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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Розвиток світового господарства в умовах 

інтенсифікації глобалізаційних процесів, поряд з позитивними змінами, 

супроводжується загостренням глобальних проблем сучасності, серед яких однією з 

найбільш актуальних є дисбаланс у світовій енергетичній сфері. Негативні тенденції 

розвитку світового енергетичного ринку, а саме вичерпність природних ресурсів, 

посилення залежності між виробниками, транзитерами та споживачами 

енергоресурсів, екологічна криза та ін. призводять до посилення ролі відновлюваних 

джерел енергії, як одного з ефективних напрямів розвитку світової економіки. 

Україна, перебуваючи в стані глибинної рецесії, потребує пошуку нових 

внутрішніх й зовнішніх джерел розвитку національної економіки, що передбачає 

стимулювання тих сфер виробництва, що можуть забезпечити стійкі конкурентні 

позиції українських компаній на світовому ринку, однією з яких є галузь 

відновлюваної енергетики, зокрема, твердого біопалива. Сучасний стан розвитку 

ринку твердого біопалива дозволяє здійснити вихід українських виробників на 

міжнародні ринки, передусім на ринок ЄС. 

В умовах посилення міжнародної конкуренції ефективність діяльності 

українських компаній залежить від виваженої стратегії виходу на глобальні ринки, 

яка має враховувати фактор часу, як основний параметр конкурентоспроможності в 

сучасних умовах. На ринку твердого біопалива ЄС, що перебуває на стадії 

формування, часові межі його освоєння та невизначеність ризиків зовнішнього 

середовища набувають особливої актуальності для українських виробників. 

Значний внесок у дослідження теоретичних основ розвитку глобального 

господарства та зміни стратегій діяльності компаній під впливом посилення 

конкуренції в міжнародному бізнесі здійснили відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, 

серед яких Т. Амблер, І. Ансофф, В. Вергун, О. Каніщенко, Н. Куденко, 

В. Ортинська,М. Портер, А. Старостіна,А. Стрікленд, Я. Столярчук, А. Томпсон, 

А. Філіпенко, О. Шнирков, Ф. Штерн, П. Юхименко та ін. Дослідженням розвитку 

європейського ринку, зокрема, відновлюваних джерел енергії, його ризикованості, 

присвячені роботи таких вчених, як І. Багрова, І. Гайдуцький, А. Гальчинський, 

В. Геєць, Г. Гелетуха, В. Кравченко, О. Рогач, В. Чужиков та ін. 

Слід відзначити, що запропоновані підходи до дослідження міжнародного 

ринкового середовища дозволили здійснити аналіз ринку твердого біопалива ЄС, 

виявити та оцінити рівень конкурентоспроможності українських виробників й 

зовнішньоекономічні ризики, проте питання, пов’язані з класифікацією та 

розробкою сучасних стратегій виходу українських виробників на ринок ЄС в умовах 

інтенсифікації світогосподарських процесів, потребують більш детального розгляду.  

Теоретична та практична значущість вирішення проблеми розроблення 

ефективної стратегії виходу українських компаній на ринок твердого біопалива ЄС в 

контексті забезпечення конкурентоздатності України на світовому ринку зумовили 

актуальність теми дисертаційної роботи, її мету, завдання та напрямки дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано згідно з планами науково-дослідних робіт Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за комплексними держбюджетними темами 

економічного факультету «Модернізація економіки України на засадах сталого 
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соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» №11БФ040-

01 (державний реєстраційний номер 111U006456, термін виконання – 2011 –

2015 рр.). Внесок автора полягає у розробці теоретико-методичних засад 

формування конкурентних позицій України за рахунок впровадження ефективних 

стратегій виходу українських компаній на міжнародні ринки. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є узагальнення 

теоретичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо формування 

стратегії економічної експансії українських компаній на ринок твердого біопалива 

ЄС для посилення міжнародної конкурентоспроможності української економіки. 

Для досягнення поставленої мети дослідження поставлено та вирішено 

наступні завдання: 

−  розкрити особливості сучасних стратегій виходу компаній на міжнародні 

ринки; 

−  виокремити поняття «форми виходу на зарубіжний ринок» та «стратегії 

виходу на зарубіжний ринок»; 

−  визначити особливості стратегії економічної експансії та запропонувати 

визначення поняття «економічна експансія»; 

−  розробити модель вибору стратегії виходу українських виробників на 

зовнішні ринки; 

−  виявити тенденції формування конкурентного бізнес-середовища ринку 

твердого біопалива в ЄС; 

−  визначити ризики діяльності українських підприємств в процесі розроблення 

стратегії економічної експансії на ринок твердого біопалива ЄС; 

−  запропонувати матрицю вибору виду стратегії економічної експансії; 

−  розробити практичні рекомендації щодо реалізації стратегії економічної 

експансії українськими компаніями на ринок твердого біопалива ЄС. 

Об’єктом дослідження є процес диверсифікації діяльності компаній на 

секторальних ринках світового господарства. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти розроблення 

стратегії економічної експансії українських виробників на ринок твердого біопалива 

ЄС. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження проведене з використанням 

низки загальнонаукових методів пізнання, зокрема: порівняння, аналізу та синтезу в 

процесі дослідження сучасних стратегій виходу компаній на міжнародні ринки, 

структури і динаміки розвитку європейського ринку твердого біопалива і 

конкуренції на ньому (розділи 1, 2); методи системного та структурного аналізу при 

розробці моделі стратегії економічної експансії, програми управління ризиками для 

українських компаній в процесі економічної експансії на європейський ринок 

відновлюваної енергетики (розділи 2, 3); метод логічного узагальнення при 

формулюванні висновків. 

Інформаційною базою дослідження є наукові роботи зарубіжних та вітчизняних 

вчених; аналітична звітність Європейського Союзу та міжнародних організацій 

(AEBIOM, IRENA); нормативно-правові документи України та ЄС; рекламно-

інформаційні матеріали виробників твердого біопалива; матеріали, зібрані за 

допомогою експертних опитувань, Інтернет-ресурси. 
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Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі отримано 

нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують важливе науково-

прикладне завдання щодо розроблення підходів до формування українськими 

компаніями стратегії економічної експансії на європейський ринок відновлюваних 

джерел енергії. Основні результати дослідження, що характеризують його наукову 

новизну й особистий внесок автора, полягають у наступному: 

вперше: 

−  запропоновано матрицю вибору виду стратегії економічної експансії 

вітчизняних компаній на ринок твердого біопалива ЄС через оцінювання і 

комбінацію таких параметрів, як стадія розвитку ринку (його місткість, динаміка, 

рівень конкуренції, конкурентоспроможність ціни обраного джерела енергії в межах 

ринку) та час, який був затрачений на освоєння виробництва, аналіз ринку, аналіз 

споживачів і досягнення запланованої частки ринку, що дозволяє обрати найбільш 

ефективну стратегію виходу на міжнародні ринки; 

удосконалено: 

−  визначення сутності понять «стратегія виходу компанії на зарубіжний ринок», 

під яким розуміється спосіб забезпечення довгострокової присутності компанії на 

міжнародних ринках за допомогою вибору певних форм виходу (експорт, спільне 

підприємство, пряме інвестування) та інструментів (маркетингових, фінансових, 

внутрішньоорганізаційних), та «стратегія економічної експансії», яка передбачає 

охоплення значної частки ринку за допомогою вибору форм виходу, використання 

маркетингових інструментів і характеру конкурентної поведінки (агресивної, 

помірної, лояльної) для завоювання лідерства;  

−  класифікацію сучасних стратегій виходу компаній на міжнародні ринки, 

основними критеріями якої є тип галузі; географічне охоплення; методи 

стратегічного управління; підходи до побудови бізнесу; час, затрачений на розробку 

стратегії; методи охоплення ринків; стадія розвитку ринку; рівень конкуренції; 

ступінь ризику, що дозволяє здійснити вибір оптимальної стратегії виходу на 

міжнародний ринок; 

−  теоретичні засади розроблення етапів реалізації стратегії економічної 

експансії, що включає в себе стратегічний аналіз зовнішнього середовища, аналіз 

внутрішньоорганізаційного середовища, формування матриці SWOT-аналізу, вибір 

стратегії виходу на міжнародний ринок через побудову моделі та матриці, вибір 

форми проникнення на ринок, виявлення та оцінку ризиків, визначення інструментів 

маркетингового забезпечення реалізації стратегії; 

дістали подальшого розвитку: 

−  встановлення особливостей ринку твердого біопалива ЄС, фундаментальними 

рисами якого є стрімке зростання його місткості, реалізація екологічних альтернатив 

сучасній енергетиці, що безпосередньо випливають з гармонізованих національних 

та наднаціональних інтересів ЄС, диверсифікація нових джерел фінансування, 

посилення регулятивних заходів в енергетичній галузі з боку національних 

інституцій, зростання цінності відновлюваної енергетики, забезпечення 

енергетичної незалежності країн-членів та посилення координаційних тенденцій в 

секторі твердого біопалива; 
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−  класифікація ризиків у процесі виходу українських компаній на ринок 

твердого біопалива ЄС у результаті їх виявлення, оцінки та групування (ризики 

ринку збуту, фінансові, політико-правові, факторів виробництва, операційні), що 

дало змогу виявити найбільш значущі групи ризиків в процесі розроблення стратегії 

економічної експансії на ринку твердого біопалива ЄС та методичні підходи до 

складання програми управління ризиками, яка передбачає встановлення контексту 

ризиків, виявлення та аналіз їхніх факторів, оцінку та формування заходів 

попередження ймовірних подій, специфічних для ринку твердого біопалива ЄС, й 

складання матриці управління ризиками; 

−  методичні підходи до впровадження маркетингової підтримки українських 

компаній в процесі розроблення та реалізації стратегії економічної експансії на 

ринку твердого біопалива ЄС, що передбачає вироблення моделі споживчих 

мотивацій та маркетингових комунікацій (прямого та опосередкованого впливу) на 

найбільш перспективні сегменти, з метою формування стійких конкурентних 

позицій та охоплення значної частки ринку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці конкретних 

рекомендацій щодо реалізації стратегії економічної експансії українських компаній 

на ринок твердого біопалива ЄС. Одержані у дослідженні результати сприяють 

формуванню ефективної стратегії виходу компаній на ринок твердого біопалива ЄС 

в умовах його конкурентного середовища. 

Теоретичні положення та практичні результати дисертаційного дослідження 

були впроваджені у виробничий процес ТОВ «Каспел Україна» (довідка № 60/5 від 

03.04.2014р.), а саме результати дослідження щодо особливостей функціонування 

європейського ринку відновлюваних джерел енергії на сучасному етапі 

трансформації відносин між Україною та ЄС, також було розроблено програму 

управління ризиками в умовах конкурентного середовища ринку відновлюваної 

енергетики Європейського Союзу, направлену на оптимізацію системи управління 

ризиками діяльності на ринку. Практичні рекомендації дисертації сприяли зміні 

існуючої стратегії компанії на європейському ринку на користь запропонованої у 

дисертації стратегії економічної експансії. 

Основні положення дисертації, а саме аналіз конкурентного бізнес-середовища 

європейського ринку відновлюваних джерел енергії та виявлення ризиків ринкового 

середовища, були впроваджені у практику діяльності ТОВ «Біоф’юел Україна» 

(довідка № 50/8 від 14.02.2014р.). Практична реалізація вказаних розробок 

дисертації в діяльність компанії сприяли формуванню системи управління ризиками 

діяльності на європейському ринку твердого біопалива, а також сприяли 

використанню елементів стратегії економічної експансії для виходу на ринок 

Польщі. 

Теоретичні, методичні та науково-прикладні результати дослідження 

використано у навчальному процесі під час проведення лекційних та семінарських 

занять з курсів «Глобалізація», «Маркетинг», «Міжнародний маркетинг», «Ринкові 

дослідження» (довідка № 013/261 від 19.05.2014р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі отримані наукові, методичні та практичні 

результати, що виносяться на захист, є особистими розробками автора та знайшли 

своє відображення в опублікованих ним працях. Із наукових праць, опублікованих у 
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співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, які є результатом 

власних досліджень автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

доповідались, обговорювались на міжнародних і вітчизняних науково-практичних 

конференціях, круглих столах, серед яких: Х Міжнародна науково-практична 

конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. «Шевченківська весна: 

Економіка» (19-23 березня 2012р., м. Київ); Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Формування сучасної теорії 

та практики маркетингу в умовах глобалізації» (15-16 березня 2012р., м. Київ); 

Міжнародна науково-практична конференція «Добробут націй в умовах глобальної 

нестабільності» (27-28 квітня 2012р., м. Одеса);Международная научно-

практическая конференция преподавателей, аспирантов и студентов «Социально-

экономические и правовые аспекты посткризисного развития» (22 апреля 2012г, г. 

Донецк);Конференция «Теория и практика./ Badanianaukowe» (29-31 августа 2012 г., 

г. Вроцлав); Круглий стіл «Ефективність міжнародних інтеграційних процесів» (4-5 

грудня 2013р., м. Київ); Міжнародна науково-практична конференція молодих 

вчених, аспірантів та студентів «Шевченківська весна: Економіка» (18-22 березня 

2013р., м. Київ); Конференция «Наука и практика. Теоретические и практические 

научные инновации» (29-31 января 2013г., г. Краков); Круглий стіл «Об’єднані 

наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» (10-11 листопада 2014р., м. 

Київ); XХIV Международная заочная научно-практическая конференция «Научная 

дискуссия: вопросы экономики и управления» (март 2014г., г. Москва); 

Конференция «Актуальные научные исследования. Теория, практика» (30-31 марта 

2015г., г. Познань). 

Публікації. За результатами наукового дослідження опубліковано 20 наукових 

праць (з яких 16 одноосібних), з них 12 наукових статей, у тому числі 7 – у фахових 

виданнях України, 5 статей – у наукових виданнях інших держав. Загальний обсяг 

публікацій за темою дослідження 7,97 д.а.  

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається 

зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 25 додатків. 

Основний текст дисертаційного дослідження викладено на 187 сторінках 

друкованого тексту, що містить 23 аналітичних таблиці, 45 рисунків та формули. 

Список використаних джерел налічує 201 найменування на 22 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, сформульовано мету та головні завдання дисертації, наведено перелік 

використаних методів, доведено наукову новизну одержаних результатів, їхню 

теоретичну та практичну значущість, розкрито особистий внесок здобувача, 

наведено інформацію про апробацію та публікації результатів дисертації. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження процесу економічної 

експансії в сучасних умовах глобалізації» на основі вивчення та узагальнення 

наукових джерел наведено класифікацію сучасних стратегій виходу компаній на 

міжнародні ринки, визначено економічну природу та особливості стратегії 
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економічної експансії, розроблено етапи формування стратегії економічної 

експансії. 

У дисертаційній роботі було виявлено взаємозв’язок понять «стратегії виходу 

на міжнародні ринки» та «форми виходу на міжнародні ринки», які в сучасній 

економічній літературі ототожнюються. Поняття «стратегії виходу на міжнародні 

ринки» є більш широким та передбачає забезпечення довгострокової присутності 

компанії на міжнародних ринках за допомогою вибору певних форм виходу 

(експорт, спільне підприємство, пряме інвестування), інструментів (маркетингових, 

фінансових, внутрішньоорганізаційних), характеру конкурентної поведінки. 

У роботі запропоновано класифікацію сучасних стратегій виходу компаній на 

міжнародні ринки – традиційна стратегія та стратегія економічної експансії – за 

параметрами: тип галузі, географічні межі охоплення, методи стратегічного 

управління, підходи до побудови бізнесу, часові межі освоєння ринку, методи 

охоплення ринків, стадія розвитку ринку, рівень інтенсивності конкуренції на ринку, 

ступінь та причини ризику. 

Встановлено, що традиційна стратегія виходу на міжнародний ринок 

обирається у випадку, коли ринок знаходиться на стадії життєвого циклу зростання, 

зрілості або спаду, що характеризується середнім або сталим рівнем інтенсивності 

конкуренції. Така стратегія виходу на міжнародний ринок застосовується на 

більшості сформованих товарних ринків (сільськогосподарської продукції, металів, 

сировини та ін.), де розподілені частки ринку, ринкові сегменти та існують бар’єри 

для входу нових гравців на ринок. 

Стратегія економічної експансії визначається як стратегія виходу компанії на 

міжнародний ринок, яка передбачає стрімке охоплення значної частки ринку за 

допомогою використання маркетингових інструментів для завоювання лідерства. 

Вона враховує сучасні вимоги формування світового господарства під впливом 

посилення міжнародної конкуренції, що дозволяє компанії побудувати ефективну 

стратегію виходу на ринок з урахуванням часових меж його освоєння, скорегувати 

характер конкурентної поведінки компанії (агресивний, помірний, лояльний) в 

залежності від стадії життєвого циклу обраного ринку, визначити оптимальну 

частку охоплення та спрогнозувати рівень ризикованості міжнародної діяльності.  

Особливостями стратегії економічної експансії є ряд характеристик, серед яких 

охоплення нових ринків в межах світового господарства, тобто тих, які перебувають 

на етапі життєвого циклу зародження та формування (ринок IT-продукції, 

фармацевтичний, ринок відновлюваних джерел енергії та ін.); завоювання значної 

частки ринку (від 10% до 50%); спрямування на одночасне освоєння міжнародних 

ринків (ринок країн-членів ЄС); інтенсифікація процесу розроблення та 

впровадження етапів виходу на ринок (від 6 місяців до 1,5 року). 

Впровадження стратегії економічної експансії передбачає чіткий, послідовний, 

детально спланований процес досягнення мети (охоплення значної частки ринку) у 

відповідності до встановлених етапів (рис. 1). 

Систематизація процесу розроблення стратегії економічної експансії 

передбачає детальне планування кожного з етапів, що дає можливість ефективно 

розподілити ресурси компанії, скоротити час на стратегічний аналіз зовнішнього та 

внутрішнього середовищ, здійснити цільовий вибір стратегії виходу на міжнародний 
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ринок, виявити, проранжувати та оцінити ризики діяльності на зовнішніх ринках, 

розробити ефективний комплекс маркетингових заходів з урахуванням сучасних 

вимог міжнародного бізнес-середовища. 

 
1 етап. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища 

 

Аналіз макромаркетингового 

середовища 

(політико-правові, економічні, 

природні, науково-технічні, 

демографічні, культурні фактори) 

 Аналіз мікромаркетингового 

середовища 

(конкуренти, споживачі, 

постачальники, партнери, контактні 

аудиторії) 

 

2 етап. Аналіз внутрішньо організаційного середовища 

(фінансові можливості компанії, ресурсні можливості, виробничі можливості, 

технічні і технологічні можливості, кадровий потенціал, визначення конкурентної 

поведінки компанії, визначення конкурентних переваг продукції/послуги) 

 

 

 

 

4 етап. Вибір стратегії виходу на міжнародний ринок 

(традиційної або стратегії економічної експансії за допомогою моделі вибору 

стратегії) 

 

5 етап. Вибір виду економічної експансії 

 

 

 

 

7 етап. Виявлення та оцінка ризиків 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Етапи розроблення стратегії економічної експансії 
Джерело: складено автором 

Одним з етапів розроблення стратегії економічної експансії є вибір стратегії 

виходу компанії на міжнародні ринки (традиційної стратегії або стратегії 

економічної експансії), що здійснюється за допомогою графічної моделі. Відбір 

стратегічних альтернатив відбувається з метою прийняття рішення щодо найбільш 

ефективної стратегії виходу для конкретної компанії на конкретного ринку. 

Найбільш характерними відмінностями між даними стратегіями, які 

виявляються в процесі стратегічного аналізу зовнішнього середовища, є стадія 

життєвого циклу ринку та рівень інтенсивності конкуренції на ньому. Виявлення 

залежності між даними параметрами дає змогу чітко визначити вид стратегії в 

процесі подальшого розроблення етапів її реалізації. 

У процесі прийнятті рішення щодо виходу компанії на міжнародні ринки з 

використанням стратегії економічної експансії, за допомогою матриці (рис. 2) 

3 етап.  Формування матриці SWOT-аналізу 

6 етап. Вибір форми проникнення на ринок 

8 етап. Визначення інструментів маркетингового 

забезпечення реалізації стратегії 

9 етап.  Реалізація стратегії, контроль результатів 
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необхідно обрати її вид, виходячи з амбіційних цілей компанії щодо освоєння 

частки ринку та часу, затраченого на його освоєння: 

 

Б
а

ж
а

н
а

 

ч
а

ст
к

а
 р

и
н

к
у
 50%  

Агресивна економічна 

експансія 

40% 

30% 
 

Помірна економічна 

експансія 

20% 

10% Лояльна економічна 

експансія 0% 

   

6 міс 

 

До 1 року 

 

До 1,5 років 

  Час освоєння ринку 

Рис. 2 Матриця вибору виду стратегії економічної експансії 
Джерело: складено автором. 

 

− агресивна економічна експансія – стратегія, що передбачає стрімке (до 

1,5 року) завоювання значної частки нового ринку (до 50%) та агресивну поведінку 

компанії на ринку для обмеження входу нових гравців на ринок, який перебуває на 

стадії формування, характеризується появою більшої кількості конкурентів, змушує 

компанію відвойовувати певні ринкові частки для досягнення мети. 

− помірна економічна експансія – стратегія, яка передбачає поступове 

освоєння нового ринку (до 1 року), що перебуває на етапі формування, на якому 

відбувається первинний розподіл ринкових сегментів та часток ринку між 

невеликою кількістю конкурентів. 

− лояльна економічна експансія – стратегія, що розрахована на 

довготривале освоєння нового ринку (до 6 місяців), який перебуває на етапі 

зародження та не має розподілених часток ринку й сегментів між конкурентами.  

Кінцевою метою розроблення стратегії економічної експансії є її реалізація, 

контроль за виконанням результатів у відповідності до функцій кожної ланки 

організаційної структури та досягнення стійких конкурентних позицій на ринку.  

У другому розділі «Умови формування стратегії економічної експансії на 

ринку твердого біопалива ЄС» виявлено тенденції функціонування міжнародного 

ринку енергоресурсів, передумови розвитку європейського ринку відновлюваних 

джерел енергії, досліджено конкурентне бізнес-середовище європейського ринку 

твердого біопалива. 

Тенденції розвитку світового енергетичного ринку зумовлюють об’єктивну 

необхідність пошуку нових видів енергоресурсів, що стало передумовою розвитку 

ринку відновлюваної енергетики. Європейський Союз, який є лідером із нарощення 

нових потужностей на світовому ринку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) з 

часткою у 72% від загальносвітового обсягу нарощення потужностей у галузі.  

На основі дослідження тенденцій розвитку міжнародного ринку 

відновлюваних джерел енергії у дисертаційній роботі було виявлено основні 

тенденції розвитку європейського ринку ВДЕ, серед яких: 1) прискорення науково-

енергетичного прогресу (пошук та розробка інноваційних методів забезпечення 

зростаючого світового попиту на енергію шляхом використання енергії течій, сили 

хвиль, сонячної енергії, енергії вітру, геотермальної та гідравлічної енергії, низько 
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потенційного тепла землі, твердих побутових відходів та ін..); 2) зростання місткості 

європейського ринку ВДЕ (з 8% в загальному енергоспоживанні ЄС у 2004р. до 15% 

у 2013р. та до 20% у 2020р.); зростання обсягів інвестицій в галузь (19,7 млрд. дол. у 

2004р., 76,3 млрд. дол. у 2009 р., 114,8 млрд. дол. у 2011р.); 3) посилення 

державного регулювання сектору відновлюваних джерел енергії (застосування таких 

методів регулювання ринку, як добровільні угоди між урядом та бізнесом; надання 

комерційно реалізованих дозволів; мотивація наукових досліджень, розробок і 

демонстрації технологій виробництва та використання енергії з відновлюваних 

джерел; інвестиції з боку уряду або його участь у проектах з відновлюваної 

енергетики; удосконалення нормативного регулювання галузі; надання пільг та 

субсидій; пряме фінансування; надання послуг освіти, інформування та пропаганди 

використання ВДЕ); 4) поява нових джерел фінансування та інститутів регулювання 

галузі (власні кошти юридичних і фізичних осіб; банківські кредити; кошти 

державного бюджету; кредити міжнародних організацій, які регулюють розвиток 

галузі відновлюваних джерел енергії, серед яких МФК, ЄБРР (Програма 

фінансування стійкої енергетики), СБ (енергозбереження у соціальній сфері, 

модернізація котельних, реабілітація будівель та ін.), ООН (фінансування 

будівництва з енергозберігаючими технологіями та вітрових електростанцій) та ін.; 

 
Рис. 3. Прогноз споживання твердого біопалива в ЄС 2000-2020р.р., млн. т н.е. 
Джерело: побудовано автором на основі даних Європейської асоціації біомаси. Офіційний 

сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aebiom.org/about-bioenergy/statistics/ 

 

5) зростання цінності відновлюваної енергетики (можливість подолання 

енергетичної та екологічної криз в регіоні); 6) посилення енергетичної незалежності 

країн світу (децентралізації енергетичної системи, що вирішує проблему залежності 

громадян від ризиків нестабільності енергопостачання, на мікрорівні, і всієї 

економічної інфраструктури країн, від монопольних енергогенеруючих об'єктів, на 

макрорівні); 7) посилення міжнародної колаборації (створення міжнародних 

інститутів, які об’єднані в єдину  консультативну систему під егідою «ООН-

енергетика»: Форум провідних економік з енергетики та зміни клімату (The Major 

Economies Forum on Energyan Climate Change), Міжнародне агентство з 

відновлюваних джерел енергії (IRENA), Рамкова конвенція ООН і зміни клімату 

(РКЗК ООН) та ін.). 

На основі досліджень розвитку європейського ринку відновлюваних джерел 

енергії було проведено аналіз його конкурентного бізнес-середовища та за 
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допомогою експертного оцінювання виявлено основні фактори макро- та 

мікромаркетингового середовища, які впливають на діяльність компаній-виробників 

відновлюваної енергетики на європейському ринку.  

Серед факторів макромаркетингового середовища, основними чинниками 

впливу на діяльність компаній є фактори політико-правового середовища (наявність 

стійкої законодавчої бази регулювання галузі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), 

підтримка галузі з боку Європарламенту, вимоги щодо сертифікації продукції, 

інтенсифікація українсько-європейських відносин); економічного середовища 

(коливання цін на традиційні енергоресурси, висока ціна на транспортування 

газу/нафти, зростання інвестицій в галузь ВДЕ, зростання місткості ринку), 

природного середовища (дефіцит природних енергоресурсів (нафта, газ), сприятливі 

кліматичні умови для використання ВДЕ на території ЄС), науково-технічне 

середовище ЄС (наявність науково-технічної бази розвитку галузі ВДЕ, висока 

кваліфікація спеціалістів галузі ВДЕ); культурного середовища (стурбованість 

екологічною безпекою, сформована  культура споживання ВДЕ).  

Серед факторів мікромаркетингового середовища основними чинниками 

впливу на діяльність українських компаній було виділено наступні групи: 

конкуренти (національні виробники, іноземні компанії); партнери (неурядові 

організації (The European Biomass Association); споживачі (великі промислові 

об’єкти – ТЕЦ, ТЕС). 

Розрахунок сукупної оцінки факторів ринкових загроз та можливостей 

дозволяє зробити висновок, що ринок твердого біопалива ЄС є привабливим та 

перспективним для українських виробників, адже сукупна оцінка факторів ринкових 

можливостей в 5 разів перевищує сукупну оцінку факторів ринкових загроз. 

У третьому розділі «Реалізація стратегії економічної експансії 

українських компаній на ринку твердого біопалива ЄС» надано практичні 

рекомендації щодо розроблення та впровадження стратегії економічної експансії з 

метою розширення міжнародної діяльності українських компаній на ринку твердого 

біопалива ЄС, оцінено основні ризики та запропоновано маркетингову програму 

розвитку галузі твердого біопалива в умовах конкурентного ринкового середовища 

ЄС. 

З метою виявлення ризиків в процесі реалізації стратегії економічної експансії 

на ринку твердого біопалива ЄС українськими компаніями було здійснено 

ранжування та оцінку ризиків за допомогою результатів опитування вибірки (669 

респондентів), яка складається з представників галузі твердого біопалива, 

розробників проектів, інвесторів, співробітників міжнародних організацій, які 

беруть участь у формуванні та функціонуванні ринку в ЄС та в Україні. 

У процесі опитування було виявлено, що найбільш впливовими групами 

ризиків для українських компаній є політико-правові та економічні, а саме 67% 

респондентів оцінили невідповідність української продукції стандартам якості ЄС 

як найважливіший ризик при розробці стратегії економічної експансії на ринку 

твердого біопалива ЄС та оцінили його значущість у 8,2 бали; ризик зміни курсів 

валют був визначений, як значущий у 56% респондентів та оцінений у 6,8 балів; 

значущість ризику невиконання контрактів посередниками 28% респондентів 

оцінили в 2,8 бали; 22% респондентів оцінили ризик коливання ціни на нафту і газ у 
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2,6 бали та відсутність інформативно-аналітичної бази щодо тенденцій ринку ЄС 

38% респондентів вважають значущим ризиком для розширення діяльності 

українських компаній на міжнародних ринках й оцінили його в 4,6 балів. Шкала 

оцінювання значущості ризику становить 10 балів – найбільш значущий фактор, 1 

бал – найменш впливовий ризик. 

Під час опитування респондентів було також виявлено фактори, які є 

найбільш впливовими при переході ТЕЦ, ТЕС (основних потенційних споживачів 

для українських компаній) на використання твердого біопалива: податкові пільги 

(8,2 бали), можливість продавати залишки енергії (5,4 бали), незалежність в 

енергопостачанні (4,8 балів), коливання ціни на вичерпні енергоресурси (6,7 балів), 

соціальна відповідальність (4,3 бали). 

У процесі опитування деякі експерти також зазначали важливість додаткових 

стимулів до використання твердого біопалива, таких як зобов'язання згідно 

Енергетичної політики ЄС щодо зменшення викидів CO2 (21% респондентів) та 

позиціонування «зелених» продуктів на ринку (16%).  

Стратегічний аналіз ринку твердого біопалива ЄС і проведене опитування 

дозволяють стверджувати, що основними мотивами промислових об’єктів (ТЕЦ, 

ТЕС) у процесі прийняття рішення щодо переходу на тверде біопаливо є вимоги 

Європейського уряду, з одного боку, та економічні вигоди і маркетингові стимули – 

з іншого. 

Для подолання неконтрольованих ризиків ринку твердого біопалива ЄС було 

встановлено потребу в об’єднанні всіх українських виробників в єдину організацію 

(напр., Український Пелетний Союз) з метою завоювання значної частки ринку, 

задоволення зростаючого попиту в країнах Європейського Союзу та спрощення 

системи комунікаційних впливів на найбільш перспективний та ємний сегмент 

ринку (ТЕЦ, ТЕС). Основною перевагою асоціації виробників твердого біопалива 

України є створений бренд Українського Пелетного Союзу, його членство в 

Європейській асоціації біомаси, наявність стійких довгострокових відносин з 

європейськими та українськими партнерами, що спрощує процес реалізації стратегії 

економічної експансії ринку твердого біопалива ЄС. 

Оскільки промислові споживачі твердого біопалива ЄС підписують контракти 

на постачання твердого біопалива лише з європейськими трейдерами, було 

розроблено модель системи маркетингових комунікацій українських виробників з 

промисловими споживачами на ринку ЄС (рис. 4).  

Запропонована модель системи маркетингових комунікацій українських 

виробників твердого біопалива (у складі асоціації) на ринку ЄС демонструє основні 

комунікаційні зв’язки з промисловими споживачами твердого біопалива ЄС. Модель 

передбачає два напрями впливу маркетингових комунікацій з боку асоціації 

українських виробників на промислових споживачів ЄС ─ прямий та 

опосередкований вплив ─ і дає змогу продемонструвати конкурентні переваги 

української продукції та створити попит на тверде біопаливо українського 

походження у довгостроковій перспективі. 
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Рис. 4 Модель системи маркетингових комунікацій українських 

виробників твердого біопалива на ринку ЄС 
Джерело: розроблено автором. 

 

Для економіки України, яка перебуває у кризовому стані, розвиток галузі 

твердого біопалива є перспективним напрямом у процесі подолання соціально-

економічної кризи та можливістю посилити конкурентні позиції на міжнародних 

ринках. Економічна ефективність від впровадження стратегії економічної експансії 

галузі твердого біопалива на ринку Європейського Союзу вимірюється за 

допомогою моделі оцінювання ефективності реалізації стратегії економічної 

експансії (рис. 5). 

Економічна ефективність реалізації стратегії економічної експансії на ринку 

твердого біопалива ЄС була розрахована за допомогою методу середньозважених 

показників, екстраполярного, диференціального, структурного та аналогового 

методів і складає: 

І. Економічний ефект для українських виробників у складі асоціації 

виражається в зростанні прибутку в результаті реалізації стратегії економічної 

експансії, який зросте в 2,3 рази при зростанні обсягів виробництва в 2 рази, що 

говорить про позитивний ефект масштабу від впровадження стратегії економічної 

експансії. 

ІІ. Економічна ефективність для України виражається в збільшенні державних 

надходжень в 1,9 рази від зростання податкових виплат, покращенні сукупного 

показника якості продукції галузі на 15%, зростанні показника індексу поточної 
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конкурентоспроможності галузі твердого біопалива на 6 пунктів, зростанні частки 

ринку твердого біопалива ЄС до 14,5% (помірна економічна експансія). 

 
 

І. 

Економічний ефект для  

українських виробників 

 

 

 

ІІ. 

Економічний ефект для  

держави 

 

 

 

ІІІ. 

Соціально-економічний ефект  

для України 

 

 

IV. 

Синергетичний ефект для  

економіки України 

Рис. 5 Загальна модель оцінювання економічної ефективності реалізації 

стратегії економічної експансії на ринку твердого біопалива ЄС 
Джерело: складено автором 

 

ІІІ. Соціально-економічний ефект для країни виражається у зростанні 

кількості зайнятих на 35% та збільшенні заробітної плати в галузі твердого 

біопалива на 17%. 

IV. Синергетичний ефект для економіки України в результаті реалізації 

стратегії економічної експансії на ринку твердого біопалива ЄС умовно вимірюється 

кількісним показником сумарного значення вищеперерахованих економічних 

ефектів (що становить більше 4 млрд. грн.) та якісним показником покращення 

загального добробуту держави на 20%. Крім того, розвиток галузі твердого 

біопалива приведе до розвитку допоміжних й обслуговуючих галузей, таких як 

сільське господарство, лісництво, логістика та ін. 

Модель оцінювання економічної ефективності реалізації стратегії економічної 

експансії на ринку твердого біопалива ЄС дозволяє розрахувати вигоди від виходу 

галузі на ринок ЄС та можливості посилення конкурентних переваг України на 

міжнародних ринках за допомогою використання техніко-енергетичного потенціалу 

країни. 

 

ВИСНОВКИ 

Результатом дисертаційного дослідження є теоретичне узагальнення та 

вирішення науково-практичного завдання, що полягає у подальшому розвитку 

теоретичних засад і розробці прикладних основ дослідження сучасних стратегій 

виходу українських компаній на європейський ринок. Одержані наукові теоретичні 

та практичні результати дослідження дають змогу зробити наступні висновки: 

1. Дослідження особливостей сучасних стратегій виходу компаній на 

міжнародні ринки в умовах глобалізації та інтенсифікації міжнародних економічних 

зв’язків виявило необхідність вироблення поняття «стратегія виходу компанії на 

зовнішні ринки», під яким слід розуміти спосіб забезпечення довгострокової 

Стратегія економічної 

експансії 

прямий вплив 

опосередкований вплив 
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присутності компанії на міжнародних ринках за допомогою вибору певних форм 

виходу, інструментів та принципів, та класифікації сучасних стратегій виходу 

компаній на міжнародні ринки – традиційні стратегії та стратегія економічної 

експансії – в залежності від параметрів впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища (за критеріями), що дозволяє здійснити вибір оптимальної стратегії 

виходу на міжнародний ринок. 

2. Сучасні трансформації світового господарства під впливом інтенсифікації 

міжнародної конкуренції зумовлюють мінімізацію періоду виходу компаній на нові 

ринки, тому в дисертаційні роботі запропоновано стратегію економічної експансії 

для виходу компанії на міжнародний ринок, яка передбачає вибір певних форм 

виходу (експорт, спільне підприємство, пряме інвестування), інструментів 

(маркетингових, фінансових, внутрішньо організаційних) та принципів 

(конкурентної поведінки – агресивної, помірної, лояльної).  

3. У роботі розроблено графічну модель вибору стратегії виходу компанії на 

міжнародний ринок – традиційної стратегії або стратегії економічної експансії – на 

основі залежності стадії життєвого циклу ринку та рівні інтенсивності конкуренції 

на ринку, що дозволяє обрати найбільш ефективну стратегію виходу компанії на 

міжнародні ринки. Також в ході дослідження було розроблено матрицю вибору виду 

стратегії економічної експансії, яка дозволяє шляхом кореляції параметрів стадії 

розвитку ринку та часу, затраченого на стратегічний аналіз ринку, обрати найбільш 

ефективну стратегію економічної експансії. 

4. Посилення інтеграції України до ЄС та трансформації світового 

енергетичного ринку дозволили виявити тенденції формування ринку твердого 

біопалива в ЄС, серед яких прискорення науково-енергетичного прогресу та 

міжнародної кооперації в галузі енергозбереження; зростання місткості ринку ВДЕ; 

зростання обсягів інвестицій в галузь; посилення державної політики країн ЄС на 

користь пошуку екологічної альтернативи сучасній енергетиці; поява нових джерел 

фінансування та інститутів регулювання галузі; зростання цінності відновлюваної 

енергетики; посилення енергетичної незалежності країн світу; можливість 

використання переваг географічного розташування; невизначеність у способах 

енергозбереження та ін. За результатами дослідження конкурентного бізнес-

середовища було виявлено, що європейський ринок відновлюваних джерел енергії є 

привабливим та перспективним для українських виробників, адже сукупна оцінка 

факторів ринкових можливостей перевищує сукупну оцінку факторів ринкових 

загроз. 

5. Під час аналізу конкурентного бізнес-середовища формування ринку 

твердого біопалива в ЄС основними конкурентами на європейському ринку було 

виявлено американських та канадських виробників, а також європейських 

виробників, проте конкурентне середовище остаточно не сформоване та українські 

виробники мають абсолютні конкурентні переваги за параметрами: ціна, якість, що 

дозволить охопити значну частку ринку, ґрунтуючись на даних експертних 

опитувань. Цільовими сегментами серед споживачів було виділено ТЕС, ТЕЦ.  

6. На основі опитування вибірки (669 респондентів) було виявлено основні 

групи ризиків, які впливають на діяльність українських компаній на ринку ЄС, серед 

яких невідповідність української продукції стандартам якості ЄС, зміни курсів 
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валют, невиконання контрактів посередниками, коливання ціни на нафту і газ, 

відсутність інформативно-аналітичної  бази щодо тенденцій ринку ЄС. Також було 

виявлено, які чинники є стимулюючими для ТЕС, ТЕЦ у процесі прийняття рішення 

щодо використання твердого біопалива: податкові пільги, можливість продавати 

залишки енергії, незалежність в енергопостачанні, коливання ціни на нафту і газ, 

соціальна відповідальність, тиск з боку уряду ЄС, позиціонування «зелених» 

продуктів на ринку. 

7. Економічний інтерес промислових суб’єктів, можливість впливу на їхній 

вибір за допомогою маркетингових стимулів та пошук шляхів уникнення ризиків 

зовнішнього середовища зумовлюють необхідність асоціації українських компаній в 

єдину організацію, розроблення системи маркетингових комунікацій для ефективної 

реалізації стратегії економічної експансії на ринку твердого біопалива ЄС, що 

дозволить збільшити сукупний прибуток виробників галузі та обсяги виробництва за 

рахунок ефекту масштабу; охопити 14,5% ринку ЄС; покращити якість української 

продукції; збільшити податкові надходження до бюджету України; частково 

збільшити зайнятість та заробітну плату працівників галузі та посилити конкурентні 

позиції України на міжнародних ринках. 

8. Інтенсифікація та поглиблення політико-економічної співпраці України з 

Європейським Союзом, зокрема ратифікація Угоди про асоціацію,  передбачає 

виконання реформ в енергетиці, втілення нової державної політики стосовно 

підвищення енергоефективності, стимулювання розвитку відновлювальних джерел 

енергії, що має призвести до стрімкого розвитку ринку твердого біопалива та 

скасування виявлених в процесі дослідження ризиків. В процесі імплементації 

Угоди про асоціацію з ЄС та проведенні реформ в галузі твердого біопалива Уряду 

України необхідно внести зміни до чинного законодавтва стосовно: державного 

визнання виробництва твердого біопалива повноцінною галуззю промисловості 

України; надання біомасі товарного статусу; стимулювання впровадження 

стандартів на тверде біопаливо та сертифікації підприємств; встановлення пільг на 

ввезення відповідного теплогенеруючого обладнання; вдосконалення механізму 

реалізації сировини для виробництва пелет та пільгових умов довгострокового 

інвестування в галузь. 
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АНОТАЦІЯ 

Данилова Н.В. Стратегії виходу українських компаній на ринок твердого 

біопалива ЄС. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2015. 

У дисертаційній роботі розкрито особливості сучасних стратегій виходу 

компаній на міжнародні ринки, з’ясовано сутнісні характеристики понять форм 

виходу на зарубіжний ринок та стратегій виходу на міжнародний ринок; визначено 

особливості стратегії економічної експансії, запропоновано визначення поняття 

«економічна експансія», розроблено модель вибору стратегії виходу українських 

виробників на міжнародні ринки та матрицю вибору виду стратегії економічної 

експансії. У ході дослідження виявлено основні тенденції формування 

конкурентного бізнес-середовища ринку твердого біопалива в ЄС та визначено 

ризики діяльності українських компаній в процесі розроблення стратегії економічної 
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експансії на ринок твердого біопалива ЄС. Розроблено практичні рекомендації щодо 

реалізації стратегії економічної експансії українських компаній на ринок твердого 

біопалива ЄС та розраховано економічні ефекти для економіки України в результаті 

її реалізації. 

Ключові слова: стратегія виходу на міжнародний  ринок, стратегія 

економічної експансії, тенденції ринку твердого біопалива ЄС, ризики ринку 

твердого біопалива ЄС. 

АННОТАЦИЯ 

Данилова Н.В. Стратегия выхода украинских компаний на рынок 

твердого биотоплива ЕС. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Институт международных отношений Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины, Киев, 2015. 

В диссертационной работе раскрыты особенности современных стратегий 

выхода компаний на международные рынки, выяснено сущностные характеристики 

понятий форм выхода на зарубежный рынок и стратегий выходу на международный 

рынок; определены особенности стратегии экономической экспансии, предложено 

определение понятия «экономическая экспансия», разработана модель выбора 

стратегии выхода украинских производителей на международные рынки и матрицу 

выбора вида стратегии экономической экспансии. В процессе исследования 

выявлены основные тенденции формирования конкурентной бизнес-среды рынка 

твердого биотоплива в ЕС и определены риски деятельности украинских компаний 

при разработке стратегии экономической экспансии на рынок твердого биотоплива 

ЕС. Разработаны практические рекомендации по реализации стратегии 

экономической экспансии украинских компаний на рынок твердого биотоплива ЕС 

и рассчитан экономические эффекты для экономики Украины в результате ее 

реализации. 

Ключевые слова: стратегия выхода на международный рынок, стратегия 

экономической экспансии, тенденции рынка твердого биотоплива ЕС, риски рынка 

твердого биотоплива ЕС. 

ABSTRACT 

Danilova N.V. The Strategies of Ukrainian Companies for Entering the EU 

Solid Biofuels Market. – Manuscript. 

The Dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the Academic 
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The main theoretical and methodological provisions for market entering strategies 

of Ukrainian companies on the EU solid biofuels market are improved in the scientific 

research. The study revealed strategies of entrance to international markets in case of 

globalization. The theoretical frame work is based on justifying and delineating the 

concept of ‘forms of entrance to foreign markets’ and ‘market entering strategies to the 
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international market’. The classification of modern strategies of entrance to external 

markets (traditional strategies and strategy of economic expansion) and the model of 

market entry strategy of Ukrainian manufacturers to international markets are delivered. 

Main features of the strategy of economic expansion and a matrix of economic expansion 

are developed. 

The study identified main trends on the EU solid biofuels market for Ukrainian 

companies including the acceleration of energy progress and international cooperation in 

the energy sector; market capacity growth of renewables; growth of investment in the 

sector; strengthen public policy in favor of EU environmental finding alternative modern 

energy; the emergence of new sources of funding and regulatory institutions sector; 

increase the value of renewable energy; enhance energy independence countries; the 

ability to use the advantages of geographic location; uncertainty in energy saving methods 

and others. The main risks for Ukrainian companies during the entering the EU market are 

identified including the discrepancy of Ukrainian production to quality standards of the 

EU, changes in exchange rates, the failure of intermediaries contracts, fluctuations in the 

price of oil and gas, lack of information on trends in the EU market. 

Practical recommendations above the entering strategy for Ukrainian companies on 

the market of solid biofuels of the EU are submitted. The marketing support for Ukrainian 

companies in the process of developing and implementing the strategy of economic 

expansion in the market of solid biofuels EU envisages to develop a model of consumer 

motivations and marketing communications (direct and indirect effects) on the most 

promising segments in order to create sustainable competitive position and reach a 

significant market share. 

Economic effects for the economy of Ukraine in a result of the strategy of economic 

expansion are calculated and consider the economic benefit for Ukrainian producers of 

solid biofuels, economic efficiency for Ukraine, the socio-economic effects and synergetic 

effect for Ukraine. 

Keywords: market entering strategies, the strategy of economic expansion, trends in 

the EU solid biofuels market, risks in the EU solid biofuels market. 

 


