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У статті досліджено сутність поняття 
«маркетингова логістика», виділено голо-
вні завдання та основні аспекти логіс-
тичної діяльності підприємств агропро-
мислового комплексу. Аргументовано, що 
інтеграція процесів поєднання маркетингу 
і логістики створює можливості підви-
щення корисності і цінності продукту, здій-
снюючи стимулюючий вплив на найважли-
віші управлінські функції підприємства. 
Наведено особливості маркетингової 
логістики на підприємствах агропромис-
лового комплексу, що займаються пере-
робкою сільськогосподарської продукції. 
Доведено, що на сучасному етапі еконо-
мічного розвитку в умовах невизначеності 
зовнішнього середовища та постійного 
зростання підприємницьких ризиків одним 
із ключовим елементів конкурентної рин-
кової стратегії підприємства є маркетин-
гова логістика, основним результатом 
забезпечення якої має стати така органі-
зація управлінської системи, яка за допус-
тимих витрат забезпечить якісне обслу-
говування споживачів. 
Ключові слова: маркетинг, логістика, під-
приємницькі ризики, маркетингова логіс-
тика, агропромисловий комплекс. 

В статье исследована сущность понятия 
«маркетинговая логистика», выделены 
основные задачи и аспекты логистиче-
ской деятельности предприятий агропро-
мышленного комплекса. Аргументировано, 
что интеграция процессов сочетания 
маркетинга и логистики создает возмож-
ности повышения полезности и ценности 
продукта, осуществляя стимулирующее 
влияние на важнейшие управленческие 
функции предприятия. Приведены особен-
ности маркетинговой логистики на пред-
приятиях агропромышленного комплекса, 
занимающихся переработкой сельскохо-
зяйственной продукции. Доказано, что на 
современном этапе экономического разви-
тия в условиях неопределенности внешней 
среды и постоянного роста предпринима-
тельских рисков одним из ключевых эле-
ментов конкурентной рыночной страте-
гии предприятия является маркетинговая 
логистика, основным результатом обеспе-
чения которой должна стать такая орга-
низация управленческой системы, которая 
при допустимых затратах обеспечит каче-
ственное обслуживание потребителей. 
Ключевые слова: маркетинг, логистика, 
предпринимательские риски, маркетинговая 
логистика, агропромышленный комплекс.

The article investigates the essence of the "marketing logistics" concept, highlights the main tasks and main aspects of agro-industrial enterprises logistics 
activities. The definition of the concept of marketing logistics of outstanding domestic and foreign scientists is given. he risk factors that burden the enter-
prises of the agro-industrial complex are identified, such as: incomplete land reform; insufficiency of normative-legal bases; lack of motivation for coopera-
tion and consolidation of small agricultural producers; uneven development of management various forms; instability of domestic agricultural products and 
food competitive positions in foreign markets due to incomplete processes of adaptation to European requirements for quality and safety of agricultural raw 
materials and food products. It is argued that the integration of the combining marketing and logistics processes creates opportunities to increase the mate-
rial and information utility and value of the product, exerting a stimulating effect on such important enterprise management functions as production, distribu-
tion, supply and marketing. The main tasks of marketing logistics are identified, which are to reduce logistics costs, ensure a high level of customer service, 
improve product quality and service delivery, achieve stability in the market and coordinate all actions of participants in the distribution process. Peculiarities 
of marketing logistics at the enterprises of agro-industrial complex engaged in processing of agricultural products are given, namely: increased requirements 
to logistics elements; low level of the logistics process informatization and information interaction of the agro-industrial complex with the other economy 
sectors; high degree of risk; seasonality of raw materials. It is proved that at the present stage of economic development in conditions of uncertainty of the 
external environment and constant growth of business risks one of the key elements of enterprise competitive market strategy is marketing logistics, which 
main result should be the organization of management system.
Key words: marketing, logistics, business risks, marketing logistics, agro-industrial complex. 

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИКИ НА ПІДПРИЄМCТВАХ АПК  
В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ 
PECULIARITIES OF MARKETING LOGISTICS  
AT AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS  
OF ENTREPRENEURIAL RISKS GROWTH

Постановка проблеми. Розвиток агропромис-
лового комплексу України, підвищення рівня неви-
значеності ринкового середовища та загострення 
конкуренції на ньому, перевищення пропозиції над 
попитом актуалізують питання необхідності ефек-
тивного управління бізнес-процесами на підпри-
ємстві й активно сприяють інтеграції маркетингу і 
логістики, яка стає невід’ємною частиною концеп-
ції ефективного підприємництва в умовах зрос-
тання ризиків. 

Впровадження в господарську практику прин-
ципів маркетингової логістики і формування її 
системи як ключового елемента конкурентної рин-
кової стратегії підприємства на сучасному етапі 

економічного розвитку набуває надзвичайної акту-
альності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню сутності та особливостей функціону-
вання системи маркетингової логістики як основи 
ефективного підприємництва приділено багато 
уваги як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, 
таких як С.В. Ковальчук [1], Ф. Котлер, Г. Армстронг 
[2], Є.В. Крикавський [3], М. Крістофер, Х. Пек [4], 
Г.О. Холодний [5], Н.І. Чухрай [6] та інші. Але, на 
нашу думку, недостатньо вивченим є сучасний 
етап розвитку маркетингової логістики та особли-
вості її функціонування на підприємствах агропро-
мислового комплексу. 
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Постановка завдання. Метою статті є вив-
чення особливостей маркетингової логістики та 
обґрунтування необхідності її впровадження на 
підприємствах агропромислового комплексу в 
умовах зростання підприємницьких ризиків. 

Виклад основного матеріалу. Агропромисло-
вий комплекс (АПК) утворився в результаті склад-
них організаційно-структурних змін і є синтезом 
сільськогосподарського і промислового виробни-
цтва. До його складу входять: 

1) групи галузей промисловості, які здійснюють 
виготовлення засобів виробництва для сільського 
господарства, його матеріально-технічне забезпе-
чення і виробниче обслуговування; 

2) безпосередньо сільськогосподарське вироб-
ництво; 

3) група галузей, пов’язаних із виробництвом 
продовольства і предметів широкого вжитку з 
сільськогосподарської сировини, підприємства із 
транспортування, охорони, постачання населення 
[7, c. 15]. 

У сучасних реаліях підприємницьким ризи-
ком обтяжені всі сфери економіки, але особливо 
гостро його вплив проявляється в агропромисло-
вому комплексі, що викликано такими чинниками, 
як: незавершеність земельної реформи; недостат-
ність нормативно-правових засад та відсутність 
мотивації до кооперації та укрупнення дрібних сіль-
ськогосподарських виробників у межах сільських 
громад; нерівномірність розвитку різних форм гос-
подарювання (укладів); нестабільність конкурент-
них позицій вітчизняної сільськогосподарської 
продукції та продовольства на зовнішньому ринку 
через незавершення процесів адаптації до євро-
пейських вимог щодо якості та безпечності сіль-
ськогосподарської сировини та харчових продук-
тів [6, c. 237]. Cеред основних проблем розвитку 
аграрного сектору фахівці виділяють низькі темпи 
техніко-технологічного оновлення виробництва 
та значні втрати продукції через недосконалість 
інфраструктури аграрного ринку і логістики збері-
гання. 

В умовах ринкової економіки загострюється 
питання формування вітчизняними підприєм-
ствами конкурентних переваг, досягнення яких є 
можливим у разі використання бізнес-процесів, 
що здатні забезпечити задоволення попиту спо-
живачів більш гнучким та надійним способом. 
У сучасних умовах господарювання вирішальним 
фактором успішності підприємства АПК є вміння 
реалізувати продукцію, використовуючи інтегро-
вані ланцюги постачання від виробника до спо-
живача, створюючи додаткові цінності для клі-
єнта та організовуючи якісне обслуговування. Для 
розвинутих ринкових відносин стають актуаль-
ними процеси поєднання маркетингу як концепції 
управління, орієнтованої на ринок, та логістики як 
концепції управління, орієнтованої на потік, що 

створює можливості підвищення корисності і цін-
ності продукту, оцінюваних покупцем чи клієнтом 
[5, с. 184]. На етапі розподілу продукції маркетинг 
і логістика є рівноправними учасниками системи 
реалізації продукції і не лише доповнюють одне 
одного, але й мають тісний взаємозв’язок та вза-
ємозалежність і за оптимального одночасного 
використання підвищують ефективність збуту 
продукції та ефективність діяльності підприємства 
загалом.

Науковці по-різному трактують поняття мар-
кетингової логістики. Ф. Котлер та Г. Армстронг 
визначають маркетингову логістику як діяльність 
із планування, виконання на контролю фізич-
ного переміщення матеріалів, готових виробів та 
інформації, яка їх стосується, від місця їхнього 
виробництва до місця споживання з метою задо-
волення потреб споживачів та отримання при-
бутку [2, c. 369].

Автори М. Крістофер та Х. Пек зазначають, що 
маркетингова логістика управляє сферою взаємо-
дії між маркетингом і логістикою в контексті широ-
кого ланцюга поставок і зосереджена на способах, 
за допомогою яких обслуговування клієнтів може 
бути використано для досягнення конкурентної 
переваги [4]. 

Ми погоджуємося з твердженням Г.О. Холод-
ного, який маркетингову логістику трактує як сис-
тему, спрямовану на найбільш оптимальне задо-
волення потреб клієнтів із метою досягнення 
стійких конкурентних переваг за рахунок інтеграції, 
оптимізації і раціоналізації логістичних потоків, які 
включають матеріальні, фінансові та інформаційні 
потоки. Вона реалізується на основі системного 
підходу до використання маркетингу та логістики 
в господарській діяльності і передбачає активне 
використання сучасних інформаційних технологій 
[5, с. 184].

Логістична діяльність підприємств агропромис-
лового комплексу характеризується складною, 
багатолінійною і багатовекторною специфікою, на 
відміну від інших галузей, тому вимагає багатови-
мірного підходу. Її основною відмінністю є те, що 
АПК не лише орієнтований на зовнішню реаліза-
цію, але й передбачає внутрішній перерозподіл 
виробленої продукції, враховуючи сезонність та 
регулюючи поставки і перевезення відповідно до 
виробничого циклу. Перш ніж дійти від виробника 
до споживача, продукція проходить через певний 
ланцюг постачання (рис. 1). 

Він може бути як довшим, так і коротшим. І, 
відповідно, чим довший ланцюг постачання, тим 
важче його контролювати. Конфігурація ж ланцю-
гів постачання сільськогосподарської продукції в 
Україні також має свої особливості, що передусім 
зумовлено складом їх учасників. Постачальниками 
(вантажовідправниками) такої продукції виступа-
ють трейдери, переробні та безпосередньо сіль-
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ськогосподарські підприємства, що характеризу-
ються різними обсягами, параметрами плановості, 
спрямованості та цінової політики [8, c. 172]. Удо-
сконалені логістичні рішення в системі управління 
ланцюгами постачання забезпечують зміну логіс-
тичної стратегії, отримання стабільного зростання 
та значних конкурентних переваг як у національ-
ному, так і у глобальному вимірі.

Розглянемо особливості маркетингової логіс-
тики для підприємств переробної галузі АПК, де 
реалізація концепції логістики неможлива без 
використання маркетингу. Саме в контексті мар-
кетингової філософії використання логістики за- 
безпечує мінімізацію сукупних витрат у діяль-
ності підприємства, від вибору постачальників, 
супроводження руху до збереження матеріалів і 
готової продукції. У разі використання концепції 
логістики у менеджерів з’являється можливість 
виявляти, створювати, змінювати і стимулювати 
попит на продукцію підприємства з мінімальними 
витратами, які супроводжують матеріальний  
потік [9].

Можна виділити такі особливості маркетинго-
вої логістики на підприємствах переробної галузі 
агропромислового комплексу, як: 

– підвищені вимоги до елементів логістики 
(товар швидко псується, і це вимагає під час тран-
спортування спеціальної техніки); 

– ідентичність товару (єдине призначення 
товару, однакові інгредієнти); 

– низький рівень інформатизації логістичного 
процесу та інформаційної взаємодії АПК з іншими 
галузями економіки; 

– високий ступінь ризику (ризик зіпсованої 
продукції, ризик нереалізованості запасів); 

– сезонність отримання сировини приводить 
до незбігання робочого періоду зі збутовим про-
цесом на підприємствах та обмежує можливість 
залишків незавершеного виробництва, викликає 
значну диспропорцію між часом безпосереднього 
виробництва і циклом післявиробничих операцій, 
що підвищує вимоги до організації постачаль-
ницько-збутової системи та управління запасами; 

– збутова діяльність суб'єктів переробної 
галузі є сприйнятливою до державної політики та 

державних програм, оскільки має в короткі тер-
міни адаптуватися до змінних умов експортної 
політики країни, витримати конкуренцію великої 
кількості імпортованих з-за кордону продуктів 
харчування, працювати в умовах відсутності дер-
жавного замовлення та  стабільного гарантування 
збуту [10, c. 62]. 

І маркетинг, і логістика чинять стимулюючий 
вплив на такі надважливі функції підприємства, як 
виробництво, розподіл, забезпечення та збут. 

До складників маркетингової логістики нале-
жать: 

1. Дослідження попиту та стимулювання про-
дажів. 

2. Планування виробництва на підставі інфор-
мації про ринок. 

3. Обробка замовлень. 
4. Зберігання готової продукції.
5. Оптимізація збутової тактики. 
6. Доставка готової продукції споживачу. 
7. Післяпродажне обслуговування [1, c. 14–15]. 
Основні завдання маркетингової логістики 

полягають у: 
– зменшенні витрат на логістику, що дасть 

змогу за ринкового рівня цін отримати більший 
прибуток; 

– забезпеченні високого рівня обслуговування 
споживачів; 

– підвищенні якості продукції та сервісу поста-
чання; 

– досягненні стійкості підприємства на ринку; 
– координації всіх дій учасників процесу роз-

поділу продукції. 
Отже, принципи маркетингу повинні стати голо-

вними в управлінні, тому що практично усім агро-
промисловим підприємствам в умовах ринкової 
економіки основну увагу доводиться приділяти 
питанням реалізації продукції, збільшення дохо-
дів, враховувати наявність конкурентів, коливання 
цін тощо, а ефективне використання при цьому 
логістики дає можливість отримання додаткових 
прибутків внаслідок оптимізації ланцюгів поста-
чання, що доводить нагальну потребу інтеграції 
логістики та маркетингу з метою підвищення кон-
курентоспроможності підприємства. 

Рис. 1. Ланцюг постачання продукції

Виробник Дистриб’ютор Оптовий 
продавець

Роздрібний 
продавець 

Кінцевий 
споживач
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Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, на сучасному етапі економічного розвитку 
в умовах невизначеності зовнішнього середовища 
та постійного зростання підприємницьких ризиків 
одним із ключовим елементом конкурентної рин-
кової стратегії підприємства є маркетингова логіс-
тика, основним результатом забезпечення якої 
має стати така організація управлінської системи, 
яка за допустимих витрат забезпечить якісне 
обслуговування споживачів. 
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