форма господарю-

вання яка наряду з великими сільськогоспо-

дарськими підприємствами та  господарст-

вами населення має переваг на инку агроп-

родукції. Ці господарства оптимальні серед-

ні розміри, швидше реагують на 

кон’юнктурні зміни  у асортиментній та ці-

новій політиці, мають можливість досягати 

відповідних показників якості. При своєчас-

ному плануванні  виробничо – збутової дія-

льності фермерські господарства спроможні 

швидко переорієнтовуватись на інші напря-

ми. Ось чому питання розкриття ринкового 

потенціалу через планування маркетингової 

діяльності  є на сьогодні актуальним та за-

слуговує на безперервне дослідження, аналіз, 

побудови алгоритмів дій. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Дослідження змісту та сутності ринко-

вого потенціалу є у полі зору науковців 

всього світу. У розвиток теоретичних засад 

дослідження ринкового потенціалу внесли 

М.Блауг, У.Ізард, Й.Рау, Д.Рей, П.Хаггет, 

Ч.Харріс, Ф.Феттер, Е.Чизон, А.Шаффле та 

інш. Потенціал регіонів розглядається та 

аналізується у працях  Т.Башук, 

І.Білявського, Н.Бульбах, Т.Зайчука, 

Н.Краснокутської, І.Максимова, Є.Попова, 

С.Сонько, Ю.Шипуліна та інш. Розвиток фе-

рмерських господарств відображено в нау-

кових працях вітчизняних учених – 

В.Амбросова, В.Андрійчука, І.Баланюка,  

П.Гайдуцького, Л.Гнатишин, В.Горьового, 

В.Збарського, Є.Майовця, В.Липчука, 

П.Макаренка, Л.Мельника, М.Маліка, 

В.Месель – Веселяка, О.Онищенка, 

П.Саблука, В.Юрчишина., І. Яціва та бага-

тьох інших авторів. 

Формулювання цілей статті.  Україна 

має сприятливі природно – економічні умови 

виробництва продукції садівництва. Основ-

ними виробниками плодово – ягідної проду-

кції на сьогодні є сільськогосподарські підп-

риємства та господарства населення. Фер-

мерські господарства, маючи нерозкритий 

ринковий потенціал зменшили темпи розви-

тку в цьому напрямку. Така тенденція не є 

позитивною, тому потребує своєчасного ви-

рішення цих аспектів, без яких не відбудеть-

ся покращення розвитку ринку подів фер-

мерськими господарствами в Україні. 

Метою дослідження господарської дія-

льності українських фермерів є оцінка 

стану розвитку галузі садівництва та встано-

влення тенденцій розвитку галузі з метою 

підкреслення тих складових ринкового поте-

нціалу, які дозволять фермерам виробляти та 

продавати плоди у відповідних обсягах по-

ряд з іншими сільськогосподарськими підп-

риємствами та  господарствами населення.  

Основними задачами дослідження є: 

визначення тенденції змін за основними по-

казниками виробництва плодів, розгляд 

складових ринкового потенціалу та особли-

востей планування маркетингової діяльності 

фермерських господарств на ринку плодів, 

побудова алгоритму реалізації потенціалу 

українських фермерів на ринку плодів з ме-

тою покращення тенденцій розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Стратегіч-

на орієнтація аграрного сектору України ви-

магає від сільськогосподарських товарови-

робників розкриття виробничого потенціалу, 

випуску конкурентоспроможної продукції, 

консолідованої злагодженої роботи. В рин-

кових умовах сьогодення суб’єктами ринку 

залишаться лише підприємства, які швидко 

реагують на зміни кон’юнктури ринку, своє-

часно інтегруються у процес входу в нові 

сегменти та ніши. Фермерські господарства 

мають таку потенціальну можливість, але 

лише за умов повного розкриття свого поте-

нціалу, використання маркетингових пере-

ваг, стратегічному планування виробничо – 

збутової діяльності. Також важливим є пи-

тання реалізації власного трудового ресурсу, 

тобто саморозвитку людини, наявності еко-

номічної та технічної освіти фермера.  

У сучасному світі людина будь-якої про-

фесії і сфери діяльності має необхідність у 

досить високому рівні економічної освічено-

сті, культури та свідомості, особливо це сто-

сується тих, хто вибрав для своєї професій-
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ної самореалізації сферу підприємницької 

діяльності. Загалом, підприємці в будь-якому 

сучасному суспільстві утворюють один з 

найпрогресивніших та найактивніших про-

шарків, що особливо підкреслює їх роль в 

поступовій еволюції суспільно-економічних, 

соціально-політичних та громадянських 

форм. Важливим є й те, що сучасний підпри-

ємець є одним з найактивніших суб’єктів 

формування, становлення і захисту демокра-

тичних елементів громадянського світогляду 

[9, С. 41- 42]. 

Сьогодні на ринку плодово – ягідної про-

дукції представлено декілька суб’єктів ринку 

– це сільськогосподарські підприємства, фе-

рмерські господарства та господарства насе-

лення. Більша частина площ багаторічних 

насаджень знаходиться у господарств насе-

лення - більш ніж 60%, у фермерських гос-

подарств – лише 5 - 7% (табл.1) [4, с.99].  

 

Таблиця 1 

Динаміка площ багаторічних насаджень в Україні за 2012 – 2017р.р. 
(тис. га) 

 

 

Роки 

Насадження культур плодових і ягідних Питома вага площ 

насаджень плодово – 

ягідних культур фе-

рмерських госпо-

дарств до їх загаль-

ної площі, % 

Господарства усіх 

категорій 

у тому числі фер-

мерські господарст-

ва 

2012 254,9 13,9 5,45 

2013¹ 239,3 14,4 6,02 

2014¹ 239,2 14,4 6,02 

2015¹ 234,8 15,0 6,39 

2016¹ 224,4 14,3 6,37 

2017¹ 225,5 15,2 6,74 
¹Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя  

*Джерело: [10] 
 

 
Розміри площ багаторічних насаджень в 

Україні свідчать, що станом на 2017р. цей 

показник становив 225,5тис.га, з яких 

15,2тис.га закладено фермерськими госпо-

дарствами. Питома вага цих насаджень ста-

новить у звітному році 6,74%. Якщо проана-

лізувати динамку насаджень, то по фермер-

ських господарствах не спостерігається сут-

тєвої динаміки, показники залишаються на 

приблизно однаковому рівні. Практично на 

протязі 6 дослідних років площа насаджень 

складає у середньому 14,5тис.га. 

Однак про ефективність використання 

площ насаджень, а також про обсяги вироб-

ництва продукції галузі садівництва можна 

стверджувати, виходячи з показників уро-

жайності багаторічних насаджень та валово-

го збору плодів (рис.1, табл. 2) [10]. 
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Рис.1 – Урожайність плодів підприємствами України в динаміці за 2012 - 

2017р.р.  
Джерело:  [10] 
 

 
Динаміка урожайності плодоносних бага-

торічних насаджень свідчить про те, що най-

більші рівні урожайності спостерігаються по 

господарствам населення. По фермерським 

господарствам спостерігається гірша тенде-

нція, однак, якщо порівняти з аналогічними 

показниками у сільськогосподарських підп-

риємств, то вони вищі. Так, найбільші показ-

ники урожайності плодів по фермерським 

господарствам спостерігаються у  2016р. – 

91,3ц/га, найнижчі у 2012р. - 49,6ц/га.  У 

2014р. 2015р. та 2017р. показник, що аналі-

зується дорівнював понад 69ц/га.  

Враховуючи аналітику по представлених 

показниках площ багаторічних насаджень та 

урожайності плодів отримали наступні ре-

зультати валового збору плодів: найменший 

показник у 2012р. - 43,9тис.т, найбільший - у 

2016р. - 95,5тис.т (табл.2) [10]. 

Таблиця 2 

Валове виробництво плодів всіма категоріями господарств  України за 

2012 - 2017р.р. 
(тис.т ) 

Роки Господарства 

усіх категорій 

Сільськогосподарські 

підприємства 

у тому числі 

фермерські го-

сподарства 

господарства 

населення 

2012 2008,7 369,0 43,9 1639,7 

2013¹ 2168,3 373,2 55,8 1795,1 

2014¹ 1999,1 332,0 66,1 1667,1 

2015¹ 2152,8 411,7 68,3 1741,1 

2016¹ 2007,3 370,5 95,5 1636,8 

2017¹ 2048,0 333,8 75,5 1714,2 
¹Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя  

Джерело:  [10] 

 
Загальна тенденція розвитку плодівництва 

у фермерських господарствах показує, що 

галузь не збільшується, практично відсутні  

тенденції змін. Основною причиною цього є 
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не використання виробничого та інновацій-

ного потенціалу фермерських господарств. 

Нераціональне використання виробничих 

ресурсів не дає можливості фермерам перей-

ти до розширеного виробництва, а неефекти-

вне використання маркетингової інформації 

та належне планування виробничо - збутової 

діяльності -  позиціонувати себе на ринку 

плодів як вагомого суб’єкту ринку. Таким 

чином  для змінення тенденцій в галузі, що 

досліджується, необхідно застосувати заходи 

щодо повного розкриття ринкового потенці-

алу фермерських господарств.  

Структурна модель формування ринково-

го потенціалу показує, що потенціал будь-

якого рівня виникає як результат взаємодії 

його ресурсів, що забезпечують. Для фер-

мерських господарств велике значення має 

визначення напрямів практичного викорис-

тання поняття й оцінки економічного потен-

ціалу в реальній діяльності. Ефективне вико-

ристання потенціалу означає можливість од-

ночасно і раціонально використовувати всі 

наявні ресурси для досягнення високих кін-

цевих результатів і задоволення потреб за-

мовника в якісній продукції. Так Гнатишин 

Л. розглядає важливість дослідження стану й 

використання ресурсного потенціалу фер-

мерських господарств, що дозволить їм уни-

кнути необґрунтованих втрат [1, с. 51]. 

Ринковий потенціал фермерського госпо-

дарства як форми господарювання та 

суб’єкту ринку складається з двох складових 

та має відповідний алгоритм реалізації 

(рис.2).  

З представленого алгоритму реалізація 

ринкового потенціалу фермерських госпо-

дарств (рис.2) можлива за рахунок двох 

складових: виробничого та інноваційного 

потенціалу. Виробничий потенціал  розкри-

вається в раціональному використанні тру-

дових, матеріальних, фінансових ресурсів, 

інформації та природних джерел. 

Інновацій потенціал фермерських госпо-

дарств розкривається через застосування ма-

ркетингових підходів до реалізації товарної, 

цінової, збутової, розподільчої та інновацій-

ної політики. Планування цих складових дає 

значні переваги у формуванні конкуренто-

спроможного продукту на ринку плодів, 

створення позитивного іміджу господарств, 

завоювання нових сегментів. 

Планування маркетингової діяльності фе-

рмерських господарства є важливою запору-

кою розкриття їх ринкового потенціалу.  

Особливість розкриття потенціалу проявля-

ється у систематичній підготовки управлін-

ських рішень шляхом цілеспрямованої порі-

вняльної оцінки різних альтернативних дій 

на ринку в очікуваних умовах. 

За своєю суттю планування маркетингової 

діяльності фермерських господарств необхі-

дно як короткострокове та і довгострокове, 

що дає можливість обрання можливостей 

альтернативного розвитку господарства у 

майбутньому. Вихідною передумовою пла-

нування повинен стати принцип, згідно до 

якого функціонування фермерського госпо-

дарства повинно бути рентабельне і забезпе-

чувати грошові надходження і прибуток в 

обсязі, який задовольняє зацікавлені в ре-

зультатах роботи цих групи осіб. З одного 

боку розкриття виробничого потенціалу при-

зведе до виявлення нових можливості веден-

ня бізнесу, збільшення виробничого потенці-

алу, впровадження інноваційних технологій, 

з другого боку - використання інноваційного 

потенціалу призведе до реалізації всіх мар-

кетингових складових, що призведе до осво-

єння нових сегментів ринку, залучення поте-

нційних споживачів, вихід на міжнародні 

ринки. І все це неможливо без маркетингово-

го планування як оперативного так і страте-

гічного. 
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Рис.2. - Складові та алгоритм реалізації ринкового потенціалу фермерських го-

сподарств на ринку плодів 
Джерело: авторська розробка 

 

Висновок. В Україні поширене виробни-

цтво плодово – ягідної продукції. Цьому 

сприяє не тільки природно – кліматичні а і 

економічні умови. Виробництвом продукції 

садівництва займаються підприємства різних 

розмірів від великих до маленьких. Фермер-

ські господарства є відносно середніми за 

розмірами сільськогосподарськими утворен-

нями, які мають безліч переваг. При прави-

льному використання ринкового потенціалу 

та планування господарської діяльності фер-

мери можуть досягти значних результаті. 

Однак, на сьогодні, фермерські господарства 

за площею багаторічних насаджень та обся-

гами виробництва мають замалі показники. 

Вирішити цю проблему можна через розк-

риття як виробничого так і інноваційного 

(маркетингового) потенціалу. Це треба роби-

ти за умов постійного планування виробничо 

– господарської діяльності в короткостроко-
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вому та довгостроковому періоді.  Правиль-

ний підхід до виявлення та реалізації потен-

ціалу дозволить фермерам України виробля-

ти більшу частину плодів та гідно представ-

ляти себе як на національному так і на між-

народному ринку агропродукції.  
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