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РЕФЕРАТ

Тягун В. Г. Механізм розвитку маркетингової діяльності аграрних
підприємств. Рукопис. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня
«магістр» за спеціальністю 075 – «Маркетинг». Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2018 р.
Об’єктом дослідження є процеси маркетингової діяльності аграрних
підприємств.
Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні аспекти
формування і функціонування організаційно-економічних механізмів розвитку
маркетингової діяльності аграрних підприємств.
Мета роботи – обгрунтування теоретико-методичних засад і розробка
практичних рекомендацій з формування та функціонування організаційно-
економічних механізмів розвитку маркетингової діяльності підприємств
агропродовольчого сектору.
Завданнями магістерської роботи є: дослідити теоретичні аспекти та
уточнити зміст й трактування поняття «маркетинг підприємства
агропродовольчого сектору» (агропродовольчий маркетинг); уточнити
класифікацію ринків агропродовольчої продукції та запропонувати систему
показників оцінки збалансованості попиту й пропозиції на агропродовольчому
ринку; обгрунтувати пропозиції щодо застосування наукових підходів до
реалізації агропромислової продукції; проаналізувати сучасний стан
виробництва продукції птахівництва в Україні; здійснити аналіз тенденцій
розвитку маркетингу на підприємствах птахівництва Полтавської області;
розглянути стан та ефективність виробництва продукції птахівництва
фермерського господарства «Трудовик-12»; удосконалити інструменти
маркетингової діяльності аграрних підприємств; сформувати маркетингово-
орієнтовану концепцію механізму управління стратегічним розвитком аграрних
підприємств; побудувати комплексну програму маркетингу аграрного
підприємства.
Робота містить: 95 сторінок, 25 таблиць, 13 рисунків, список літератури:
53 найменування, 1 додаток.

Ключові слова: маркетинг, аграрні підприємства, агропродовольчий
маркетинг, конкурентоспроможність, механізм.



ABSTRACT

Tiagun V. G. Mechanism of development of marketing activity of agrarian
enterprises. Manuscript. Master's work on obtaining an educational degree «мaster»
in specialty 075 – «Marketing». Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National
University, Kremenchuk, 2018.
The object of research is the processes of marketing activities of agrarian
enterprises.
The subject of the study is theoretical, methodological and applied aspects of
the formation and functioning of organizational and economic mechanisms for the
development of marketing activities of agrarian enterprises.
The purpose of the work is to substantiate theoretical and methodological
principles and develop practical recommendations for the formation and functioning
of organizational and economic mechanisms for the development of marketing
activities of enterprises in the agro-food sector.
The tasks of the master's work are: to study theoretical aspects and to clarify
the content and interpretation of the concept of "marketing of the enterprise of the
agro-food sector" (agro-food marketing); to specify the classification of agricultural
products markets and to provide a system of indicators for balancing supply and
demand in the agro-food market; to substantiate the proposals on the application of
scientific approaches to the implementation of agro-industrial products; analyze the
current state of poultry production in Ukraine; to carry out an analysis of the trends of
marketing development at poultry farms in the Poltava region; to consider the state
and efficiency of production of poultry farming of the farm "Trudovyk-12"; to
improve tools of marketing activity of agrarian enterprises; to form a marketing-
oriented concept of a mechanism for managing the strategic development of agrarian
enterprises; to build a comprehensive marketing program for an agrarian enterprise.
The work contains: 95 pages, 25 tables, 13 figures, list of literature: 53 titles, 1
addition.

Key words: marketing, agribusiness, agribusiness marketing, competitiveness,
mechanism.


