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У статті розглянуто складники процесу 
адміністрування підприємства (формують 
сукупність ресурсів підприємства і визнача-
ють можливі досягнення цілей процесу адмі-
ністрування), що містять як матеріальні, 
так і нематеріальні активи і забезпечують 
ефективність господарювання. Авторами 
запропоновано послідовність етапів удо-
сконалення адміністрування маркетингової 
діяльності, що дає можливість, виходячи із 
техніко-економічного аналізу показників гос-
подарської діяльності, сформувати напрями 
удосконалення адміністрування маркетин-
гової діяльності виробників органічної про-
дукції для реалізації стратегії еко-іннова-
ційного розвитку виробництва органічної 
продукції. Також здійснено систематизацію 
основних функцій (планова, організаційна, 
управлінська, виконавська та контрольна), 
принципів і завдань реалізації розроблених 
напрямів удосконалення адміністрування 
маркетингової діяльності виробників орга-
нічної продукції.
Ключові слова: адміністрування, марке-
тингова діяльність, виробники органічної 
продукції, стратегія еко-інноваційного роз-
витку.

В статье рассмотрены составляющие 
процесса администрирования предприятия 

(формируют совокупность ресурсов пред-
приятия и определяют возможные дости-
жения целей процесса администрирования), 
содержащие как материальные, так и нема-
териальные активы и обеспечивающие 
эффективность функционирования. Авто-
рами предложена последовательность 
этапов совершенствования администриро-
вания маркетинговой деятельности, что 
дает возможность, исходя из технико-эко-
номического анализа показателей хозяй-
ственной деятельности, сформировать 
направления совершенствования админи-
стрирования маркетинговой деятельности 
производителей органической продукци для 
реализации стратегии эко-инновационного 
развития производства органической про-
дукции. Также осуществлена систематиза-
ция основных функций (плановая, организа-
ционная, управленческая, исполнительская 
и контрольная), принципов и задач реали-
зации разработанных направлений совер-
шенствования администрирования марке-
тинговой деятельности производителей 
органической продукции.
Ключевые слова: администрирование, 
маркетинговая деятельность, производи-
тели органической продукции, стратегия 
эко-инновационного развития.

The components of the enterprise administration process (that form a set of enterprise resources and determine the possible achievement of the goals of 
administration process), which contains both tangible and intangible assets, and ensure the efficiency of management, are considered in the article. The 
issues of marketing administration are brought to the fore not only in the context of ensuring the efficiency of economic activity of producers of organic 
products, but also in terms of the existence of the enterprise. The authors propose a sequence of stages of improving the marketing activities administra-
tion, which allows on the basis of technical and economic analysis of economic activity indicators, to form directions of improving the marketing activities 
administration of organic producers, to implement a strategy of eco-innovative development of organic production. In today's market conditions, the creation 
of a marketing service and a system of administration of marketing activities of organic producers is an important component of successful operations. Cur-
rently, companies have some problems with sales channels for organic products (which has limited sales time) and control over the market. The process 
of managing the marketing activities of organic producers only partially meets the requirements of the market, as it is not flexible, and its components do 
not fully use the tools of the marketing industry (pricing, sales, communication and production policy), and important in modern conditions – logistics and 
innovative. At present, the administration of marketing activities of agricultural producers of organic products is reduced to production management, and 
the administration system itself is not given enough attention, including strategy formation, management of goods and services, and market analysis. The 
systematization of the main functions (planning, organizational, managerial, executive and control functions), principles and tasks of realization of the devel-
oped directions of improving the marketing activities administration of organic producers is also carried out.
Key words: administration, marketing activity, organic producers, strategy of eco-innovative development.

Постановка проблеми. У сучасному ринко-
вому середовищі підприємства перебувають у 
постійному пошуку резерву у внутрішньому серед-
овищі і можливостей реалізації внутрішнього 
потенціалу у зовнішньому маркетинговому серед-
овищі для формування стійких і дієвих конкурент-
них переваг. При цьому необхідно вибудувати таку 
систему управління, що дасть можливість створю-
вати умови для подальшого розвитку й одночасно 
відповідатиме виробничим відносинам, і буде вра-
ховувати динамізм зовнішнього ринкового серед-
овища. Також, слід враховувати потреби, бажання 
і смаки споживачі, як основу ринкового механізму, 

що обумовлює необхідність чіткого управління у 
сфері маркетингу.

Події 2019–2020 рр. вказують на необхідність 
формування процесу адміністрування маркетинго-
вої діяльності підприємства, адже лише маючи чітко 
вибудувану систему управління господарською діяль-
ністю підприємства і налагоджену систему збуту про-
дукції (особливо органічної, яка має обмежені терміни 
реалізації і вищу ціну), вдасться подолати виклики 
кризових явищ, що виникають у світовій економіці 
у зв’язку з введенням локдауну й обмеженнями на 
виробництво і реалізацію продукції з метою подо-
лання пандемії, викликаної інфекцією COVID-19.
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Тому питання адміністрування 
маркетингової діяльності виступа-
ють на перший план не лише в кон-
тексті забезпечення ефективності 
господарської діяльності виробни-
ків органічної продукції, а й з точки 
зору існування підприємства.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Теоретико-методичні 
і практичні підходи до адміністру-
вання маркетингової діяльності під-
приємства знаходяться на стадії 
становлення. Над вирішенням цього 
завдання працюють М. Войнаренко, 
Т. Дівенок, О. Замазій, О. Костюк, 
А. Краснобельмова, О. Лозовський, Ю. Мазнева, 
Ю. Мироненко, М. Новікова, В. Овчарук, Т. Світ-
лична, І. Смірнова, Ю. Тараруєв, С. Телятник, 
В. Тітяєв, С. Шарчук, В. Щеколдин та інші.

Постановка завдання. Попри це, низка важ-
ливих питань із адміністрування маркетинго-
вої діяльності підприємства досі не вирішена. 
Зокрема, потребує подальшого і детальнішого 
вивчення процес формування послідовності ета-
пів і напрями удосконалення адміністрування мар-
кетингової діяльності підприємства для реалізації 
стратегії еко-інноваційного розвитку виробництва 
органічної продукції.

Виклад основного матеріалу. Формування і 
функціонування системи адміністрування марке-
тингової діяльності підприємств відбувається на 
основі принципів та функцій бізнес-адміністру-
вання, а також шляхом здійснення процесу адмі-
ністрування всього комплексу робіт, який спрямо-
ваний на формування і здійснення управлінської 
дії, що забезпечує необхідний рівень ефективності 
маркетингової діяльності [1, с. 55].

Складники діяльності підприємства формують 
напрями адміністрування підприємства (рис. 1). 
Таким чином, сукупність ресурсів підприємства 
визначає можливі досягнення цілей процесу адмі-
ністрування, багатоаспектні складники, що містить 
як матеріальні, так і нематеріальні активи, що 
забезпечують ефективність господарювання [2–3].

Маркетинговий напрям є невід’ємною складо-
вою частиною загального адміністрування підпри-
ємством, що в цілому спрямоване на досягнення 
корпоративних цілей, підвищення ефективності 
і прибутковості. адміністрування маркетингової 
діяльності підприємства формують низка факто-
рів, які в загальному визначають реальні можли-
вості формування конкурентоспроможності під-
приємства на ринку [2–3].

Вивчаючи потенціал підприємства, В.В. Слі-
пенький [4] зазначає, що найважливішим елемен-
том у системі адміністрування підприємства є 
маркетинг, який є засобом, що забезпечує ділову 
активність, стабільність, конкурентоспроможність 

і ефективність роботи підприємства. Оскільки в 
сучасному ринковому середовищі кожне підпри-
ємство прагне вистояти в конкурентній боротьбі й 
перебувати в числі прибуткових, то формування 
системи адміністрування маркетингової діяльності 
підприємства відбувається під впливом внутрішніх 
та зовнішніх факторів, а їх сукупність є маркетин-
говим середовищем.

До основних функцій адміністрування мар-
кетингової діяльності виробників органічної про-
дукції доцільно віднести планову, організаційну, 
управлінську, виконавську та контрольну функції. 
Проектувальна функція передбачає визначення 
напрямів розвитку підприємства, здійснення ціле-
спрямованої послідовності дій щодо синтезу сис-
тем або окремих її складових. Організаційна функ-
ція спрямована на впорядкування та підтримання 
структури з метою раціональної та збалансованої 
діяльності маркетингового відділу, і його взаємодії 
з іншими підрозділами. Управлінська функція зорі-
єнтована насамперед на досягнення поставленої 
мети, забезпечення сталого функціонування і роз-
витку підприємства. Виконавська функція – забез-
печення ефективного виконання завдань діяль-
ності, які спрямовані на реалізацію визначених 
цілей та поставленої мети. Контрольна функція 
передбачає кількісну і якісну оцінку, а також облік 
результатів діяльності підприємства та забезпечує 
комунікацію маркетингового відділу із іншими під-
розділами [5].

Класифікацію властивостей формування сис-
теми адміністрування маркетингової діяльності 
виробників органічної продукції можна згрупувати 
за ознаками, які характеризують [6]: адміністру-
вання маркетингової діяльності підприємства і 
взаємозв’язок його із зовнішнім середовищем; 
методологію функціонування і розвитку адміні-
стрування маркетингової діяльності.

У сучасних ринкових умовах створення марке-
тингової служби і системи адміністрування марке-
тингової діяльності виробників органічної продук-
ції становлять важливу складову частину успішної 
діяльності. Нині підприємства мають певні проб-
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Рис. 1. Напрями адміністрування діяльності підприємства [2–3]



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

134 Випуск 49. 2020

леми з каналами збуту органічної продукції (що 
має обмежені строки реалізації) і контролем за 
станом ринку [7–10].

Адміністрування маркетингової діяльності 
виробників органічної продукції має будуватися на 
таких принципах, як [7–10]:

– чітке розмежування дій підрозділів, що здій-
снюють різні маркетингові функції: вивчення ринку, 
розроблення нових продуктів і планування вироб-
ництва, постачання і збут, комунікацію і стимулю-
вання збуту;

– усунення дублювання робіт різними підрозділами;
– найскладніші принципи – комплексні ринкові 

дослідження, розробка стратегічних прогнозів, 
оцінка ефективності маркетингових стратегій − 
делегуються спеціалізованій службі маркетингу.

Адміністрування маркетингової діяльності 
сучасних підприємств виробників органічної про-
дукції передбачає [7–10]: 

– побудову та вдосконалення структури управ-
ління маркетингом;

– добір фахівців з маркетингу належної квалі-
фікації;

– розподіл завдань, прав і відповідальності 
серед працівників;

– створення належних умов для ефективної 
роботи персоналу;

– забезпечення ефективної взаємодії маркетин-
гового відділу з іншими підрозділами підприємства.

Керівнику підприємства необхідно [7–11]: 
по-перше, усвідомити значущість адміністру-
вання маркетингової діяльності, як механізму 
забезпечення реалізації продукції в необхід-
них обсягах; по-друге, забезпечити оптимальне 
фінансування роботи маркетингового відділу; 
по-третє, для кращої поінформованості й від-
повідності знань менеджерів із маркетингу 
сучасним вимогам, забезпечити їх навчання, 
участь у семінарах, тренінгах, майстер-класах; 
по-четверте, здійснювати постійний моніторинг 
ринкового середовища; по-п’яте, аналізувати і за 
необхідності покращувати показники фінансового 
та майнового стану підприємства для підвищення 
інвестиційної привабливості; по-шосте, отриму-
вати оперативну інформацію про нововведення 
і впроваджувати інновації як у виробничу сферу, 
так і в адміністрування маркетингової діяльності; 
по-сьоме, виявляти та нейтралізовувати ризики, 
пов’язані з маркетинговою діяльністю шляхом їх 
уникнення або самострахування.

Більшість виробників органічної сільськогос-
подарської продукції має лінійно-функціональну 
структуру управління, перевагами якої є швидке 
(за допомогою ієрархії) прийняття управлінських 
рішень та висока спеціалізація керівництва. А до 
недоліків можна віднести: складність регулювання 
відносин різнорівневих керівників, переванта-
ження керівників інформацією.

Сам процес управління маркетинговою діяль-
ністю агровиробників органічної продукції лише 
частково відповідає вимогам ринку, оскільки не 
є гнучким, а його складники напрями не повною 
мірою використовують інструменти маркетинго-
вого комплексу (цінову, збутову, комунікаційну та 
виробничу політики), і важливі у сучасних умовах 
піднапрям – логістичний та інноваційний.

Нині адміністрування маркетингової діяльності 
сільськогосподарських виробників органічної про-
дукції зводиться до управління виробництвом, а 
уваги самій системі адміністрування приділяється 
недостатньо, зокрема формуванню стратегії, 
управлінню асортиментом товарів і послуг, та ана-
лізу ринкової кон’юнктури.

Проаналізувавши теоретично-методологічні під-
ходи до адміністрування діяльністю підприємства 
[1–12], пропонуємо таку послідовність етапів удо-
сконалення адміністрування маркетингової діяль-
ності виробників органічної продукції (див. рис. 2).

На першому етапі здійснюється техніко-еконо-
мічний аналіз показників господарської діяльності, 
діагностика адміністрування маркетингової діяль-
ності підприємства, досліджується внутрішнє сере-
довище; оцінюється сильні і слабкі сторони, загрози 
та можливості діяльності підприємства, тощо.

Розроблення стратегії еко-інноваційного розви-
тку виробництва органічної продукції – це другий 
етап удосконалення адміністрування маркетинго-
вої діяльності сільгоспвиробників органічної про-
дукції. На цьому етапі необхідно сформувати чи 
відкоригувати низку тактичних цілей і шляхів їх 
розв’язання. Цілі й завдання стратегії мають від-
повідати потенціалу господарської діяльності і 
засобам досягнення мети.

Третім етапом є визначення напрямів удоскона-
лення адміністрування маркетингової діяльності 
виробників органічної продукції для реалізації 
стратегії еко-інноваційного розвитку виробництва 
органічної продукції.

Четвертим етапом є реалізація визначених 
напрямів удосконалення адміністрування марке-
тингової діяльності підприємства (удосконалення 
товарної, цінової, збутової і комунікаційної полі-
тики). Виробники органічної продукції мають мож-
ливість збільшувати обсяг реалізації продукції 
різними шляхами, зокрема, випускаючи нову про-
дукцію, яка раніше не випускалась, або удоскона-
люючи наявну за допомогою інновацій.

Також підприємства за допомогою еко-іннова-
цій можуть ставати результативнішими і зайняти 
лідируючі позиції на ринку, та матимуть змогу 
встановлювати ціни на вищому рівні за рахунок 
екологічності, корисності і створення винятковості 
продукції [10; 12–13].

Контроль за реалізацією напрямів удоскона-
лення адміністрування маркетингової діяльності 
підприємства і стратегією еко-інноваційного роз-
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витку виробництва органічної продукції є п’ятим 
етапом та невід’ємною частиною адміністру-
вання. Цей етап забезпечує контроль, прийняття 
і реалізацію управлінських рішень; формування 
інформаційних систем для ефективності адміні-
стрування маркетингової діяльності. При цьому 
повинні бути визначені обсяги і зміст інформа-
ційних потреб ефективного адміністрування, 
організований моніторинг економічних процесів і 
кон’юнктури ринку і зовнішнього маркетингового 
середовища [10; 12–13]. 

У разі різкої зміни маркетингового середовища 
чи внутрішнього середовища підприємства, про-
цес удосконалення адміністрування маркетинго-
вої діяльності потрібно переглядати й починати 
з першого етапу, оскільки сучасні ринкове сере-
довище досить динамічно розвивається. У разі 
застарівання системи адміністрування, існує ймо-
вірність втрати конкурентних позицій і зменшення 
ефективності господарської діяльності.

Дотримуючись розробленого алгоритму удо-
сконалення адміністрування маркетингової діяль-
ності і виходячи із техніко-економічного аналізу 
показників господарської діяльності, діагностики 
системи адміністрування, ми пропонуємо наступні 
напрями удосконалення системи адміністрування 

маркетингової діяльності для реалізації стратегії 
еко-інноваційного розвитку виробництва органіч-
ної продукції (див. табл. 1).

Таким чином, основними завданнями реаліза-
ції напрямів удосконалення адміністрування мар-
кетингової діяльності виробників органічної про-
дукції є ефективне управління товарною, ціновою, 
збутовою і комунікаційною політикою; підвищення 
ефективності соціальної політики підприємства. 
Ефективність реалізації запропонованих напря-
мів удосконалення адміністрування маркетингової 
діяльності багато в чому залежить від професійної 
компетенції управлінського персоналу. 

Висновки. Під час формування системи адмі-
ністрування маркетингової діяльності виробни-
ків органічної продукції перевага проявляється у 
тому, що: буде чітка координація зусиль і завдання 
підприємства; чітко сформовані показники діяль-
ності для контролю; створюються передумови для 
швидшого реагування на зміни середовища і пер-
спективного мислити керівника; чітко регламенту-
ється взаємозв’язок обов’язків, відповідальності і 
прав усіх посадових осіб. 

Удосконалену систему адміністрування марке-
тингової діяльності потрібно коригувати за наслід-
ками контролю, при цьому вносити зміни в орга-

 

1-й етап. Техніко-економічний аналіз показників господарської 
діяльності і діагностика адміністрування маркетинговою діяльністю 

виробників органічної продукції 

2-й етап. Розробка стратегії еко-інноваційного розвитку виробництва 
органічної продукції (формування чи коригування стратегічних та 

тактичних цілей підприємства, узгодження їх за змістом і термінами 
реалізації; науково-практичне обґрунтування) 

3-й етап. Визначення напрямів удосконалення адміністрування 
маркетинговою діяльністю виробників органічної продукції для 

реалізації стратегії еко-інноваційного розвитку виробництва 
органічної продукції 

4-й етап. Реалізація визначених напрямів удосконалення 
адміністрування маркетинговою діяльністю підприємства 

(удосконалення товарної, цінової, збутової і комунікаційної політики 
підприємства) 

5-й етап. Контроль за реалізацією напрямів удосконалення 
адміністрування маркетинговою діяльністю підприємства і 

стратегією еко-інноваційного розвитку виробництва органічної 
продукції 

Рис. 2. Етапи удосконалення адміністрування маркетингової діяльності  
виробників органічної продукції
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нізаційну структуру підприємства і підвищувати 
вимоги до рівня виконання обов’язків та професіо-
налізму працівників.

Запропонований алгоритм удосконалення 
адміністрування маркетингової діяльності має 
комплексний характер і дає можливість, виходячи 
із техніко-економічного аналізу показників госпо-
дарської діяльності, сформувати напрями удоско-
налення адміністрування маркетингової діяльності 
виробників органічної продукції для реалізації 
стратегії еко-інноваційного розвитку виробництва 
органічної продукції.

Удосконалення адміністрування маркетинго-
вої діяльності підприємства дозволить підвищити 
продуктивність виробництва та прибутковість реа-
лізації органічної продукції, посилити ефектив-
ність управління, покращити якість продукції, при-
скорити науково-технічний розвиток підприємства.
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