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Стаття присвячена проблемам розвитку агропромислового комплексу України. Детально досліджено маркетингову діяль-
ність підприємств, які вирощують, переробляють та реалізують овочі. Розроблено імітаційну модель, яка дозволяє провести до-
слідження ринку сільськогосподарського виробництва, зіставлення результатів діяльності господарства на різних етапах, аналіз 
чинників, що безпосередньо впливають на результати діяльності, ефективне планування і управління господарств, які вирощу-
ють, переробляють та реалізують овочі.
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Постановка проблеми. Фінансовий стан переваж-
ної частини підприємств вітчизняного агропромисло-
вого комплексу (АПК) не дозволяє забезпечити про-
цес не тільки розширеного, а в багатьох випадках і 
простого відтворення за рахунок власних фінансових 
ресурсів. Останнім часом у сільськогосподарському 
виробництві України значно знизилися обсяги ва-
лової продукції, погіршилося використання при-
родних ресурсів, знизилася родючість ґрунтів і т.д. 
Для України розвиток аграрного сектору є особливо 
актуальним, адже саме він є однією із стратегічних 
складових економіки держави: в агропромисловому 
секторі та споріднених із ним галузях формується до 
20% ВВП. Тому стабілізація в найкоротші терміни й 
розвиток саме аграрного сектору економіки крайні – 
один із головних чинників вітчизняної економіки в 
умовах світової фінансової кризи [1; 2].

Нині в умовах ринкової економіки мінімізація 
ризику, пов’язаного з підприємницькою діяльністю 
в АПК, є основним завданням усіх взаємодіючих на 
ринку суб’єктів, орієнтованих на максимізацію по-
тенційно можливого економічного прибутку. Під-
приємства, будучи незалежним господарюючими 
суб’єктами, що діють в умовах ринкової економіки, 
повністю несуть відповідальність за результати ви-
робничо-господарської діяльності, як перед своїми 
співвласниками, так і працівниками, і кредиторами. 
Діяльність підприємства, а відповідно і фінансові 
результати залежать від безлічі не тільки зовніш-
ніх, а й внутрішніх факторів впливу. І якщо при-
рода зовнішніх факторів об’єктивна, і підприємство 
не може повністю контролювати механізм їх впли-
ву, то внутрішні фактори визначаються діяльністю 
підприємства, а, значить, в умовах грамотного мар-
кетингового аналізу з боку підприємства можлива 
їх мобілізація і подальше якісне поліпшення. Кон-

курентоспроможність продукції та послуг агропро-
мислових підприємства, грамотне позиціонування, 
що викликає стійку лояльність у споживача, під-
вищення ефективності виробництва, в першу чергу, 
за рахунок результатів науково-технічних розробок, 
раціональна форма не тільки господарювання, а й 
управління виробництвом необхідна будь-якому під-
приємству, функціонуючому в умовах ринкової еко-
номіки. Ставлячи перед собою завдання довгостро-
кового функціонування на ринку, керуючі органи 
особливу увагу повинні приділяти зростанню показ-
ників ефективності господарської діяльності. Тільки 
системний аналіз, який розглядає всі сторони госпо-
дарської діяльності підприємства, дозволяє найбільш 
точно визначити фактори, що впливають на рівень 
ефективності роботи підприємства, а також виявляє 
можливі резерви для її підвищення.

На думку фахівців, АПК – найперспективніший 
сектор в економіці України. Зростання конкуренції 
на агропромисловому ринку зумовило підвищення 
ролі сфери маркетингового аналізу у формуванні ви-
трат на виробництво і реалізацію сільськогосподар-
ської продукції.

Інтенсивне впровадження маркетингового інстру-
ментарію в усі сфери економічного життя обумовлює 
теоретичний і практичний інтерес до алгоритмізації 
планування діяльності з різних напрямків маркетин-
гу. Пріоритетне значення серед подібних алгоритмів 
планування безсумнівно належить розробці обґрун-
тованої діяльності з проведення маркетингових до-
сліджень.

Діяльність підприємства вимагає додаткового до-
слідження із залученням апарату імітаційного мо-
делювання, для обліку в динаміці всіх виробничих 
процесів та можливості отримання прибутку. Це ста-
новить актуальність вибору даної теми. Імітаційна 
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модель маркетингової стратегії підприємства дозво-
ляє провести дослідження ринку виготовленої про-
дукції, зіставлення результатів діяльності компанії 
на різних етапах, аналіз чинників, що безпосередньо 
впливають на результати діяльності, ефективне пла-
нування і управління підприємством та ін. [3; 7].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням дослідження діяльності агропромис-
лових підприємств присвячено значну кількість 
публікацій, серед яких необхідно відзначити ро-
боти Г.Г. Левкіна, А.В. Тимошенка, І.Б. Щвеця, 
В.І. Шрота, Н.В. Прозорова та ін. Оскільки дана 
галузь має великі ризики, то виникає необхідність 
в проведенні кількісної оцінки впливу рівня мате-
ріальних запасів на кінцевий результат діяльності 
сільськогосподарського підприємства. У зв’язку з 
цим особливу актуальність набувають додаткові до-
слідження із залученням апарату імітаційного мо-
делювання, для оцінки в динаміці всіх виробничих 
процесів підприємства та можливості отримання 
прибутку [1; 4; 6]. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є мар-
кетингові дослідження на основі розробленої імі-
таційної моделі для дослідження виробничої та 
фінансової діяльності агропідприємства «Югагропе-
реработка». 

Завдання, які дозволяє вирішувати побудована 
імітаційна модель, є наступними: 

– визначити необхідну кількість коштів, для про-
ведення посівної компанії; 

– визначити сумарні доходи і витрати підприєм-
ства в динаміці; 

– визначити можливість кредитування підприєм-
ства; 

– можливість аналізу отримання прибутку під-
приємства. 

Такий підхід дозволить кількісно оцінювати, ана-
лізувати і прогнозувати систему управління запа-
сами, а також отримати рекомендації з управління 
його логістичними процесами. Об’єктом дослідження 
є виробнича та логістична система агропідприємства. 
Предметом дослідження є економіко-математичні та 
імітаційні моделі діяльності агропромислового під-
приємства.

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Інтенсивне впровадження маркетингового інстру-
ментарію в усі сфери економічного життя обумовлює 
теоретичний і практичний інтерес до алгоритмізації 
планування діяльності з різних напрямків логісти-
ки та маркетингу. Приоритетне значення серед поді-
бних алгоритмів планування безсумнівно належить 
розробці обгрунтованої діяльності з проведення мар-
кетингових досліджень.

Найбільш повна схема планування маркетинго-
вих досліджень на підприємстві повинна враховувати 
всі напрямки діяльності підприємств. Алгоритм мар-
кетингових досліджень може мати наступні кроки: 
Визначення проблеми → Маркетингові дослідження 
→ Дослідження ринку → Аналіз кон’юнктури ринку 
→ Дослідження зовнішніх ринків → Імітаційне моде-
лювання → Формування маркетингової інформацій-
ної системи → Прийняття управлінських рішень по 
проблемі.

Представлений алгоритм включає в себе можливі 
альтернативні підходи для аналізу різних суб’єктів 
ринку. При конкретному дослідженні деякі етапи до-
слідження можуть бути опущені в залежності від об-
сягу і значущості розв’язуваної проблеми. Але біль-
шість процесів і явищ у конкурентному середовищі 
не піддаються безпосередньому виміру і отримати їх 

кількісні або порядкові оцінки можна тільки мето-
дами експертної діагностики, кінцевою метою якої 
є можливість експертного прогнозування конкурент-
ної ситуації.

Імітаційне моделювання (ІМ) економічних проце-
сів зазвичай застосовується в таких випадках [3; 7]:

– для управління та дослідження складного про-
цесу (дослідження потенціальних клієнтів, ланцюга 
постачань, кон’юнктури ринку, конкурентів та ін.);

– при проведенні експериментів з моделями склад-
них економічних об’єктів та процесів, для отриман-
ня та відстеження їх динаміки в екстрених ситуаці-
ях, пов’язаних з ризиками, завоюванням ринку та 
вихід на рівень прибутковості;

– для визначення та оцінки основних показників 
діяльності як у теперішній час, так і на перспективу.

Імітаційне моделювання включає в себе два осно-
вних процеси: 

перший – конструювання моделі реальної систе-
ми; 

другий – постановка експериментів на цій моделі.
При цьому можуть переслідуватися наступні цілі: 

засобами імітаційного моделювання можна досягти 
наступних цілей: 

а) зрозуміти поведінку економічної системи; 
б) вибрати та дослідити маркетингову стратегію, 

що забезпечує найбільш ефективне функціонування 
системи.

Насамперед зазначимо, що сама по собі імітацій-
на модель дуже рідко є метою маркетингового до-
слідження. Для кінцевого користувача важливо 
рішення конкретного завдання, наприклад: оптимі-
зувати прибуток, визначитися плануванням терито-
рії, управлінням парком транспортних засобів, по-
літикою закупівель і та ін. Модель одного і того ж 
об’єкта виглядатиме по-різному при різних цілях мо-
делювання.

Сама по собі імітаційна модель може бути як ме-
тою маркетингового дослідження, так і інструментом 
досягнення для кінцевого користувача важливо рі-
шення або конкретного завдання. Наприклад: опти-
мізувати прибуток, визначитися з планом випуску 
продукції, управлінням парком транспортних засо-
бів, політикою закупівель та ін. Перевагами мето-
ду імітаційного моделювання є можливість створити 
імітаційну модель одного і того ж об’єкта по різному 
при різних цілях моделювання.

Інформаційні технології імітаційного моделюван-
ня сьогодні дуже розвинені. Практичні усі сучасні 
ІТ-системи містять вбудовані модулі імітаційного 
моделювання. Для прийняття найбільш ефективно-
го управлінського рішення, використовують типові 
імітаційні моделі:

– модель повністю вбудована в виробничий та 
інші бізнес-процеси, запускається автоматично при 
виконанні відповідних операцій;

– модель оформлена у вигляді утиліти, регуляр-
но запускається вручну при прийнятті оперативних 
рішень;

– модель створюється для оцінки та порівняння 
варіантів передбачуваних змін (модернізація) або для 
вироблення оптимальної маркетингової стратегії.

У цих випадках модель використовується в скла-
ді так званої системи підтримки рішень. 

При побудові таких моделей необхідно дотриму-
ватися таких вимог: 

• поведінка, структура і функції моделі повинні 
бути адекватні системі, яка моделюється;

• відхилення параметрів моделі в процесі її функ-
ціонування від відповідних параметрів модельованої 
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системи не повинні виходити за рамки допустимої 
точності моделювання; 

• результати дослідження моделі та її поведінки 
повинні виявити нові властивості системи, не відо-
бражені у вихідному матеріалі, використаному для 
складання даної моделі;

• модель повинна бути більш зручною, ніж її ре-
альний аналог.

Дотримання цих вимог дозволяє реалізувати якіс-
но нові можливості моделювання, а саме: проведення 
дослідження на етапі проектування системи для ви-
значення доцільності її створення та застосування; 
проведення дослідження без втручання у функціо-
нування системи; визначення гранично допустимих 
значень обсягів матеріальних потоків та інших пара-
метрів системи без ризику руйнування моделі. 

Велика кількість сільськогосподарських підпри-
ємств працюючих на території нашої держави охоплю-
ють такі бізнес процеси: вирощування певної продукції, 
зберігання продукції на складі, реалізація продукції, 
переробка певних видів сировини (продукції), визна-
чення фінансових результатів. Об’єкт дослідження має 
свою специфіку, таку як складний виробничий процес 
по вирощуванні та переробці овочів, сезонність прове-
дення всіх робіт на підприємстві (вирощування овочів, 
зберігання їх на складі, виробництво солінь і та ін.). 

Основними видами діяльності АПК «Югагропере-
работка» є посів та вирощування овочів та переробка 
де яких видів овочів на міні заводі (помідори солоні, 
капуста квашена та ін.). Блок-схема бізнес-процесів 
агропідприємства «Югагропереработка» (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема бізнес-процесів 
агропідприємства «Югагропереработка»

Зупинимось на кожному блоці більш детально.
Блок «Вирощування овочів» включає в себе такі 

процеси як планування посіву таких овочів як: цибу-
ля, капуста білокачанна, пекінська капуста, буряк, 
морква, картопля, помідори. У даному блоці врахо-
вується відсоток втрати овочів під час росту, і всі ви-
трати необхідні для вирощування. Для кожного виду 
овочів проводиться моделювання з урахуванням часу 
посіву та обсягу планованого посіву, тривалості часу 
росту, можливих втратах при зростанні і в результа-
ті отриманого обсягу овочів.

У блоці «Вирощування овочів» вирішується осно-
вне завдання агропідприємства – розрахунок необ-
хідної кількості коштів для проведення посівної кам-
панії. Це можливо за рахунок того, що по кожному 
овочу планується план посіву і витрати (рис. 2). 

 

Рис. 2. Графік проведення посівної кампанії

Крім цього, у даному блоці знаходиться підпро-
грама «Затрати на вирощування» кожного виду ово-
чів та «Сумарні затрати». Результати можна отрима-
ти так, як показано у таблицях 1 та 2.

Таблиця 1
Сумарні затрати на вирощування в динаміці

Таким чином, керівник підприємства бачить, що 
для проведення всієї посівної кампанії йому буде по-
трібно 65700 грн.

У блоці «Склад» можна спостерігати надходжен-
ня овочів на склад та їх реалізацію зі складу в ди-
наміці. Із результатів імітаційних експериментів ви-
дно, коли продукція надходить на склад і з якою 
інтенсивністю вона реалізується зі складу (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка роботи складу
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Керівник підприємства може змінювати інтенсив-
ність реалізації, для оцінки темпів звільнення складу.

Блок «Склад»: вказано кількість продукції збере-
женої на початку року на складі, кількість продукції 
яка надходить до складу в період дозрівання, а та-
кож кількість проданої продукції зі складу протягом 
місяця і її залишок.

У блоці «Виробництво» вказано два види про-
дукції (помідори солоні, капуста квашена), які під-
приємство переробляє на своєму міні-заводі (рис. 4). 
Враховано попит та інтенсивність продажі цих про-
дуктів. Деякі овочі, такі як капуста і помідори, над-
ходять не тільки на склад, але ще й на завод. По-
мідори продаються тільки з поля і минаючи склад 
надходять на завод, а капуста продається з поля, зі 
складу і з заводу у вигляді капусти квашеної. 

Рис. 4. Фрагмент імітаційної моделі 
(блок «Виробництво»)

Блок «Виробництво» враховує кількість овочів, 
які надішли на завод, кількість солінь яке є на по-
чаток року на заводі, враховує кількість проданих 
солінь залежно від інтенсивності продажів і попиту 
на соління.

У блоці «Логістика» відображено процес моделю-
вання доставки продукції, врахована вартість пере-
везення продукції на одну одиницю продукції, під-

раховані транспортні витрати. Наприклад, у даному 
блоці відображено те, що три види продукції такі 
як: цибуля, пекінська капуста і помідори солоні, має 
своїх постійних споживачів і за допомогою машин 
які є у підприємства, перевозяться до цих спожива-
чів [2; 5; 6].

У блоці «Фінанси» підраховуються доходи під-
приємства від продажу кожного виду продукції, 
підприємства необхідні для ведення господарської 
діяльності підприємства та прибуток підприємства 
(табл. 3). 

Таблиця 3
Основні показники діяльності агропідприємства

Таким чином, з таблиці 3 видно, що планована 
посівна кампанія буде прибутковою, з урахуванням 
можливих втрат, вказаних в блоці «Вирощування 
овочів». 

Оскільки для здійснення посівної кампанії не-
обхідні значний кошти, то в моделі передбачається 
отримання кредиту у розмірі 100 000 грн. Результа-
ти експериментів підтверджують, що при запланова-
ному обсязі посівів можливість виплати даної суми 
кредиту у підприємства є.

Проведені імітаційні експерименти дали можли-
вість зробити наступні висновки та провести наступ-
ний маркетинговий аналіз.

Таблиця 2
Затрати на вирощування у розрізі різних видів продукції
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1. Збільшення плану посіву на 10% дозволить 

підприємству отримати прибуток від 4% до 20% і 
вище.

2. Збільшення цін на продукцію зі складу на 5% 
зменшує інтенсивність продажів в середньому на 
10%, що не завжди дає можливість збільшити при-
буток підприємству.

3. Збільшення кількості працівників з 20 до 25 
зменшує прибуток підприємства, особливо в періо-
ди зростання овочів. Підприємству є сенс залучувати 
працівників додатково тільки на періоди посіву та 
збирання.

4. Збільшення заробітної плати працівників у пе-
ріоди проведення посівної кампанії і в періоди зрос-
тання овочів неможливо. Підприємство може збіль-
шити заробітну плату на 20% у періоди реалізації 
вирощеної продукції. Рекомендовано підприємству 
не проводити загального підвищення зарплати по 
всіх періодах, а видавати преміальні в періоди реалі-
зації овочів. Підприємство здатне видавати премії в 
межах від 20% до 30% від окладу працівника.

Для отримання додаткового прибутку рекомендую 
підприємству шукати нових споживачів, що дасть 
можливість отримання прибутку від експлуатації пар-
ку машин і збільшити інтенсивність продажів.

5. Рекомендовано провести розширення заводу, 
оскільки реалізація солінь дає підприємству прибу-
ток упродовж всього року. 

Висновки з проведеного дослідження. Викорис-
товуючи маркетинговий аналіз на основі імітаційної 
моделі, підприємство в стані вирішувати певні за-
вдання на кожному конкретному ринку з найвищою 
ефективністю. Практично це можна здійснити тіль-

ки в тому випадку, коли виробник має можливістю 
систематично контролювати свої науково-технічні, 
виробничі і збутові плани відповідно до змін ринко-
вої кон’юнктури, маневрувати наявними в його роз-
порядженні економічними ресурсами, щоб забезпе-
чити необхідну гнучкість у вирішенні стратегічних і 
тактичних завдань. Маркетинг у поєднанні із провід-
ними технологіями імітаційного моделювання стає 
своєрідним типом управління, фундаментом довго-
строкового й оперативного планування виробничої, 
науково-технічної, технологічної, інвестиційної, збу-
тової і фінансової діяльності підприємства.
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