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Анотація: У статті представлена розробка стратегії виходу на 
ринок товаровиробника з екологобезпечним використанням земель. 
Автором запропоновано  концептуальний підхід до її формування, наведені 
основні складові: визначення цільової аудиторії, аналіз зовнішнього 
середовища, оцінка ресурсного потенціалу, життєвий цикл продукції, 
ціноутворення, логістика, маркетинг, масштабування бізнесу. 
Результатом першого етапу є визначення свого споживача та ринку, де 
виробник планує розпочати свою діяльність. Аналіз середовища містить за 
вибраним набором інструментів оцінку зовнішніх факторів, які сприяють 
розвитку товаровиробника, а, отже, максимізують прибуток, і аналіз 
того, що негативно впливає на розвиток бізнесу. Цей крок допомагає 
ознайомитися з конкурентами та оцінити переваги і загрози. Оцінка 
ресурсного потенціалу містить аналіз основних груп ресурсів, які необхідно 
врахувати при розробці стратегії розвитку виробників: земельні, 
матеріальні, фінансові, трудові (управлінські), інформаційні, 
нематеріальні з метою розрахунку ефективності та перспектив їх 
використання. Формування життєвого циклу продукту дає змогу 
створити товар із позитивним впливом на довкілля та здоров’я людини. 
Суть його полягає у використанні замкнутого циклу виробництва для 
того чи іншого виду продукції. У статті наведено ряд факторів, що 
впливають на формування ціни товаровиробника з екологобезпечним 
використанням земель. За допомогою системи логістики вдається 
оптимізувати поставку товарів та пришвидшити час отримання товарів 
клієнтами. Це створює додаткові переваги для бізнесу та підвищує 
конкурентоспроможність. Описано основні складові системи маркетингу. 
Визначено основні напрями масштабування бізнесу, а також умови, за яких 
його необхідно здійснювати. Реалізація запропонованих у статті заходів 
сприятиме вирішенню ряду соціально-економічних проблем у розвитку 
регіонів, загальному підвищенню ефективності аграрної сфери. Усі ці 
складові є взаємопов’язаними і взаємодоповнюючими. Розкриття їхньої 
суті в певній мірі полегшує ведення діяльності та пришвидшує отримання 
прибутку. 

Ключові слова: система, ринок, виробництво, функціонування, 
екологобезпечне використання земель. 
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1. Постановка проблеми. 
 

Часто трапляється ситуація, що існує ідея у товаровиробника, або є кошти і 
бажання почати діяльність у сфері агропромислового виробництва, однак немає 
конкретного плану, як і з чого почати. Існує багато підходів до розробки та 
впровадження конкретного стартапу. Є навіть державні дотації та субсидії для різних 
галузей у сфері того чи іншого виробництва, особливо у зв’язку із COVID-19. Однак, чи 
буде вибрана сфера успішною? Як оцінити втрати? На чому у першу чергу зосередити 
свою увагу? Відповіді на ці питання дають змогу мінімізувати ризики у бізнесі, вийти з 
тіньового сектору та зробити прибутковим і прозорим ведення діяльності. Більше того, 
правильні кроки дозволяють урахувати умови ведення виробництва в адаптивному 
середовищі та максимізувати прибуток без залежності від обставин. 

 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
 

Оцінюючи вагомий внесок в теорію і методологію розвитку вітчизняних 
товаровиробників, можна відзначити дослідників В. Андрійчука, М. Гофмана, 
В. Збарського, Ю. Коваленко, Т. Лозинську, П. Саблука, В. Шебаніна та ін. Вітчизняні 
науковці зробили значний внесок у розвиток стратегічного управління. Це, зокрема, 
Л. Балабанова, С. Большенко, А. Воронкова, С. Гаркавенко, Д. Горєлов, О. Гудзинський, 
Н. Карпенко, В. Корінєв, Н. Куденко, Я. Ларіна, А. Павленко, В. Писаренко, І. Решетнікова, 
І. Соловйов, Н. Чухрай, Н. Фастівець В. Шведюк, З. Шершньова та інші. Дослідженню 
екологічних проблем сільськогосподарського використання земель присвячені роботи 
багатьох науковців, серед яких В. Береговий, В. Гаврилишин, Л. Гринів, С. Дорогунцов, 
Т. Ніколаєнко, О. Корчинська, В. Русан, О. Смаглій, О. Тараріко, В. Трегобчук, 
О. Фурдичко, М. Хвесик, О. Ходаківської та ін. 

Однак, незважаючи на велику кількість проведених досліджень, досі виникає 
необхідність розробки покрокового виходу на ринок товаровиробника з 
екологобезпечним використанням земель, з урахуванням елементів маркетингу і 
логістики, які дадуть можливість проводити діяльність та отримувати прибуток за 
будь-яких обставин. 

 

3. Постановка завдання. 
 

Метою статті є розробка стратегії виходу на ринок товаровиробника з 
екологобезпечним використанням земель. 

 

4. Виклад основного матеріалу. 
 

Розпочинаючи будь-яку діяльність, в тому числі і у сільському господарстві, 
необхідно визначити напрями виробництва та споживачів. 

Тому першим кроком при розробці стратегії виходу на ринок товаровиробника з 
екологобезпечним використанням земель є робота з цільовою аудиторією – 
сегментація ринку та визначення ринку-плацдарма (рис. 1). 

Сегментація ринку полягає в тому, що підприємство концентрується на 
обмеженій кількості груп споживачів (одній або двох), які відрізняються набором 
потреб і використовує спеціально розроблений план маркетингу для залучення цієї 
одної (двох) груп [11]. 

Ринок-плацдарм – той ринок, з якого ви, коли вже здобудете на ньому 
домінантну частку, матимете сили наступати на суміжні ринки з іншими пропозиціями, 
збільшуючи компанію з кожним наступним ринком [2, c. 65]. 



ISSN 2223-3822 © Соціально-економічні проблеми і держава. — Вип. 1 (24). — 2021 

28 

 
 

Рис. 1. Розробка стратегії виходу на ринок товаровиробника з 
екологобезпечним використанням земель 

 
Результатом першого етапу є визначення свого споживача та ринку, де виробник 

планує розпочати свою діяльність. 
Далі, коли Ви розумієте для кого, що і де будете продавати, відбувається 

тестування Вашої ідеї та продукту, переходимо до кроку 2 – аналізу зовнішніх умов 
функціонування. 

Аналіз середовища містить методики оцінки SWOT, PEST. При проведенні STEP-
аналізу необхідно проаналізувати можливий вплив на діяльність підприємств окремої 
галузі або ринку чотирьох основних факторів макроекономічного середовища: Political 
(політичний); Economic (економічний); Social (соціальний); Technological 
(технологічний) [6]. 

На відміну від PEST-аналізу, відомий у стратегічному менеджменті метод SWOT 
дає змогу не лише ідентифікувати стан зовнішнього середовища компанії, але й 
зіставити його з деякими внутрішніми характеристиками підприємства та сформувати 
уявлення про його імовірний стратегічний вибір. За традиційною схемою SWOT (сила 
(strength), слабкість (weakness), можливості (opportunities) і загрози (threats) вдається 
встановити лінії зв’язку між силою і слабкістю, які притаманні організації, та 
зовнішніми загрозами і можливостями. Методологія SWOT припускає спочатку 
виявлення сильних і слабких сторін компанії, а також загроз і можливостей 
зовнішнього середовища, і після цього встановлення ланцюжків зв’язків між ними, які 
в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії організації [5]. 

Даний крок дає змогу уникнути ряду кризових ситуацій та запобігти прояву 
ризиків у сільському господарстві. Наприклад, вивчивши і оцінивши податкове 
законодавство, Ви можете скоригувати свій продукт під ту чи іншу категорію 
оподаткування, що допоможе вести чистий бізнес з мінімізацією оподаткування. 

Наступним етапом є оцінка наявних ресурсів, яка включає аналіз основних груп 
ресурсів з метою розрахунку ефективності та перспективи їх використання. 

Рзаєва Т., Лучук Д. дають таке визначення ресурсного потенціалу: ресурсний 
потенціал підприємства представляє собою певний обсяг фінансово-виробничих 
ресурсів, які не є постійними і змінюються відповідно до потреб виробництва та 
перспектив розвитку господарюючого суб’єкта, а ефективне використання яких сприяє 
підвищенню ефективності функціонування підприємства, його фінансовій стійкості, 
оптимізує рівень конкурентоспроможності та дає можливість отримати максимальний 
результат за мінімальних витрат [10]. 

Після оцінки зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування 



ISSN 2223-3822 © Socio-Economic Problems and the State, Vol. 24, No. 1, 2021 

29 

здійснюють перехід безпосередньо до виробничого процесу, тому наступним кроком є 
розробка життєвого циклу продукції. Для суб’єкта господарювання з 
екологобезпечним використанням земель важливими складовими виробництва є 
замкнутий цикл, безвідходність (переробка відходів), екологічність, збереження 
навколишнього середовища, використання екологічно чистих матеріалів. 

Інтеграція екологічних і соціально-економічних питань у розроблення і 
проектування продукції сприяє зменшенню витрат та впровадженню інновацій. 
Найвища ефективність досягається тоді, коли аспекти продукції покращуються на 
стадії проектування й розроблення та досягнуті цілі узгоджуються з поточною 
стратегією ведення бізнесу [3]. 

Саме від елементів життєвого циклу продукту залежить механізм формування 
ціни. 

Велику увагу дослідженню та вирішенню питань ціноутворення взагалі та в 
сільському господарстві, зокрема, присвятили науковці, такі як П. Саблук, Ю. Мельник, 
М. Пархомець, М. Матвійчук, І. Яців. Серед опублікованих праць варто виділити 
ґрунтовний доробок М. Артуса, Р. Бруханського, В. Гудака, Є. Кирилюка, Б. Пасхавера, 
Є. Фірсова, О. Шпичака та інших дослідників. Однак, питання утворення ціни на 
екологобезпечну продукцію залишається недостатньо вивченим. 

Кравець К. вважає, що при побудові ціноутворення на сільськогосподарську 
продукцію необхідно враховувати такі ринкові принципи, як: дія економічних законів; 
кон'юнктура ринку і процеси товарообміну; державне регулювання ціноутворення; 
конкуренція; домінуючий вплив споживача [9]. 

На нашу думку, важливим аспектом ціноутворення є унікальність продукту і 
наявність власного бренду. Також система сервісного та післяпродажного 
обслуговування формує додаткову цінність продукту. 

Якщо говорити про екологобезпечну продукцію, то на формування ціну будуть 
впливати і екологічні аспекти продукції. До них відносять: вибір екологічно вигідних 
матеріалів; економія матеріалів; оптимізація технологій виробництва; ефективні 
системи поширення; зменшення екологічного впливу, пов’язаного з використанням 
продукції; оптимізація життєвого циклу продукції; утилізація продукту; розроблення 
нової концепції [3, c. 110]. 

При ціноутворенні варто враховувати ключові чинники розробки бізнес-моделі: 
- споживач: створення та вилучення цінності – визначте скільки цінності (і на 

якому етапі) надає ваш продукт споживачам і яким чином вилучити її частину у 
вигляді оплати. Тут допоможе вимірювана пропозиція цінності; 

- конкуренти – визначте, що роблять ваші конкуренти; 
- дистрибуція – переконайтеся, що канал дистрибуції має достатньо стимулів 

продавати ваш продукт [2, с. 184]. 
Важливим кроком даного етапу є створення бренду. 
На думку Абрамович І. та Єфименко А., бренд у сільському господарстві – 

особливі технології, а саме, організація методів обробки, виготовлення, 
переформатування стану, характеристики і образу товару, і сільськогосподарського 
підприємства в цілому, враховуючи специфіку сезонності товару [1]. 

Створення бренду починається з визначення його місії. Місія – це призначення і 
«сенс існування» бізнесу, його «мрія» про ідеальний світ та підхід до її втілення. Як 
правило, місію бренду можна сформулювати в декількох фразах – вони повинні бути 
простими і досить прагматичними, але надихаючими [4]. 

Бренд – це елемент вашої компанії, який продає за вас. Тобто, спочатку Ви 
працюєте на нього, створюєте репутацію своєї фірми, вибираєте нішу, презентуєте те, в 
чому полягає Ваша унікальність (займаєте своє місце на ринку), а потім уже спокійно 
працюєте і розширюєте свій бізнес. Відточений та вибудований особистий бренд – 
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основа функціонування підприємства в нову епоху. Таке підприємство зможе 
зекономити на рекламі та просуванні, а вилучені кошти вкласти у масштабування 
бізнесу. 

Після того, як продукт готовий, необхідним кроком є розробка системи збуту та 
післяпродажне обслуговування. 

Логістика об’єднує вирощування, зберігання, заготівлю, переробку та подальшу 
реалізацію сільськогосподарської продукції [12]. 

Специфіка сільськогосподарського виробництва дає змогу виділити основні 
системні характеристики логістики сільського господарства: 

- виконання замовлень клієнтів і організація каналів обслуговування; 
- прогнозування попиту на сільськогосподарську продукцію та аналіз обсягів 

споживання; 
- управління запасами продукції (сировини і матеріалів) та мінімізація втрат 

унаслідок неритмічності потоку постачань; 
- комунікаційні зв’язки і доступність інформаційного простору для 

ритмічності потоку замовлень; 
- утримання складів та мінімізація витрат зберігання; 
- управління транспортним потоком; 
- оптимізація географічного розташування виробничих і складських об’єктів; 
- управління фінансовими потоками; 
- управління кадровим потенціалом [7]. 
Логістика дає змогу оптимізувати поставку продуктів і фактично налагодити ті 

зв’язки між елементами виробничого ланцюга, які були втрачені у пореформенний 
період. 

Маркетинг передбачає роботу з клієнтами, а саме – сервісне обслуговування. 
Важливою складовою маркетингу також є аналіз отриманих результатів і планування 
та впровадження рекомендацій. 

Масштабування бізнесу містить кілька етапів. Один із них – залучення 
інвестицій, франчайзинг, розвиток бізнес структур по всьому світу. 

Основні три правила масштабування, які допоможуть уникнути багатьох 
ризиків, наступні: 

масштабуйтесь тільки у разі, якщо: 
- попит на ваш товар значно перевищує вашу пропозицію; 
- ваші бізнес-процеси ідеальні, настільки ефективні, що далі вже немає куди їх 

оптимізувати; 
- користуйтесь перевагами екосистем: в екосистемах є історичний досвід, та 

компанії, які вже проходили не один раз масштабування і вивід стартапів у інші 
екосистеми [8]. 

Незважаючи на значну кількість досліджень у сфері сільського господарства, 
виникає необхідність розробки покрокового виходу на ринок товаровиробника з 
екологобезпечним використанням земель, з урахуванням елементів маркетингу та 
логістики, які дадуть можливість проводити діяльність та отримувати прибуток за 
будь-яких обставин. Більше того, унікальність виготовленого продукту 
товаровиробника потребує особливого підходу до його продажу. 

 
5. Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку. 
 
Урахування всіх етапів виробництва вимагає чіткого розуміння місії та 

цінностей фірми. Власний бренд фірми забезпечує стійку позицію на ринку без 
залежності від зовнішніх обставин. Роздрібна мережа, онлайн магазини та сервісне 
обслуговування дають змогу утримувати клієнтів і формувати вищу ціну. 
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Запропонована схема виходу товаровиробника з екологобезпечним використанням 
земель дозволяє уникнути ризиків та втрати продуктів, зосередити увагу на 
виробництві та поліпшенні якості, делегувавши чітко розроблені процеси у відповідні 
функції допоміжним відділам і максимізувати прибуток. 

Наші подальші дослідження будуть спрямовані на формування механізму 
ціноутворення на продукцію товаровиробника з екологобезпечним використанням 
земель. 
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Аннотация. В статье представлена разработка стратегии выхода на рынок 

товаропроизводителя с экологобезопасным использованием земель. Автором предложен 
концептуальный подход к ее формированию, приведены основные составляющие: определение целевой 
аудитории, анализ внешней среды, оценка ресурсного потенциала, жизненный цикл продукции, 
ценообразование, логистика, маркетинг, масштабирование бизнеса. Результатом первого этапа 
является определение своего потребителя и рынка, где производитель планирует начать деятельность. 
Анализ среды включает по выбранному набору инструментов оценку внешних факторов, ускоряющих 
развитие товаропроизводителя, и, следовательно, максимизирующих прибыль, а также анализ 
факторов, негативно влияющих на развитие бизнеса. Этот шаг помогает познакомиться с 
конкурентами и оценить преимущества и угрозы. Оценка ресурсного потенциала включает анализ 
основных групп ресурсов, которые необходимо учесть при разработке стратегии развития 
производителей с целью расчета эффективности и перспектив их использования: земельные, 
материальные, финансовые, трудовые (управленческие), информационные, нематериальные. 
Формирование жизненного цикла продукта позволяет создать товар с положительным влиянием на 
окружающую среду и здоровье человека. Суть его заключается в использовании замкнутого цикла 
производства для того или иного вида товара. В статье приведен ряд факторов, влияющих на 
формирование цены товаропроизводителя с экологобезопасным использованием земель. С помощью 
системы логистики удается оптимизировать поставку и ускорить время получения товаров 
клиентами. Это создает дополнительные преимущества для бизнеса и повышает 
конкурентоспособность. Описаны основные составляющие системы маркетинга. Определены основные 
направления и условия масштабирования бизнеса. Реализация предложенных в статье мер будет 
способствовать решению ряда социально-экономических проблем в развитии регионов, общему 
повышению эффективности аграрной сферы. Все эти составляющие взаимосвязаны и являются 
взаимодополняющими. Раскрытие их сути в определенной степени облегчает ведение деятельности и 
ускоряет получение прибыли. 

Ключевые слова: система, рынок, производство, функционирование, экологобезопасное 
использования земель. 
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Abstract. The article presents the development of a strategy for entering the market by environmentally 
friendly land use. The author proposed a conceptual approach to its formation, the main components are offered: 
definition of the target audience, analysis of the external environment, assessment of resource potential, product life 
cycle, pricing, logistics, marketing, business scaling. The result of the first stage is to determine the consumer and 
the market where the manufacturer plans to start its activities. The analysis of the environment includes the 
selected set of tools to assess the external factors that contribute to, accelerate the development of the producer, and 
thus maximize profits, as well as the analysis of what negatively affects the development of business. This step helps 
to identify competitors and assess the benefits and threats. Assessment of resource potential includes analysis of the 
main groups of resources that must be considered when developing a strategy for the development of producers: 
land, material, financial, labor (management), information, intangible - in order to calculate the effectiveness and 
prospects for their use. The formation of the product life cycle makes it possible to create a product with a positive 
impact on the environment and human health. Its essence is to use a closed production cycle for a particular type of 
product. A number of factors influencing the price formation of a producer by environmentally friendly land use is 
presented in the article. With the help of the logistics system, it is possible to optimize the delivery of goods and 
speed up the time of reaching goods by customers. These create additional benefits for the business and increases 
competitiveness. The main components of the marketing system are described. The main directions of business 
scaling are determined, as well as the conditions under which it is necessary to carry it out. The implementation of 
the measures proposed in the article will contribute to solving a number of socio-economic problems in the 
development of the regions, the overall increase in the efficiency of the agricultural sector. All of these components 
are interconnected and complementary. Disclosure of their essence to some extent facilitates business activities and 
speeds up profits. 

Key words: system, market, production, operation, environmentally friendly land use. 
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