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АНОТАЦІЯ  

Власова К.М. Формування стратегії подолання бар’єрів входження 

підприємств на міжнародні ринки. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021.  

Дисертація присвячена особливостям формування стратегії подолання бар’єрів 

входження піприємства з виробництва мяса та мясної продукції на міжнародний 

ринок. 

На основі аналізу наукових праць класиків економічної теорії автором було 

виявлено витоки перешкод для виходу на нові ринки та ведення підприємницької 

діяльності на них. У роботі досліджено сучасні теоретичні підходи трактування 

поняття «бар’єри входження» та запропоновано розуміти його як сукупність 

правових норм та ринкових інструментів, закономірностей, правил та традицій, 

виконання яких збільшує витрати доступу або обмежує обсяги постачання продукції 

на ринок. 

Розглянувши відомі класифікаційні ознаки бар’єрів входження, пропонується 

доповнити їх такими видами, які дозволяють більш грунтовно проаналізувати 

зовнішній ринок, оцінити бар’єри на ньому та дозволити підприємству ефективно 

розробити стратегію входу. Зокрема, йдеться про видовий поділ за суб’єктною 

ознакою, за рівнем регульованості та за суб’єктом подолання. У дисертації місце 

виникнення бар’єрів виокремлено як одну із класифікаційних ознак і на її основі 

розвинуто поняття «бар’єри виходу» - як сукупність перешкод для підприємства у 

країні експортера та «бар’єри входу» - як сукупність перешкод для підприємства на 

кожному окремому зовнішньому ринку. 

Проаналізувавши сучасні теорії стратегічного менеджменту, було виявлено 

недостатню обґрунтованість підходів до подолання бар’єрів для підприємств, які не 

мають належного досвіду самостійного виходу на ринки. Враховуючи дану проблему, 

автором було розроблено концептуальні підходи, які передбачають послідовну 
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реалізацію етапів формування стратегії подолання бар’єрів входження підприємств з 

виробництва м’яса та мясних продуктів на зовнішні ринки. Запропонований 

концептуальний підхід базується на сукупності наступних етапів: постановка 

проблеми, що потребує вирішення; аналіз внутрішніх можливостей підприємства для 

подолання бар’єрів виходу та бар’єрів входу в зовнішній ринок; аналіз переваг входу 

у конкретні зовнішні ринки та їх бар’єрів; аналіз бар’єрів виходу в зовнішній ринок; 

вибір конкретного зовнішнього ринку; вибір способу входження; розробка 

стратегічного плану подолання бар’єрів входження у новий ринок; реалізація 

стратегії подолання бар’єрів входження в зовнішній ринок; оцінка ефективності 

реалізації обраної підприємством стратегії подолання бар’єрів входження.  

У дисертації охарактеризовано сучасний стан розвитку підприємств з 

виробництва м’яса та м’ясних продуктів та проаналізовано ефективність 

зовнішньоекономічної діяльності основних учасників-виробників м’яса птиці, 

яловичини та свинини.  

Первинну інформацію для оцінки бар’єрів входження було отримано на основі 

розробленого автором анкетування 23 підприємств м’ясопереробної галузі. 

Проведене опитування дозволило встановити, що найбільш вагомими бар’єрами 

виходу на зовнішні ринки для українських підприємств є відсутність міждержавних 

угод та інформації про зарубіжні ринки, недостатність фінансових коштів, при цьому 

бар’єри входу проранжовано таким чином: найбільший вплив мають вимоги до 

стандартизації виробництва та продукції, відмінності у традиціях ведення бізнесу та 

високі тарифні бар’єри.  

Проаналізувавши отримані дані запропоновано розподіляти витрати 

підприємства на витрати на подолання бар’єрів виходу та витрати на подолання 

бар’єрів входу на зовнішні ринки. Обгрунтовано методику визначення максимально 

допустимого розміру витрат на подолання бар’єрів входження. Автором 

сформульовано рекомендації для поділу витрат подолання на постійні та змінні, що 

дозволить на їх основі визначити беззбитковий обсяг експорту підприємства. 

У дисертації сформовано ієрархію стратегій підприємства та запропоновано 

розуміти стратегію подолання бар’єрів входження підприємств як сукупність 
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довгострокових цілей та планомірних дій, спрямованих на виконання вимог до 

здійснення імпортних товарних операцій. На основі аналізу попередньої інформації 

сформульовано чотири види стратегій, які варто використати при виході на новий 

зовнішній ринок, а саме: адаптивна стратегія (сукупність дій, пов’язана з виконанням 

вимог, які є передумовою для входження підприємства у відповідний ринок), обхідна 

стратегія (сукупність дій щодо реалізації входження підприємства на 

високобар’єрний ринок через транзитний ринок), опосередкована стратегія 

(сукупність дій щодо побудови багатоканальних логістичних ланцюгів розподілу 

продукції за участю міжнародних та національних посередників) та стратегія 

пролонгованого входу (сукупність дій щодо очікувань зниження висоти бар’єрів 

входження у відповідний зовнішній ринок). Автором охарактеризовано кожен вид 

стратегії та зазначено умови їх застосування та їх атрибутивні ознаки. Ідентифіковано 

витрати входження за кожною із запропонованих стратегій. 

Сформовано матрицю вибору конкретної стратегії подолання бар’єрів 

входження на міжнародний ринок підприємствами з виробництва м’яса та мясної 

продукції залежно від рівня бар’єрності нового ринку. Цей рівень пропонується 

визначати на основі індексу бар’єрності, який враховує нормовані значення бар’єру 

конкуренції та корупції, адміністративних, тарифних та організаційних бар’єрів. 

Проаналізувавши рекомендації Торгово-промислової палати України, у дисертації 

розраховано індекс бар’єрності для ринків Китаю, Ізраїлю, Індії, країн Африки (Гана, 

Ангола, Алжир, Єгипет, Марокко, Туніс, Лівія, Гвінея, Нігерія та ПАР), 

охарактеризовано бар’єри входження та переваги входу для підприємств з 

виробництва м’яса та м’ясної продукції.   

На основі методу аналізу ієрархій було визначено коефіцієнти значимості 

чотирьох стратегій подолання бар’єрів входження в зовнішні ринки і визначено, що, 

враховуючи потенційну здатність підприємств до подолання бар’єрів входження, 

виробники м’яса курятини мають застосовувати стратегію адаптації або 

опосередковану стратегію, підприємства-виробники яловичини та свинини мають 

надавати перевагу опосередкованій стратегії, а також обхідній та адаптивній. 
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У роботі здійснено порівняння ефективності входу на новий ринок при 

застосуванні двох видів стратегій – адаптивної та опосередкованого входу на ринок. 

На основі оцінки впливу витрат (через зміну структури та величини бар’єрів 

входження) було розраховано коефіцієнти абсолютного та питомого їх впливу на 

прибуток від експорту. Було виявлено, що при реалізації опосередкованої стратегії 

збільшення витрат входження в ринок суттєво впливає на зменшення прибутковості 

експорту. При реалізації адаптивної стратегії підприємство застосовує компенсаторні 

механізми для впливу витрат на норму прибуткості експорту. 

Ключові слова: бар’єри входження, стратегії подолання бар’єрів входження, 

вихід на нові ринки, м’ясопереробні підприємства. 

 

ABSTRACT 

Vlasova K. M. Developing a strategy to overcome company`s entry barriers into 

foreign markets. – Manuscript.  

Thesis for a PhD Degree in Economics in the specialty 08.00.04. – Economics and 

Enterprise Management (by types of economic activity). – Taras Shevchenko Kyiv National 

University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021.  

The paper examines modern theoretical approaches to the interpretation of the 

concept of "entry barriers" and proposes to understand it as a set of legal norms and market 

instruments, patterns, rules and traditions, which implementation increases access costs or 

limits the supply of products to the market. 

After considering a well-known classification of entry barriers, it is proposed to 

broaden it with such types that allow to assess barriers and effectively develop an entry 

strategy. In particular, these are a division on a level of regulation (that allows to differ 

obstacles on different foreign markets) and on a method of overcoming (to determine 

barriers, that a company can adapt to, avoid or correct). The place of origin of barriers is 

chosen as one of classification features in the thesis and the concept of "exit barriers" as a 

set of obstacles for the company in the exporting country and "entry barriers" as a set of 

obstacles for the company on each individual foreign market was developed on its basis. 
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There has been developed an algorithm, which provide a consistent implementation 

of the stages for developing a strategy to overcome entry barriers into foreign markets for 

companies and includes 8 stages, that undergo analytic and value analysis and are managed 

all the time. 

There have been conducted a survey to obtain an information regarding barriers, that 

prevent companies from entering foreign markets. The most influential exit barriers (barriers 

in export country) are absence of agreements between countries, lack of information about 

foreign markets (prices, competitors, consumption trends etc.) and lack of financial 

resources. The most influential entry barriers (barriers in import country) are requirements 

for production standardization, product certification and export licensing, cultural 

differences in business practices and high tariff barriers.   

The method of determining the maximum allowable amount of costs for overcoming 

entry barriers is substantiated, and it should be calculated as the difference between 

wholesale price on foreign market and wholesale price of a company’s product. The author 

formulates recommendations for dividing the costs of overcoming barriers into fixed and 

variable, that allows to determine the break-even export volume for a company. 

Based on the analysis, four types of alternative strategies are formulated that should 

be used when entering a new foreign market, namely: adaptive strategy (a long-term plan of 

consistent implementation of a set of actions associated with the requirements that are 

prerequisite for a company to enter a market), workaround strategy (a long-term plan of 

consistent implementation of a set of actions to organize company's entry into a high barrier 

market through a transit market), indirect strategy (a long-term plan of consistent 

implementation of a set of actions to build multi-channel logistics chains with the 

participation of international and foreign national intermediaries) and a strategy of 

prolonged entry (a long-term plan of consistent implementation of a set of actions to lower 

barriers to entry into a relevant foreign market in a long term). The author describes each 

type of strategy and indicates the conditions of their application and their attribute features. 

Entry costs for each proposed strategy have been identified. 

A matrix method has been formed on a basis of choosing a specific strategy to 

overcome entry barriers into international market by meat producing companies depending 
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on the level of barriers on it. It is proposed to determine this level on the basis of the barrier 

index, which takes into account normalized values of the competition, corruption, 

administrative, tariff and organizational barriers. After analyzing the recommendations of 

the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine, there have been calculated the barrier 

index for the markets of China, Israel, India, Africa (Ghana, Angola, Algeria, Egypt, 

Morocco, Tunisia, Libya, Guinea, Nigeria and South Africa), entry barriers and entry 

benefits for meat and meat producing companies were characterized. 

Also there have been built a correlation equation, that describes an impact of a set of 

barriers’ overcoming costs on an export income according to different alternative strategies. 

Key words: entry barriers, strategies to overcome entry barriers, entering foreign 

markets, meat producing companies. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Актуальність теми. Сучасний етап світового розвитку 

характеризується двома суперечливими тенденціями: з одного боку, залишається 

актуальним ліберальний вектор формування бізнес-середовища на глобальному 

ринку, а з іншого, – відбувається процес обмеження доступу іноземних конкурентів 

на внутрішні ринки країн через підвищення рівня бар’єрів входження. Політика 

неопротекціонізму, що реалізується багатьма країнами, супроводжується зростанням 

вимог не лише до якісних характеристик продукції та виробництва, а й до наявності 

відповідної інфраструктури і процесів, що забезпечують експорт національної 

продукції на міжнародні ринки. Подолання бар’єрів входження національних 

компаній на такі ринки пов’язано не тільки з додатковими фінансовими витратами 

підприємств, але й з наявністю ефективної стратегії.  

Для українських підприємств експортна діяльність є важливою компонентою їх 

еволюційного розвитку. Особливо це стосується підприємств переробних галузей 

промисловості. Україна має значні можливості для експорту агропродукції та 

продуктів харчування, у тому числі м’яса та м’ясних виробів. Актуальність 

стратегічного розвитку змушує національні підприємства шукати нові ринки збуту. 

Для ефективного входження у світовий економічний простір українським 

підприємствам важливо мати ефективну стратегію подолання бар’єрів входження на 

міжнародні ринки та забезпечення конкурентного розвитку на них, – це вимагає 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень на основі глибокого аналізу переваг 

та витрат, оцінювання бар’єрності таких ринків, розробки відповідних стратегічних 

альтернатив та довгострокових планів їх реалізації. 

Теоретичні засади та прикладні аспекти дослідження проблематики бар’єрів 

входження на ринок отримали широке висвітлення у зарубіжній економічній 

літературі. Починаючи з 70-х рр. ХХ ст., питання з’ясування сутності та природи 

бар’єрів, стратегії їх подолання, стратегічного управління загалом розкриваються у 

працях іноземних дослідників: І. Ансоффа, Дж. Бейна, С. Вайцзеккера, П. Героскі, 

Дж. Гріра, Р. Гілберта, П. Друкера, М. Портера, Дж. Робінсон, Дж. Стіглера, 

Фр. Фішера, Ф. Хайєка, Е. Чемберлена, Ж. Тіроля та ін. 
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Генеза та розвиток проблематики подолання бар’єрів входження на ринок 

знайшли відображення у працях вітчизняних дослідників: В. Базилевича, 

О. Гаврилець, А. Герасименко, О. Горняк, А. Ігнатюк, О. Каніщенко, О. Малій, 

В. Марченко, А. Піканової, А. Старостіної, Г. Филюк та багатьох інших. Стратегічні 

підходи до подолання бар’єрів входження підприємств на міжнародний ринок 

розкрито в наукових дослідженнях А. Балдинюка, О. Ковтун, С. Конева, О. Кузьміна, 

Л. Ліпич, В. Ломійчук, І. Перевозової, А. Фатенок-Ткачук тощо. 

Незважаючи на наявність значного наукового інтересу до дослідження бар’єрів 

входження на ринок, потребують подальшого наукового розвитку питання 

теоретичного та методичного забезпечення процесів їх подолання. Так, зміни 

кількості й характеру перешкод на міжнародних ринках обумовлюють важливість 

узагальнення класифікаційних ознак і групування бар’єрів входження на них, 

опрацювання методичного інструментарію оцінювання рівня його бар’єрності, що 

формує можливості для порівняльного аналізу та вибору найбільш привабливого 

ринку. Наявність різної природи походження бар’єрів на міжнародних ринках 

обумовлює потребу розробки стратегії їх подолання тощо. Актуальність, теоретична 

і методична значимість цих та ряду інших завдань обумовили вибір теми 

дисертаційної роботи,  визначили її мету й основні завдання. 

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

Дисертаційну роботу виконано відповідно до напрямів наукових досліджень 

кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. У процесі виконання держбюджетної теми «Модернізація 

економіки України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: 

закономірності, протиріччя, ризики» №11БФ040-01 (номер державної 

реєстрації 0111U006456) особисто здобувачем розкрито сутність та види бар’єрів 

входження на ринок в Україні, а також охарактеризовано підходи до вибору 

конкретного способу входу в галузь. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у розвитку 

теоретичних положень, удосконаленні методичних підходів та наданні практичних 
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рекомендацій щодо формування стратегії подолання бар’єрів входження підприємств 

на міжнародні ринки. 

Для досягнення визначеної мети було передбачено постановку та вирішення 

таких завдань:  

- розкрити економічну природу бар’єрів входження підприємств на 

міжнародні ринки; 

- визначити й узагальнити наукові підходи до класифікації бар’єрів входження 

підприємств на міжнародні ринки; 

- дослідити сутність стратегії подолання бар’єрів входження підприємств на 

міжнародні ринки та обґрунтувати авторський підхід до її формування; 

- проаналізувати бар’єри входження підприємств з виробництва м’яса та 

м’ясної продукції на окремі зовнішні ринки; 

- удосконалити методику оцінювання витрат підприємств на подолання 

бар’єрів входження на міжнародні ринки; 

- оцінити рівень бар’єрності зовнішніх ринків м’яса та м’ясної продукції та 

здійснити їх порівняльний аналіз; 

-  обґрунтувати пріоритетний вид стратегії подолання бар’єрів входження 

вітчизняних підприємств із виробництва м’яса та м’ясної продукції на міжнародні 

ринки; 

- розробити систему заходів щодо реалізації стратегії подолання бар’єрів 

входження вітчизняних підприємств – виробників м’яса та м’ясної продукції на 

міжнародні ринки. 

Об’єктом дослідження є процеси подолання бар’єрів входження вітчизняних 

підприємств на міжнародні ринки. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прикладних 

положень щодо формування стратегії подолання бар’єрів входження підприємств з 

виробництва м’яса та м’ясної продукції на міжнародні ринки. 

Методи дослідження. У процесі виконання дослідження використано 

загальнонаукові та специфічні методи наукового пізнання: методи наукової 

абстракції, індукції і дедукції, історичний аналіз – для з’ясування сутності поняття 
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бар’єрів входження на ринок (підрозд. 1.1); аналізу і синтезу, групування, 

узагальнення – для систематизації бар’єрів входження підприємств на міжнародні 

ринки (підрозд. 1.2); економіко-статистичні, графічні, індексний і табличний методи, 

аналіз рядів динаміки – для відображення тенденцій розвитку бар’єрів входження 

підприємств на міжнародні ринки, для аналізу бар’єрів та оцінювання ефективності 

входження підприємств на них (підрозд. 2.1, 2.2); методи експертного опитування – 

для ідентифікації бар’єрів, які перешкоджають експорту продукції вітчизняних 

підприємств (підрозд. 2.2), для вибору стратегії подолання бар’єрів входження 

підприємств на міжнародні ринки (підрозд. 2.3); формалізації – для формування 

стратегій подолання бар’єрів входження підприємств на міжнародні ринки, розробки 

стратегічного плану та сукупності заходів щодо його реалізації (підрозд. 2.3, 3.2, 3.3); 

абстрагування та алгоритмізації – для формування стратегії подолання бар’єрів 

входження підприємства на міжнародні ринки (підрозд. 1.3); економіко-статистичний 

аналіз та абстрактно-аналітичний метод – для розробки заходів щодо реалізації 

стратегії подолання бар’єрів входження підприємств на зовнішні ринки (підрозд. 3.3). 

Інформаційню базою дослідження є нормативно-правові документи та закони 

України з питань економічного співробітництва України з іноземними державами, 

аналітичні матеріали Торгово-промислової палати України, Державної установи 

«Офіс з просування експорту України», наукові публікації вітчизняних і зарубіжних 

учених, монографічні дослідження, дані Державної служби статистики України, 

фінансова і статистична звітність підприємств із виробництва м’яса та м’ясної 

продукції, статистичні й аналітичні матеріали Світового банку, Європейської комісії, 

Продовольчої і сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй (FAO), матеріали 

періодичних видань і міжнародних оглядів; результати власних досліджень автора; 

інші довідково-інформаційні джерела. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розвитку теоретичних та 

удосконаленні науково-методичних положень щодо формування стратегії подолання 

бар’єрів входження підприємств на міжнародні ринки. Основні положення 

дисертаційної роботи, що містять елементи наукової новизни та визначають 

особистий доробок автора, полягають у такому: 
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вперше: 

- розроблено алгоритм формування стратегії подолання бар’єрів входження 

підприємств на міжнародні ринки, який базується на послідовній реалізації 

сукупності аналітичних процесів (аналізу бар’єрів виходу, бар’єрів входу, внутрішніх 

можливостей підприємства щодо подолання бар’єрів входу і бар’єрів виходу), 

оціночних процедур (оцінювання бар’єрів для вибору цільового зовнішнього ринку 

та способу входження в зовнішній ринок) і управлінських дій (розробка, реалізація та 

обґрунтування ефективності стратегії подолання бар’єрів входження на нові 

міжнародні ринки), що уможливлює експансію підприємств на міжнародні ринки і 

забезпечує їм конкурентні переваги; 

удосконалено:  

- методичний інструментарій оцінювання бар’єрів входження підприємств – 

виробників м’яса та м’ясної продукції на міжнародні ринки, що, на відміну від 

існуючих, дає можливість розрахувати рівень бар’єрності зовнішніх ринків на основі 

запропонованої сукупності індикаторів, ґрунтується на методі адитивного згортання 

їх нормованих значень, забезпечує можливість кількісного порівняльного аналізу 

досліджуваних ринків, а також дозволяє сформувати стратегію подолання бар’єрів і 

заходи по її реалізації; 

- методичні підходи до розрахунку максимально допустимого рівня витрат 

підприємств на подолання бар’єрів та беззбиткового обсягу експорту, а також 

виокремлення витрат виходу та витрат входу на міжнародні ринки, що дає змогу 

визначити необхідне ресурсне забезпечення ефективності реалізації стратегії 

входження підприємства на міжнародні ринки; 

набули подальшого розвитку: 

- понятійно-категоріальний апарат у частині уточнення понять: «бар’єри 

входження на міжнародні ринки» як сукупність ринкових, формальних та 

неформальних інституційних чинників, які ускладнюють або унеможливлюють 

доступ на них підприємств-імпортерів чи обмежують обсяги постачання продукції; 

«стратегія подолання бар'єрів входження на міжнародні ринки» як довгостроковий 

план послідовної реалізації стратегічних заходів, спрямованих на виконання 
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сукупності вимог міжнародних ринків, які забезпечують можливості для успішного 

входження на них та функціонування підприємств-імпортерів; 

- класифікація бар’єрів входження підприємств на міжнародні ринки в частині 

доповнення ознаками: за країною виникнення (бар’єри виходу й бар’єри входу), що 

дозволило розмежувати та структурувати процеси і процедури, виконання яких є 

обов’язковим для підприємств у країні експорту та в країні імпорту; за способом 

подолання (бар’єри, які долаються експортером; бар’єри, які долаються укладанням 

міжурядових угод; бар’єри, які приймаються експортером), що уможливлює 

ідентифікацію перешкод, до яких підприємство може адаптуватися, яких може 

уникнути і які може коригувати; за рівнем регульованості (регулюються країною – 

імпортером, країною – експортером, міжнародними організаціями, певними 

інституціями), що уможливить виявлення відмінності бар’єрів на різних потенційних 

зовнішніх ринках; 

- науково-практичні положення щодо формування альтернативних стратегій 

подолання бар’єрів входження підприємств з виробництва м’яса та м’ясної продукції 

на міжнародні ринки – стратегії адаптації підприємства до вимог зовнішнього ринку, 

обхідної стратегії, стратегії опосередкованого входження та стратегії пролонгованого 

входження – на основі аналізу рівнів бар’єрності ринків та оцінювання потенціалу 

підприємств щодо їх подолання; 

- обґрунтування стратегічних заходів щодо реалізації стратегії подолання 

бар’єрів входження підприємств з виробництва м’яса та м’ясної продукції на 

міжнародні ринки, що дозволило розробити матрицю значимості вибору конкретної 

альтернативної стратегії експортера, визначити на цій основі структуру витрат та 

розробити стратегічний план її реалізації. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у впровадженні 

розробок дисертації в систему стратегічного управління підприємствами в частині 

реалізації заходів щодо подолання бар’єрів входження вітчизняних підприємств із 

виробництва м’яса та м’ясної продукції на міжнародні ринки. 

Методика формування стратегії подолання бар’єрів входження на зовнішній 

ринок була використана вітчизняними м’ясопереробними підприємствами, а саме 
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ТОВ «М’ясокомбінат «Ювілейний» (довідка про впровадження результатів № 127 від 

25.12.2015).  

Вітчизняне підприємство із виробництва м’яса ТОВ «Бердянські ковбаси» 

застосувало у своїй діяльності методичний інструментарій для дослідження та вибору 

нового зовнішнього ринку для розширення збуту виробленої продукції (довідка № 3 

від 14.03.2016). 

При формуванні стратегії зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «Комплекс 

Безлюдівський м’ясокомбінат» використало запропоновану автором структуризацію 

витрат на подолання бар’єрів входження на міжнародні ринки (довідка № 19 від 

23.12.2015). 

Також авторські пропозиції та рекомендації знайшли застосування у діяльності 

державних органів управління при розробці програмних документів розвитку 

економіки, зокрема Координаційним центром з упровадження економічних реформ 

для типізації бар’єрів виходу підприємств на міжнародні ринки (довідка про 

впровадження результатів № ІЩ-02-32/83 від 30.07.2015).  

Окремі теоретичні положення та науково-методичні розробки використані в 

навчальному процесі Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

при викладанні дисциплін «Мікроекономіка», «Економіка підприємства» (довідка 

про впровадження № 056/696 від 23.06.2020). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним 

дослідженням, у якому викладено авторські теоретичні розробки і практичні 

рекомендації щодо формування стратегії подолання бар’єрів входження підприємств 

з виробництва м’яса та м’ясної продукції на міжнародні ринки. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві [4,5], використані лише ті результати, які є особистим 

здобутком дисертантки. 

Апробація результатів дисертації. Результати проведених наукових 

досліджень та основні положення дисертації доповідалися й обговорювалися на 8 

Міжнародних науково-практичних конференціях: XII Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська 

весна 2014: Економіка» (м. Київ, 2014); VI Міжнародній науково-практичній 
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конференції “Актуальні питання економічних наук” (м. Запоріжжя, 2015); XV 

Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність 

національної економіки» (м. Київ, 2015); Міжнародній науково-практичній 

конференції “Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх 

подолання” (м. Львів, 2015); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи» (м. Львів, 

2018), ХVІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

підприємництва як фактор росту національної економіки» (м. Київ, 2018); 

Міжнародній науковій інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та технічні аспекти становлення»  (м. Тернопіль, 2019),    VІІ 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасний рух науки» 

(м. Дніпро, 2019).  

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано в 20 наукових 

працях, серед яких 10 статей – у наукових фахових виданнях України (із них            10 

статей у фахових виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз),  2 

статті – у наукових виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних 

баз, 2 статті в іноземних наукових журналах (із них 1 стаття у науковому виданні 

країни-члени Європейського Союзу), 7 публікацій – у матеріалах наукових 

конференцій. Загальний обсяг публікацій – 5,65 д. а., з яких автору належать – 

5,35 д. а. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, поданої 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, які містять дев'ять 

підрозділів, висновків до кожного розділу та загальних висновків до роботи, списку 

використаної літератури (228 джерел) та додатків. Повний обсяг дисертації – 

229 сторінок, з яких основний текст займає 198 сторінок, сім додатків розміщено на 

31 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАР’ЄРІВ 

ВХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ 

1.1. Економічна сутність бар’єрів входження підприємств на міжнародні 

ринки 

Розвиток підприємницької діяльності, починаючи з епохи зародження і донині 

відбувається в умовах, які сформовані сукупністю як сприятливих, так і 

обмежувальних чинників. Cеред сукупності цих чинників, найбільший вплив на 

розвиток підприємств має стан ринку. Поняття «ринок» є усталеною економічною 

категорією економічної теорії і трактується: 1) як форма товарного обміну [103, 

с.125]; 2) як сукупність відносин між продавцем та покупцем [40; 41; 69, с.74]. 

Для вирішення поставлених у дисертації завдань потребує уточнення поняття 

«галузевий ринок» та «зовнішній ринок», які визначають специфіку авторських 

пропозицій стосовно об’єкту дослідження. Розкриття всієї сукупності 

класифікаційних ознак для типізації ринків у межах даної роботи не є доцільним, 

оскільки вони досить ґрунтовно представлені в фундаментальних навчальних та 

наукових працях [40, 41, 69, 103]. 

Так, Ігнатюк А. І. трактує поняття галузевого ринку як «сукупність відносин 

між продавцями та покупцями з приводу купівлі-продажу стандартизованого 

продукту певного виду діяльності» [41, с.70]. А за критерієм охоплення території 

поділяє галузеві ринки на глобальні, міжнародні, національні, регіональні та місцеві. 

В економічній теорії під галузевим ринком розглядають «усю сукупність 

підприємств, що виробляють схожу за споживчим призначенням продукцію при 

використанні близьких технологій і виробничих ресурсів і конкурують один з одним 

за реалізацію своєї продукції на ринку» [102]. 

Майн В.В., досліджуючи етимологічні основи сутності ринку, за критерієм його 

географічного положення, пропонує виокремлювати місцевий, регіональний, 

внутрішній (національний) та зовнішній (світовий) ринки.  

Більшість науковців одностайні e думці про те, що галузеві ринки належать до 

внутрішнього ринку, на яких здійснюються угоди між резидентами однієї країни [41, 
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с. 64], а зовнішній ринок – це «сектор економіки, у якому здійснюються операції 

зарубіжних економічних агентів з резидентами країни» [69, с. 125]. 

Протягом еволюційного розвитку підприємництва входження на галузевий 

внутрішній та зовнішній ринки було пов’язане із сукупністю перешкод. Слід 

наголосити, що із зростанням організованості та збільшенням масштабів ринку 

зростала кількість та висота бар’єрів входження на ринок. Попри оголошене 

послаблення протекціонізму у торговельних відносинах та перехід до політики 

лібералізації, зв’являються нові бар’єри захисту внутрішніх ринків від зовнішньої 

експансії [85]. 

Для епохи зародження підприємницької діяльності, приблизно XIV-XV ст., 

найбільшою перешкодою вважалися військові дії, епідемії, бідність населення, 

проблеми обміну, порушення умов рівноправності на ринку та високий рівень 

злочинності. 

Меркантилісти першими підійшли до дослідження проблеми, що стосуються 

складнощів ведення торгівлі з новими територіями. Так, англійський економіст 

Т. Манн вважав значною проблемою монопольне становище Туреччини щодо 

транспортування товарів через Африку до Європи (у торгівлі між Ост-Індією та 

Англією), аргументуючи свою позицію необхідністю здійснювати додаткові витрати 

на страхування сухопутних та морських подорожей, зростання тривалості повернення 

вкладеного капіталу. Як наслідок, ціна продажу імпортованих товарів іноді зростала 

у 3 рази, порівняно з її собівартістю на території виробництва [72]. 

У центрі наукових інтересів меркантилістів знаходилося нагромадження та 

примноження золота та срібла (тогочасних грошей) усередині країн, тому 

представники цього напряму розглядали проблему, пов’язану з обігом дорогоцінних 

металів, як вагому перешкоду для розвитку виробництва та торгівлі. Т. Манн 

підкреслював, що основною перешкодою при експорті товарів до Індії була 

відсутність фіксованого курсу між золотом і сріблом та обмеження англійського 

короля на вивезення англійських монет (тобто імпорт іноземних товарів) [72]. 

Меркантелісти наголошували на існуванні чотирьох основних перешкод для 

торгового процвітання Англії:  
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1) висока конкуренція або недобросовісна політика з боку інших країн;  

2) проблеми та зловживання, пов’язані з обміном іноземних валют, які 

виникали внаслідок недостатньої інформації або різної вартості металевих грошей у 

різних країнах;  

3) негативний торговельний баланс, у якому більшість вбачали відтік 

золота/срібла, що були необхідні для розвитку всередині країни;  

4) безвідповідальність та відсутність достатнього досвіду в окремих 

торговців чи виробників. 

Систему державного регулювання науковці розглядали як ще одну перешкоду 

для здійснення підприємницької діяльності. Так, наприкінці XVII ст. роль держави у 

регулюванні економічних відносин була досить значною. Зокрема, у Франції на 

законодавчому рівні право здійснення зовнішньоекономічної діяльності було 

закріплене лише за громадяними країни (аналог Навігаційного акту Кромвеля в 

Англії (1660 р.)) і виникло через страх конкуренції з боку іноземних виробників та 

бажання штучно збільшити обсяги націорнальних доходів [49, с. 157]. 

У своїй праці «Основи політичної економіки» відомий англійський філософ та 

економіст Дж.-Ст. Мілль вказував на панівну роль держави у регулюванні ринку, 

зокрема: високі витрати на війну (які забезпечувалися або за рахунок введення 

тимчасових податків, або отримання державного займу) та монопольне право на 

розподіл капіталу на підконтрольних теориторіях, що відзначалося низькою 

ефективністю [81]. 

Представники неокласичного напряму в економічній теорії також наголошують 

на неефективності ряду державних рішень. А. Маршалл вказував на негативні 

наслідки прийняття окремих законів для розвитку підприємницької діяльності та 

зростання добробуту, наприклад, зниження ефективності використання робочої сили 

через заборону мобільності (закони «Про осідлість» поч. 17 ст.-поч. 18 ст.), при 

цьому кваліфікована робоча сила була рідкістю у той час [78].  

У 1757 р. лідер школи фізіократів Фр. Кене писав про ймовірний занепад 

Франції у випадку, якщо перевага у споживанні буде й надалі надаватися предметам 

розкоші, які переважно імпортуються, а тому не створюють доданої вартості 
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всередині країни. Економіст намагався привернути увагу до важливості спрямування 

інвестицій у сільське господарство, оскільки у цій галузі існували перешкоди, що 

робили входження на ринок невигідним. Зокрема йдеться про законодавчі обмеження 

у сфері торгівлі зерном; свавільне оподаткування земель, що нівелювало 

ефективність інвестицій у їх покращення та недосконалість системи збирання 

податків; міграція молоді у міста (внаслідок неспрадливого та непослідовного 

оподаткування мешканців сільских територій) [49, с. 64].  

Представник французької економічної думки також вказує на соціально-

економічний бар’єр для нормального розвитку ринку промислових товарів. Він 

вбачав його у примусово нав’язаних тенденціях споживання іноземних товарів 

(передусім, товарів розкоші) аристократами, хоча товари французьких виробників 

відрізнялися високою якістю та нижчою ціною. Паралельно прослідковувалася 

недостатня платоспроможність населення.  

Бар’єрами для розвитку підприємництва науковці вважали і недостатній 

розвиток ринкової інфраструктури, зокрема, низьку чисельність фермерів та 

торговців, що впливало на повільний збут продукції. До перешкод відносили й 

занадто високі річкові та дорожні збори, відсутність сухопутних та річкових 

сполучень, несприятливі умови транспортування продукції. 

У працях фізіократів особлива увага приділена проблемі робочої сили як однієї 

з перешкод для швидкого розвитку промисловості. Перш за все, мав місце дефіцит 

працездатного населення та залучення значної частини чоловічого населення для 

підтримання військових дій. Високими були постійні витрати на утримання флоту та 

морські війни, що ускладнювало вільний вхід у порти торгових суден та стимулювало 

розвиток злочинності на морі. 

Засновник класичної політичної економії А. Сміт серед основних перешкод для 

започаткування підприємницької діяльності або входження на ринок Англії визначав: 

1) надання преференцій окремим купцям – повернення податків (для купців, які 

займалися виноробством), надання премій; 2) негативний вплив держави на 

раціональний вибір покупців; 3) централізоване визначення напрямів розвитку 

колоніальних територій (у метрополіях); 4) несправедливість судової влади щодо 
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неможливості покарати боржника; 5) недостатня обізнаність купців стосовно 

законодавства інших країн. Учений стверджвував, що державна політика не встигала 

за геополітичними змінами у світі і появою нових ринків збуту, а тому її слід вважати 

нераціональною [118, с. 420-580]. 

Представник класичної політекономії Д. Рікардо визначає найбільш 

привабливими галузями виробництва ті, рівень прибутковості та попит за кордоном 

на товари яких є найвищими. Рівень попиту на імпортні товари на внутрішньому 

ринку автор узалежнював від загального обсягу капіталу всередині країни та кількості 

затраченої фізичної праці. Класик називає конкурентними перевагами для 

підприємств, які діяли на території Англії, високу якість машин, низькі витрати на 

перевезення сировини з копалень до місця їх оброблення та професіоналізм майстрів, 

що дозволяють встановлювати вищі ціни на більш якісні товари. При цьому 

встановлення податків нівелює переваги, що забезпечуються сприятливим кліматом, 

кваліфікацією праці та працьовитістю колективу [113].  

Д. Рікардо стверджував, що деякі невдалі рішення тогочасних правителів 

негативно впливали на розвиток підприємнитцва. Наприклад, ведення військових дій 

збільшувало витрати на фрахт, транспортування та страхування продукції для 

торговців; штучні обмеження у веденні торгівлі значно погіршували конкурентне 

середовище; введення премії на вивезення певного товару (та штучне зниження його 

ціни на зовнішньому ринку) в одній країні є перешкодою для входження підприємців 

з інших країн з аналогічними товарами.  

До основних недоліків ведення підприємницької діяльності Д.Рікардо 

відносить неможливість зміни продавця, який може запропонувати нижчі ціни, та 

заборону підвищувати ціну відповідно до ринкової кон’юнктури після підписання 

офіційних документів [113, с. 104, 118]. 

Ж.-Б. Сей, аналізуючи практику діяльності тогочасних промисловців, 

зауважував, що існують проблеми у просуванні, збуті товарів. На його думку, це було 

викликано недостатньою обізнаністю потреб споживачів, частковим усвідомленням 

корисності власної продукції. Неефективне позиціювання товару та обмеженість 

платоспроможного попиту ставали перешкодами при виході на ринок [119, с. 22-35]. 
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Зауважимо, що одним із перших в історії економічної думки Ж.-Б. Сей звернув 

увагу на мінливість та можливість кардинальної зміни тенденцій у споживанні 

продукції як ускладнення підприємницької діяльності (пряжки на взутті були замінені 

на поволоки, внаслідок чого збанкрутували міста Шеффілд та Бірмінгем – основні 

виробники пряжок в Англії). Також він вказував на важливість актуальної інформації 

щодо попиту на товари у різних країнах, їх цінах та весксельному курсі для прийняття 

рішення щодо обсягів виробництва та збуту на конкретному ринку, що свідчить про 

асиметрію інформації вже на початку XIX ст. [119, с. 61]. 

Ж.-Б. Сей підкреслював важливість підприємницьких здібностей виробника чи 

торговця, описуючи їх як одну з головних переваг для залучення грошових ресурсів.  

Сучасні економісти підкреслюють важливу роль споживачів у створенні 

перешкод для нових підприємств, зокрема, опір змінам у суспільстві і «новому в 

економіці». Проте роль підприємця як новатора з його схильністю до ризику та нові 

комбінації засобів виробництва визначаються джерелом отримання конкурентних 

переваг [160]. Про опір змінам як перешкоду для розвитку промисловості було 

згадано ще на початку XIX ст., у контексті заміни ручної праці машинами та 

вивільненню значної кількості робочої сили [120]. 

Таким чином, класики економічної теорії досить влучно та чітко змогли вказати 

на основні перешкоди, які стримували входження підприємств як на зовнішній ринок, 

так і на ринок, узагалі. Однак уперше поняття «бар’єру входження на ринок» було 

введено в економічну науку американським економістом Дж. Бейном. Він трактував 

це поняття, як можливість фірм, що вже функціонують на ринку, підвищувати ціни 

понад конкурентний рівень, щоб це сприяло «відлякуванню» нових фірм від даного 

ринку [169].  

Дж. Бейн виокремлює три основні типи вхідних бар’єрів: 1) абсолютна перевага 

у витратах для великих підприємств; 2) диференціація продукції як перевага 

підприємств, що вже функціонують на ринку, пов’язана з популярністю бренду і 

налагодженими каналами збуту; 3) перевага від ефекту масштабу виробництва 

підприємств, що вже діють на ринку. 

На основі теорії Дж. Бейна канадський економіст-практик Дж. Грір висуває 
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власну концепцію бар’єрів, відповідно до якої перешкоди входження на ринок 

класифікуються як структурні (або технічні) та поведінкові (або стратегічні). 

Структурні бар’єри включають три типи, визначені Дж. Бейном, а також 

доповнюються ще однією перешкодою – необхідністю здійснененя значного обсягу 

капітальних витрат. Поведінкові бар’єри створюються підприємствами, що вже діють 

на ринку, до їх переліку дослідник відносить значні витрати на рекламу (щоб 

стримати нових учасників від входження) та ексклюзивні угоди (сюди включено і 

хижацьке ціноутворення) [185].  

Представник Чиказької школи Дж. Стіглер пропонує визначати бар’єри 

доступу на ринок як витрати виробництва, які мають здійснити підприємства для 

входження на ринок, але які не несе підприємство, що вже функціонує на цьому ринку 

[218]. Водночас він підкреслює такі важливі умови виокремелення бар’єрів 

входження на ринок:  

- рівень середніх витрат є різним у кожного підприємства (критикуючи 

таким чином підхід Дж. Бейна); 

- злиття підприємств приносить лише тимчасовий прибуток, а тому їх не 

можна вважати бар’єром для інших фірм; 

- бар’єр входження буде існувати лише, якщо новий товар є 

привабливішим для покупця (тобто має вищу споживчу цінність); 

- товарна диференціація є бар’єром входження, якщо витрати на неї є 

вищими для новачка, порівняно, із фірмою, що функціонує на ринку. 

Представник Бостонського університету Фр. Фішер звертає увагу на суспільні 

втрати від наявності перешкод для входження на ринок. Тобто бар’єр є загрозливим 

явищем, якщо існує потреба у певному товарі, а перешкоди різного характеру 

заважають компенсувати дефіцит [181].  

Прихильник нормативної економічної школи С. Вайцзеккер розвиває цю 

теорію і підкреслює, що бар’єри входження на ринок порушують нормальний 

розподіл усіх ресурсів (з соціальної точки зору) – нове підприємство має здійснити 

такі виробничі витрати, які свого часу було непотрібні для підприємства, яке вже 

функціонує на ринку [226].  
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Підсумовуючи різні підходи до визначення та типи бар’єрів, В. Баумоль 

створив теорію конкурентних ринків. Він запропонував трактувати поняття 

«конкурентного ринку» як ринку з нульовими витратами на вхід і вихід. Це означає, 

що немає жодних бар’єрів для входження на ринок та жодних бар’єрів для виходу з 

нього, наприклад, таких як непрямі витрати чи ексклюзивні угоди. Для того, щоб 

ринок був абсолютно конкурентним, доступ до специфічних технологій виробництва 

має бути неускладнениним для його потенційних учасників. 

Теорія конкурентних ринків заснована на тому, що поки вхід на ринок і вихід з 

нього є відносно вільним, продавці і покупці на ринку поводяться так само, як і в 

умовах досконалої конкуренції. Відкриття ринку для потенційних новачків може бути 

достатнім для стимулювання ефективності та стримування антиконкурентної 

поведінки.  

Деякі вчені, як наприклад, представник Каліфорнійського університету у 

м. Берклі (США) Р. Гілберт, вважають, що бар’єром входження є певний факторний 

дохід, який отримують підприємства, що вже функціонують на ринку [184].  

Інші американські дослідники Д. Карлтон та Дж. Перлоф називають одним із 

найвагоміших бар’єрів – необхідність здійснення витрат у довгостроковому періоді, 

що заважає входженню у теперішньому [172].  

Відомий професор Лондонської бізнес-школи П. Героскі виокремлює дві 

основні характеристики бар’єрів входження: 

1) вони відображають недоліки галузі, з якими зіштовхуються підприємства-

новачки; 

2) вони є тим видом початкових витрат, що має здійснити підприємство-

новачок для започаткування своєї діяльності на конкретному ринку [182]. 

Сучасні тенденції в економіці репрезентує у своєму трактуванні поняття 

«бар’єрів входження» французький науковець Ян Кепплер, визначаючи у ролі 

перешкод наявність певного неповторного вміння – конкурентної переваги у 

підприємства, що вже діє на ринку [197]. 
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Поряд з дослідженням нових бар’єрів для входження на зовнішні ринки 

науковці почали систематизувати здобуті раніше знання і з середини XX ст. 

сформувалося безліч підходів, які по-різному трактували це поняття (Додаток А). 

Запропоновані визначення різняться стосовно з’ясування сутності поняття, 

зокрема, деякі науковці розглядають бар’єри як витрати. Досить популярною є думка, 

що бар’єри слід розглядати лише як один із факторів прийняття рішення щодо 

входження. Тільки М. Спенс та А. Діксіт пропонують звузити поняття бар’єрів до 

витрат на утримання виробничих потужностей [175; 217]. 

Таким чином, зазначимо, що дослідження проблеми існування бар’єрів активно 

розвивається починаючи з 70-х рр. ХХ ст. і по теперішній час.  

Все вищеозначене обумовило необхідність грунтовного аналізу сукупності 

бар’єрів та їх узагальнення відповідно до виокремлених класифікаційних ознак. У 

вітчизняній економічній думці існує традиційна класифікація бар’єрів входження на 

ринок [45, 70, 71, 76, 77], проте у дисертації ми пропонуємо приділити увагу саме 

бар’єрам входження на міжнародниі ринки та їх систематизації відповідно до 

сучасних глобальних тенденцій. 

 1.2. Класифікація бар’єрів входження підприємств на міжнародні ринки 

Основним завданням цього розділу є розкриття сутності поняття «бар’єри 

входження на міжнародні ринки» та їх класифікація. Тому доцільно наголосити, що 

категорії «бар’єрів входження на ринок» та «бар’єрів входження на міжнародні 

ринки» не є тотожними, адже остання передбачає вихід вже існуючого підприємства 

за межі внутрішнього ринку. Також варто зазаначити, що поняття «міжнародні 

ринки» ми розуміємо у нашому дослідженні як систему усталених товарно-грошових 

відносин між державами, підприємствами, комерційними організаціями різних 

держав, які пов’язані між собою участю у міжнародному поділі праці. Поняття 

«зовнішній ринок» розглядаємо як сектор економіки, у якому відображаються 

операції зарубіжних економічних агентів з резидентами країни. У даній науковій 

роботі категорію «міжнародні ринки» ми ототожнюємо із поняттям «світовий ринок», 

а «зовнішній ринок» використовуємо коли мова йде, про конкретний ринок за 
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митними межами внутрішнього ринку підприємства, яке бажає провадити 

зовнішньоекономічну діяльність. 

Найчастіше у науковій та публіцистичній літературі зустрічається поняття 

«торговельні бар’єри» та «бар’єри в зовнішній торгівлі». Поняття торговельних 

бар’єрів (з англ. «trade barriers») є юридично закріпленим, оскільки активно 

використовується в системі економічних відносин для визначення економічних 

витрат на подолоння перешкод та оцінювання переваг від проникнення на 

відповідний «захищений» ринок. У системах національного та міжнародного права 

дана категорія закріпленf в колективних угодах [120].  

У науковій економічній літературі досліджуються питання сутності 

торговельних бар’єрів [39, 45, 70, 71, 76, 77], тенденцій їх використання окремими 

країнами світу [45, 74, 75, 85], концепцій та стратегій подолання бар’єрів входження 

на ринок [39, 45, 47, 52, 63, 64]. Угода про технічні бар’єри в торгівлі закріпила право 

країн-учасниць СОТ використовувати інструменти захисту людини, рослинного та 

тваринного світу від можливого шкідливого впливу, якого може завдати імпорт. 

Варто відзначити, що у більшості наукових джерел визначененя поняття 

«бар’єри входження на ринок» мають такі особливості: 1) обмежуються 

дослідженням закріплених в міжнародних торговельних угодах адміністративних 

перешкод та обмежень; 2) досліджуються здебільшого виходячи з практики 

торговельних відносин розвинутих країн світу; 3) носять констатуючий характер; 

4) аналізуються з позиції прогнозування їх впливу на стан міжнародної торгівлі.  

На основі критичного аналізу та синтезу сутності понять бар’єрів, яке має місце 

в економічній літературі, можна узагальнити, що бар’єри входження на міжнародні 

ринки – сукупність ринкових, формальних та неформальних інституційних чинників, 

які ускладнюють або унеможливлюють доступ на них підприємств-імпортерів чи 

обмежують обсяги постачання продукції. 

Видова структура бар’єрів при входженні на міжнародні ринки розкривається 

через сукупність класифікаційних ознак та відповідних їх підвидів. Провівши 

систематизацію наявних у науковий літературі видів бар’єрів, пропонуємо 

розглянути їх більш детально.  
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 Залежно від об’єкта входження на міжнародні ринки розрізняють торговельні 

бар’єри (тобто сукупність правових норм, ринкових інструментів, закономірностей, 

правил, традицій та релігійних переконань, що склалися на цьому ринку, і які 

обмежують, ускладнюють чи взагалі унеможливлюють доступ або обмежуть обсяги 

постачання продукції, робіт та послуг) та інвестиційні бар’єри (що стосуються саме 

інвестицій, наприклад, обов’язковва державна реєстрація іноземних інвестицій на 

зовнішньому ринку, обмеження їх обсягу чи складна процедура їх реєстрації тощо). 

Залежно від можливості зміни бар’єрів, розрізняють змінні або такі, які можуть 

змінюватися у короткостроковому періоді, та такі, що можуть бути змінені тільки у 

довгостроковому періоді, зокрема, серед останніх можна виокремити: історичні, 

ментальні та культурні.  

Історичні чинники, які впливають на рішення щодо входження підприємства на 

зовнішній ринок, є результатом поетапного еволюційного розвитку факторів 

виробництва даної країни, які визначають теперішній соціально-економічний стан та 

рівень технологічного укладу. Порівняння факторного забезпечення виробництва у 

країні потенційного експортера та імпортера експортованої продукції дозволяє 

виявити відповідність потреб та пропозиції цієї продукції на даному ринку. 

Слід зауважити, що у високотехнологічних країнах виробництво продукції 

харчування відповідає високим стандартам якості та безпечності і бар’єри входження 

на даний ринок стосуються як обмежень на ввезення продукції, яка не відповідає 

стандартам якості та безпечності, так і обмежень щодо обсягу імпорту. 

Необхідність врахування культурних чинників обумовлена різними 

можливостями доступу до каналів комунікації, асиметрією у рівнях освіченості 

населення різних країн, стійкими релігійними переконаннями, заборонами у 

споживанні окремих ваидів продуктів, специфічними вимогами до дизайну продукції 

або її упаковки тощо. Ментальні чинники, як бар’єри входження на ринок, 

здебільшого пов’язані з особливостями процесу мислення, світоглядом, 

переконаннями споживачів. Ментальність впливає на процес входження на ринок 

відповідної країни через традиції ведення переговорів, часу прийняття рішення щодо 
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закупівлі, вимог щодо компанії продавця (часу діяльності, історії розвитку, ідейних 

переконань його власників тощо).  

За природою походження розрізняють структурні (або нестратегічні) та 

стратегічні бар’єри. Стратегічні бар’єри – це сукупність перешкод, яка є результатом 

дій та прийнятих стратегічних рішень підприємств, що вже діють на ринку, а 

нестратегічні (структурні) ‒ це перешкоди, які обумовлені особливостями галузі 

діяльності, впливом зовнішнього середовища [190]. Нестратегічні бар’єри, пов’язані 

з фундаментальними умовами функціонування ринку, факторами об’єктивного 

характеру, здебільшого не залежать від поведінки підприємств-конкурентів і 

пов’язані з технологією виробництва, характером уподобань споживачів, динамікою 

попиту, конкуренцією іноземних виробників. Класичним прикладом стратегічних 

бар’єрів є стратегічне ціноутворення, що обмежує вхід потенційних конкурентів на 

ринок, стратегічна політика у сфері витрат на дослідження та інновації, патентів, 

диференціацію продукту тощо. Окрім цього у дослідженнях Організації 

Економічного Розвитку та Співробітництва (далі – ОЕСР) пропонується розрізняти 

у межах цих двох бар’єрів ще два типи бар’єрів входження – структурно-

технологічні та поведінкові, що можна зобразити у вигляді матриці ( табл 1.1) [166]. 

Таблиця 1.1  

Класифікація бар’єрів входження залежно від природи походження перешкод 

Види 
бар’єрів Нестратегічні Стратегічні 

Ст
ру

кт
ур

но
-

те
хн

ол
ог

іч
ні

 

- економія від масштабу;  
- абсолютна перевага у витратах;  
- специфічність активів;  
- потреба у капіталі;  
- надлишкові потужності;  
- технологічні;  
- доступ до дистриб’юторських мереж 

- продуктова диференціація;  
- вертикальна інтеграція;  
- популярність наявних торгових марок;  
- продуктові і процедурні патенти 

П
ов

ед
ін

ко
ві

 - державні ліцензії і державна політика;  
- контроль за стратегічними ресурсами;  
- витрати на НДДКР; 
- культурні відмінності;  
- щільність (компактність) 
продуктового простору 

-практика стримування цін;  
- значні витрати на рекламу;  
- необхідність здійснення розробок;  
- неповнота і асиметрія інформації;  
- інвестиційні ризики;  
- операційні витрати  

Джерело:складено за даними [166] 
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Розглядаючи бар’єри входження на новий зовнішній ринок через призму рівня 

пред’явлення вимог, можна виокремити бар’єри як вимоги до країни-імпортера, 

бар’єри-вимоги до окремих підприємств та вимоги до продукції, що експортується 

[132-134].  

Так, відповідно до сучасної торговельної політики, право доступу іноземних 

товарів на територію країн ЄС надається лише після подолання трьох рівнів вимог:  

1) виконання країною сукупності вимог, за результатами яких приймається 

рішення про включення країни до переліку третіх країн;  

2) перевірка та схвалення Єврокомісією результатів інспекції підприємства 

стосовно безпечності всього ланцюга виробництва готової продукції;  

3) схвалення результатів перевірки вмісту небезпечних компонентів у партії 

готової продукції, що імпортується. Інспекція продукції застосовується у випадку 

відсутності документів, які підтверджують її відповідність необхідним стандартам. 

До бар’єрів входження на зовнішній ринок на рівні продукції також можна 

віднести необхідність отримання спеціальних дозволів та документальний супровід 

імпорту, спеціальні вимоги до маркування та упакування, санітарні та фітосанітарні 

вимоги. 

Усі методи регулювання торговельних відносин у міжнародній торгівлі, які 

можна розглядати як джерела бар’єрів входження на ринок, поділяються на дві групи: 

тарифні та нетарифні (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2  

Класифікація бар’єрів входження залежно 

від методів регулювання зовнішньої торгівлі 

Вид бар’єру Характеристика 
1 2 

Тарифні 
Митний тариф 
 

перелік ставок митних податків, упорядкованих відповідно до товарної 
номенклатури, яка застосовується для класифікації товарів у зовнішній 
торгівлі тієї чи іншої країни 

Антидемпінгове мито додатковий митний тариф, який встановлюється країною-імпортером з 
метою захисту інтересів національних виробників  

Компенсаційне мито 
 

додатковий платіж з імпорту продукції, виробництво якої здійснювалося 
з використанням специфічної субсидії з боку держави 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 
Спеціальне мито 
 

додатковий платіж, який застосовується державами у таких випадках: 
1) якщо товари ввозяться на митну територію в обсягах та/або за таких 
умов, що їх ввезення заподіює або створює загрозу заподіяння значної 
шкоди національному товаровиробнику; 2) як заходи у відповідь на 
дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів та 
економічних угруповань, які обмежують реалізацію законних прав та 
інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України 

Сезонне мито вид митного платежу, що застосовується до окремих товарів та інших 
предметів на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх встановлення 
та може бути нараховане як при ввезенні проудкції (товарів та послуг), 
так і вивезенні 

Нетарифні 
Технічні бар’єри 
 

комплекс обов’язкових технічних вимог до продукції та виробничих 
процесів, які направлені на захист життя та здоров’я людей, тварин, 
рослин та оточуючого середовища 

Кількісні обмеження  встановлення максимального обсягу для реалізації продукції (товарів, 
робіт та послуг) у кількісній та/або грошовій формі для іноземних 
підприємств у межах митної території країни протягом певного періоду 
часу 

Валютні обмеження обмеження на конвертацію валют 
Обмеження, 
пов’язані з 
механізмом платежів 

обов’язкове дотримання певних розрахункових процедур, встановлених 
виняткового для імпортера певної продукції  

Вимоги до умов 
реалізації 

необхідність відповідності низці стандартів реалізації, прийнятих на 
території країни-імпорту 

Адміністративні 
формальності 

сукупність вимог до документального супроводу продукції та 
відповідність митним правилам перетину кордону країни імпорту 

Джерело: Систематизовано автором на основі [27, 38, 39, 45, 47, 62, 70, 108, 110, 132-134, 140] 

До найбільш поширених бар’єрів, які застосовуються країнами-імпортерами з 

метою захисту своїх внутрішніх ринків, відносяться тарифні обмеження імпорту. 

Тарифи встановлюються відповідно до обраного тарифного режиму, які визначені 

програмними документами СОТ (зокрема, Генеральною угодою з тарифів та 

торгівлі). На сьогодні у торговельних відносинах країни застосовують три тарифні 

режими: режим найбільшого сприяння, загальний та пільговий режим [115, 134]. 

Загальний (національний) режим визначає рівність прав і обов’язків 

національних та іноземних суб’єктів, що, відповідно до ст. 111 Генеральної угоди з 

тарифів і торгівлі (ГАТТ) означає застосування однакових ставок внутрішніх податків 

до вітчизняних та імпортних товарів. Національний режим передбачає застосування 

загального тарифу (general tariff). Пільговий (спеціальний) режим реалізується через 

встановлення знижених ставок мит до товарів, що переміщуються між країнами-
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членами митних союзів, а також у разі встановлення будь-якого спеціального режиму 

відповідно до міжнародних договорів. 

Використання субсидій закріплено в Угоді про субсидії і компенсаційні заходи 

Уругвайського раунду переговорів у 1994 р., яка встановила загальні правила надання 

субсидій для виробництва товарів. Згідно з Угодою, до субсидій відносяться: 

«фінансове сприяння, що надається на території Члена СОТ урядом або будь-яким 

державним органом, тобто коли: практикується пряме переведення грошових коштів 

(наприклад дотацій, позик або вливань капіталу), потенційна пряма передача 

грошових коштів або зобов’язань (наприклад гарантій за позиками); відмова уряду 

від доходів, що йому належать, або відмова від їх стягнення (наприклад такі фіскальні 

стимулюючі заходи, як податкові кредити); надання товарів та послуг (крім загальної 

інфраструктури) або закупівля товарів чи послуг; здійснення платежів відповідно до 

механізму фінансування, або направлення доручення приватній установі виконувати 

одну чи більше функцій, які б за звичайних умов виконувалися самим урядом; 

відбувається підтримка доходів чи цін у будь-якій формі» [132].  

Однак серед сукупності методів регулювання міжнародної торгівлі зростає 

значення нетарифних обмежень імпорту. Відповідно до класифікації СОТ існують 

такі групи нетарифних заходів: 

1) технічні бар’єри в торгівлі;  

2) кількісні та специфічні обмеження аналогічного характеру; 

3) валютні обмеження;  

4) обмеження, пов’язані з механізмом платежів; 

5) адміністративні формальності;  

6) вимоги до умов реалізації.  

Однак на сьогодні технічні бар’єри можуть реалізувати не лише соціальну 

функцію, але й використовуватися як інструменти захисту внутрішнього ринку від 

іноземної продукції, тобто як засіб протекціоністської політики країни, проте який не 

має суперечити вимогам СОТ. Перевагою використання технічних бар’єрів в 

обмеженні доступу іноземної продукції на національні ринки є складність 
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ідентифікації меж технічного регулювання та протекціонізму, що і стало причиною 

для активного їх використання в якості обмежувальних засобів. 

За роллю у торгівельних відносинах можуть вводитися торговельні бар’єри з 

метою обмеження імпорту або його заборони. Одним з найпоширеніших 

торговельних обмежень у міжнародній торгівельній практиці є тарифна квота – що є 

обсягом товару, у межах якого ввезення або вивезення товару здійснюється за 

пільговою ставкою мита або без застосування мита. Обсяг імпорту, який перевищує 

розмір тарифної квоти, оподатковується за загальним режимом (за базовою ставкою).  

Так, Верховна Рада України та Європейський Парламент 16 вересня 2014 р. 

синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною, з одного боку, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншого. У повному обсязі ця угода набула чинності 1 вересня 

2017 р., що і стало початком дії квотування на безмитну торгівлю. 

Відповідно до Угоди про асоціацію безмитні тарифні квоти ЄС передбачені для 

36 видів товарів з України, у тому числі для яловичини, свинини, м’яса баранини та 

м’яса птиці. При цьому, для м’яса свинини, птиці, грибів, яєць та альбумінів 

встановлено додаткові тарифні квоти, а ще для 18 товарів – передбачено збільшення 

обсягу тарифних квот упродовж 5 років з дати застосування торговельних положень 

Угоди. 

В Угоді передбачено зобов’язання щодо зменшення торговельних обмежень на 

весь перелік продукції, що імпортується. Україна зобов’язується зменшити ставки 

ввізного мита протягом визначеного в Угоді перехідного періоду або здійснювати 

імпорт в рамках визначеної квоти. Імпорт української продукції на європейський 

ринок має здійснюватися на основі ліцензії, виданої Генеральним директоратом 

Європейської Комісії. При імпорті до ЄС м’ясної (яловичина, свинина, свійська 

птиця) та яєчної продукції ліцензування у рамках відповідних річних квот 

розподіляється рівними частками щоквартально – по 25% від загального обсягу квот. 

Ліцензування у рамках використання тарифних квот встановлюється в 

імплементаційних регламентах Європейської Комісії (для свинини – Регламент 
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№2015/2076, м’яса птиці – Регламент №2015/2078, яловичини – Регламент 

№2015/2079). 

Угода ГАТТ / СОТ допускає введення торговельних обмежень у вигляді 

заборон. Відповідно до угоди, основними умовами введення таких обмежень є: 

публічний (не прихований) характер їх введення та недискримінаційний підхід. 

Заборони в зовнішній торгівлі вводяться країнами, виходячи з інтересів однієї із 

сторін, або як реакція на дискримінаційні дії іншої країни. Заборони встановлюються 

як на тривалий термін, так і на тимчасовій основі.  

Законодавчо закріплена заборона розглядається як засіб забезпечення 

економічної безпеки країни, або як засіб політичного тиску. Частота застосування 

даного торгового бар’єру в останні роки значно зростає через епідеміологічне 

походження товарів та/або з метою стимулювання внутрішнього виробництва. 

Доцільно виділяти бар’єри входження на міжнародні ринки залежно від 

характеру їх виникнення – технічні, економічні та екологічні (рис. 1.1). Вимоги 

передбачають відповідність процесів виробництва продукції, що імпортується до 

країни, нормам та правилам їх виробництва саме у цій країни. Така відповідність 

підтверджується стандартами виробництва. 

 

Рис. 1.1. Класифікація бар’єрів входження за характером їх виникнення 

Джерело: Систематизовано автором на основі [26, 38, 39, 45, 47, 70, 106, 110, 132-134, 140]  
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У сфері агровиробництва та виробництва харчової продукції в ЄС 

обов’язковими є вимоги до стандартів НАССР (система аналізу небезпечних факторів 

і контролю в критичних точках (англ. НАССР – Hazard Analysis and Critical Control 

Points), ISO (стандарти, які забезпечують єдині вимоги до виробництва) та Global 

G.A.P. (стандарт, який розроблений на основі НАССР і передбачає мінімізацію 

ризиків сільськогосподарського виробництва шляхом відслідковування всього 

виробничого циклу). 

 Економічні бар’єри – це сукупність перешкод, джерелом походження яких є 

економічні явища та процеси, які супроводжують процес реалізації продукції на 

зовнішніх ринках. Економічні чинники у системі класифікаційних ознак бар’єрів 

входження на зовнішній ринок є основоположними, оскільки визначають доцільність 

та ефективність реалізації відповідної продукції на даному ринку. До них відносять 

стан попиту та пропозиції даного товару на ринку, при цьому пропозиція на ринку 

визначається обсягом внутрішнього виробництва даної продукції, обсягами її 

експорту, якісними та ціновими показниками продукції. Цінові бар’єри визначають 

економічну доцільність експорту продукції на відповідний ринок. До них належать 

рівень експортної ціни, ціна реалізації даного товару на цільовому ринку та величина 

витрат, на яку зросте експортна ціна при постачанні товару на цей ринок. Насиченість 

внутрішніх ринків та обмеженість потенціалу їх споживання спонукає 

товаровиробників до пошуку нових територіально віддалених ринків. Низька ціна 

реалізації відповідного товару на цільовому ринку обмежує потенційні можливості 

доступу «новачків» на цей ринок.  

У зв’язку з наявністю валютообмінного бар’єру та бар’єрів розрахунку за 

поставлений товар, вітчизняні експортери можуть обрати такі варіанти їх вирішення: 

1) не прийняття ризику подвійного валютного курсу та відмови від поставки 

товару на даний ринок; 

2) використання корупційних схем купівлі валюти за офіційним курсом, 

використовуючи зв’язки з впливовими особами країни. Варто наголосити на 

існуванні таких схем при розрахунках з партнерами з африканських країн; 
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3) політична підтримка на рівні керівництва держави для розбудови 

економічного співробітництва між країнами; 

4) використання бартерних схем на основі обміну м’ясної продукції на 

енергетичні ресурси, які є основним експортом даних країн. Така схема дозволяє 

уникнути ризику подвійного валютного курсу, збільшити конкурентоспроможність 

українського м’яса на місцевому ринку, отримати прибуток від продажу нафти та 

нафтопродуктів в Україні;  

5) двосторонні експортно-імпортні операції, які поєднують продаж 

українського м’яса за національну валюту країни імпортера і придбання 

еквівалентної кількості місцевої продукції;  

6) створення Торгового дому, функціями якого буде організація 

товарообмінних та двосторонніх експортно-імпортних операцій [1]. 

Платіжні бар’єри – це сукупність умов платежів (способів і форм), які 

обумовлюють ризики неоплати або зменшують величину економічної вигоди 

експортера за час відстрочення оплати. До основних платіжних бар’єрів, з якими 

зустрічаються українські експортери м’яса при виході в зовнішній ринок, є: 

1) відстрочка платежу до часу реалізації продукції (країни Африки); 

2) неможливість отримання банківської гарантії для банку імпортера у банку 

кореспондента; 

3) обмеження на суму одночасного переказу іноземної валюти за кордон; 

4) документально обтяжлива процедура переказу іноземної валюти.  

 Логістичні бар’єри при вході українських підприємств на міжнародні ринки 

пов’язані зі значними транспортними витратами, обумовленими географічним 

місцезнаходженням потенційного імпортера. Розмір транспортних витрат залежить і 

від виду транспорту, що використовується при постачанні товару. Бар’єрами 

входження в ринок є і спосіб організації просування української продукії на 

цільовому ринку. У відношенні до способу організації просування імпортованої 

продукції до споживачів усі країни імпортери можна умовно розподіли на країни 

організованої торгівлі і на країни з неорганізованою торгівлею продуктами 

харчування. 
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Бар’єр конкуренції визначається як сукупність вимог та перешкод, 

обумовлених ринковою владою існуючих постачальників даної продукції. 

Конкурентні бар’єри оцінюються показниками обсягів національного виробництва на 

даному ринку, обсягів імпорту, якісними та кількісними характеристиками імпорту 

даного товару. 

Група екологічних бар’єрів пов’язана, передусім, із наявністю обмежень чи 

заборон від служб екологічної безпеки, природоохоронних органів і громадських 

організацій. 

За фунеціональную приналежністю до процесу реалізації продукції 

підприємства можна виділити бар’єри виробництва, бар’єри управління 

виробництвом та бар’єри маркетингу. Кожна економічна функція циклу виробництва 

(постачання сировини, виробництва, розподілу, обміну та споживання) реалізується 

завдяки взаємодії суб’єктів різних сфер економічної діяльності (наприклад, 

сільськогосподарської, промислової, сфери послуг та торгівлі). При цьому, споживчі 

властивості товару формуються у логічній послідовності кожним учасником циклу, 

тому бар’єри на шляху формування ланцюга доданої вартості одного із його 

учасників впливають на величину витрат наступного або навіть призводять до 

неефективного їх виконання. Отже, бар’єри одного із учасників ланцюга формування 

доданої вартості є перешкодами для реалізації експортного потенціалу для наступних 

учасників. Так, оцінювання потенціалу експорту м’ясної продукції починається з 

оцінювання потенціалу виробництва цієї сировини щодо її відповідності вимогам 

країни імпорту.  

Документальний супровід імпорту є одним із способів обмеження імпорту 

продукції харчування та сировини тваринного походження. Імпорт такої продукції 

можливий лише за наявності узгоджених форм міжнародних ветеринарних 

сертифікатів між Державною службою України з питань безпеки харчової продукції 

і захисту споживачів та державними службами ветеринарної інспекції країни імпорту. 

Стандартні процедури маркетингу – це інструменти ідентичності умов 

реалізації продукції на відповідному ринку. Так, імпорт м’ясних продуктів до 

Європейського Союзу підлягає дотриманню певних вимог щодо умов його реалізації 
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(свіже, заморожене або охолоджене), критеріїв оцінювання відповідно до 

конформації та вигляду туш або відрізків, вимог щодо маркування та етикеток, мови 

назви продуктів та інших термінів, що містяться на етикетці, вмісту води в 

заморожених, охолоджених  та свіжих частинах курей [200].  

Маркетингові проблеми при експорті продукції на європейські ринки 

полягають здебільшого у формуванні каналів збуту продукції, створенні попиту на 

українську продукцію. За даними аналітичних досліджень, рекламні витрати на 

європейському ринку сягають 5-10 % вартості товару. 

За спрямованістю впливу бар’єри можна поділити на бар’єри прямого та 

опосередкованого впливу. До бар’єрів прямого впливу слід віднести сукупність вимог 

щодо умов виробництва і якості та безпечності продукції, що реалізується на 

зовнішньому ринку. У свою чергу, у їх складі виділяють усі вимоги, які висуваються 

до підприємства-виробника такої продукції і всі вимоги до продукції, що 

експортується. Під бар’єрами опосередкованого впливу ми розуміємо всю сукупність 

вимог до всіх учасників ланцюга виробництва та реалізації продукції.  

На наш погляд, практичне значення має виокремлення бар’єрів за ознакою 

законності їх виникнення та існування. Такі перешкоди як корупція та шахрайство 

відносяться до незаконних у цивілізованих країнах світу, інші – що не суперечать 

чинному законодавству, розглядаються як такі, що можуть обмежувати чи 

ускладнювати господарську діяльність підприємств, проте є законними. Часто 

визначити рівень корупції на певному ринку досить складно, тому міжнародні 

організації розробляють методику, на основі якої можна оцінити рівень 

корумпованості кожної окремої країни. Прикладом такого показника може бути 

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perception Index), створений міжнародною 

організацією Transparency International, який відображає оцінку сприйняття рівня 

корупції підприємцями та аналітиками. 

З огляду на висвітлені види бар’єрів та їх роль у стратегічному плануванні 

входження підприємства на міжнародні ринки, вважаємо за потрібне доповнити 

класифікацію ще трьома видовими ознаками: за країною виникнення, за рівнем 
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регулювання та за способом подолання, а загальну класифікацію бар’єрів входження 

представимо у табл. 1.3.  

Таблиця 1.3 

Класифікація бар’єрів входження на міжнародні ринки 

Класифікаційна ознака Види бар’єрів 
За країною виникнення Бар’єри виходу на зовнішній ринок 

Бар’єри входу на зовнішній ринок  
За об’єктом входження Торговельні бар’єри 

Інвестиційні бар’єри  
За можливістю зміни Змінюються у довгостроковому періоді (історичні, ментальні, 

культурні) 
Змінюються в короткостроковому періоді 

За природою походження Нестратегічні (структурні) 
Стратегічні    

За рівнем пред’явлення 
вимог 

Вимоги до країни 
Вимоги до підприємства 
Вимоги до якісних характеристик продукції 

За методом регулювання Тарифні  
Нетарифні 

За роллю у торговельних 
відносинах 

Захисні 
Обмежувальні 
Дискримінаційні 

За характером виникнення Технічні бар’єри 
Економічні бар’єри 
Екологічні бар’єри 

За функціональною 
приналежністю 

Бар’єри у виробництві 
Бар’єри в управлінні виробництвом 
Бар’єри в маркетингу   

За рівнем регулювання Регулюються країною імпортером 
Регулюються країною експортером 
Регулюються певними інституціями 
Регулюються міжнародними організаціями 

За спрямованістю впливу Прямого впливу 
Опосередкованого впливу 

За способом подолання Бар’єри, подолання яких здійснюється комплексом стратегічних та 
тактичних дій потенційного експортера; 
Бар’єри, подолання яких здійснюється шляхом укладання 
міжурядових угод; 
Бар’єри, які приймаються експортером 

За законністю перешкод Законні 
Незаконні (корупція, шахрайство) 

Джерело: систематизовано автором на основі [26, 38, 39, 45, 47, 70, 106, 110, 132-134, 140] 
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Найбільш значущим є поділ бар’єрів входження за місцем (країною) 

виникнення, оскільки це дозволяє чітко розмежувати перешкоди, які виникають або 

на митній території експортера, або у країні-імпорту. Таким чином, пропонуємо 

розрізняти бар’єри виходу та бар’єри входу (табл. 1.4).  

Таблиця 1.4  

Види бар’єрів за країною виникнення 

Бар’єри виходу Бар’єри входу 
Ветеринарна сертифікація 
Митне оформлення експорту 
Непрямі податки на експорт 
Квотування 
Ліцензування 
Реєстрація прямих інвестицій 

Сертифікація імпорту 
Митні процедури та митне оформлення імпорту 
Непрямі податки на імпорт 
Ускладнений доступ до інфраструктури зовнішнього 
ринку 

Джерело: Складено автором самостійно 

Бар’єри виходу будемо трактувати як сукупність чинників правового і 

економічного характеру у країні експорту, які обмежують можливості виходу 

підприємств за межі митного кордону країни та збільшують відповідні витрати 

господарюючих суб’єктів. Експорт продукції пов’язаний з низкою обов’язкових 

процедур, виконання яких формує законні підстави для митного оформлення товару 

на експорт та можливості його вивезення за межі митного кордону країни. 

Відповідно, бар’єрами входу на міжнародний (зовнішній) ринок є сукупність 

різноманітних інституційних та ринкових факторів та обов’язкових процедур у країні 

імпорту, виконання яких також збільшує витрати імпортера. Ці бар’єри залежать від 

країни-імпортера та виду продукції, що імпортується. Кожна країна реалізує власну 

митну політику, застосовує сукупність обмежувальних засобів для імпорту продукції, 

має власні історичні та культурні традиції тощо. 

За способом подолання бар’єри входження в ринок можна класифікувати, як:  

1) бар’єри, подолання яких здійснюється комплексом стратегічних та 

тактичних дій потенційного експортера; 

2) бар’єри, подолання яких здійснюється шляхом укладання міжурядових угод 

(тобто які долаються країною експортера або країною імпортера); 

3) бар’єри, які приймаються експортером (табл. 1.5).  
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Таблиця 1.5  

Суб’єкти впливу на можливості подолання бар’єрів  

входження на міжнародні ринки 

Бар’єри ринку 

Суб’єкт подолання бар’єрів 

долаються 
експортером 

долаються 
країною 

експортера 

долаються 
країною 

імпортера 

приймаються 
експортером 

1 2 3 4 5 
Вимоги до якості +    

Вимоги до маркування +    
Вимоги до дизайну +    

Вимоги до виду 
упакування +    

Сертифікація 
виробництва  +   

Сертифікація продукції +    
Квотування  +   

Ліцензування  +   
Митне оформлення   +  

Географічне 
розташування    + 

Зовнішньоторговельна 
інфраструктура   +  

Ментальність населення    + 
Усталені канали збуту   +  
Економічні чинники + + +  

Корупція та інші 
зловживання   +  

Джерело: розроблено автором 

До бар’єрів, подолання яких здійснюється експортером, відноситься сукупність 

вимог до об’єкту експорту, яким в рамках даного дослідження є м’ясна продукція. 

Подолання таких бар’єрів здійснюється шляхом зміни технології виробництва та 

підготовки до реалізації продукції, які відповідають чинним законодавчим вимогам 

(як на національному рівні, так і відповідно до міждержавних домовленостей), 

вимогам споживача до продукції, що імпортується. 

До бар’єрів, подолання яких здійснюється країною експортера, слід віднести 

комплекс міжурядових угод про економічне співробітництво, про вільну торгівлю 

між країнами-учасниками угоди. Угоди про вільну торгівлю зменшують загальні 

витрати підприємств на подолання бар’єрів входження на ринок на величину митних 

платежів. На сьогодні уряд України підписав 62 торговельно-економічні угоди, у яких 
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зазначені напрями формування умов для подальшого розвитку двосторонніх 

торговельно-економічних зв’язків, які сприятимуть розвиткові товарообігу, 

економічному, промисловому, технічному і науково-технічному співробітництву на 

основі рівності та взаємної вигоди. Перелік усіх чинних угод розміщений на сайті 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.  

Вимоги до експорту м’яса та м’ясної продукції щодо сертифікації експорту та 

узгодження форми та умов видачі ветеринарного сертифікату вважаються 

виконаними за умови внесення підприємства до переліку ухвалених підприємств для 

експорту м’яса та м’ясної продукції (перелік розміщений на сайті Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів). 

Перелік міжнародних угод, які визначають умови доступу м’яса та м’ясної продукції 

та форми ветеринарних сертифікатів розміщені на цьому ж сайті [116]. 

Серед бар’єрів, які долаються державою імпортера, можна виокремити: 

- недосконалу, неналагоджену або й відсутню зовнішньоторговельну 

інфраструктуру; 

- ускладнений доступ до каналів збуту продукції; 

- незаконність вимог, які виникають через злочинне використання 

службових повноважень посадовими особами (корупція); 

- шахрайство як обман чи зловживання довірою експортера. 

До останньої групи бар’єрів, які практично не залежать від волі жодного із 

суб’єктів та мають бути прийняті експортером (або будуть такими, що переконають 

підприємство відмовитися від входження на цей конкретний ринок), належать: 

географічне розташування та ментальність населення. 

Запропонована класифікація бар’єрів входження дозволяє всебічно оцінити 

можливості та слабкі сторони підприємства при виході на міжнародні ринки, а також 

забезпечує практичний інструментарій для вибору цільового ринку. Аналізуюючи 

окремі види бар’єрів, можна отримати більш об’єктивну та релевантну інформацію 

для розробки та реалізації стратегії подолання бар’єрів входження на міжнародні 

ринки.  
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1.3. Методика формування стратегії подолання бар’єрів входження 

підприємств на міжнародні ринки 

Актуальність розробки алгоритму формування стратегії подолання бар’єрів 

входження обумовлена тим, що у нинішніх політичних та соціально-економічних 

умовах розвитку економіки України та її основних партнерів спостерігається 

зростання обсягів виробництва підприємств з виробництва м’яса та м’ясної продукції, 

що потребує розширення територіальних зон її реалізації.  

Так, якщо в 2015 році в Україні вироблялося 2132,83 тис. т мяса, то в 2018 р. – 

2263,5 тис. т., що забезпечило можливості споживання мяса на одну особу в розмірі 

45 кг на рік., із них споживання мяса птиці – 25 кг на рік. Довідково: раціональна 

норма споживання м’яса має становити 80 кг/рік на душу населення. Фізіологічні 

норми споживання м’яса на рік: яловичина – 20,3 кг; свинина – 15 кг; баранина – 7,5 

кг, м’ясо птиці –15 кг; субпродукти – 3,7 кг [125, 131]. 

Однак одночасно із зростання потенціалу національного виробництва 

відбувається обмеження можливостей її експорту на традиційні для українського 

експорту зовнішні ринки. Країни ЄС обмежують ввезення продукції українських 

підприємств системою нетарифних бар’єрів, а саме: тарифними квотами, високими 

вимогами до сертифікації виробництва та експорту. У таких умовах напрямом 

реалізації стратегії зростання для підприємств з виробництва м’яса та м’ясної 

продукції є вихід на нові зовнішні ринки, що потребує дослідження сукупності 

економічних та споживчих умов реалізації продукції на відповідному зовнішньому 

ринку (стратегічних та нестратегічних бар’єрів входження), пов’язаних з ними витрат 

на подолання бар’єрів входження, оцінювання переваг виходу на міжнародні ринки.  

Необхідність та достовірність розробки концептуальних положень формування 

стратегії подолання бар’єрів входження підприємства на зовнішній ринок базується 

на двох фундаментальних положеннях:  

1) теоретичному підгрунті та методологічних засадах формування стратегії; 

2) використанні концептуального підходу до розробки стратегії подолання 

бар’єрів входження підприємства в зовнішній ринок. 



 46 

Дослідження поняття «стратегія» у рамках завдань наукової роботи засвідчило 

наявність різних тлумачень: 1) як набір планів [53; 139; 157]; 2) як інструмент 

управління ; 3) як процес; 4) як модель узагальнення дій, необхідних для досягнення 

поставлених цілей шляхом координування і розподілу ресурсів фірми. 

Історично першим був підхід, що розглядав стратегію як інструмент досягнення 

перспективних цілей розвитку фірми і презентувався у вигляді довгострокових 

планів. Пізніше трактування поняття пов’язувалися з ресурсами підприємства, 

особлива увага була зосереджена на вартості та ефективності використання 

матеріальних ресурсів, а на початку ХХІ ст. акцент перемістився на нематеріальні 

активи: унікальні знання фірми (точніше її людський капітал), широкий практичний 

досвід у багатьох сферах діяльності, цінність ексклюзивної інформації, інновації у 

процесі виробництва тощо . 

У працях зарубіжних та вітчизняних науковців основні концепції стратегії 

поділяються на філософські (пояснюють загальне значення стратегії для 

підприємства) та організаційно-управлінські (розуміється як конкурентні дії, методи, 

плани здійснення стратегічної діяльності на підприємстві). 

Класичним прикладом класифікації стратегій є підхід на основі визначення 

частки ринку та конкурентних переваг підприємства (за М. Портером): абсолютна 

перевага у витратах, диференціація, фокусування, оптимізація [104, с. 73]. Останнім 

часом поряд з базовими стратегіями виокремлюють стратегію випередження (що 

полягає в активному впровадженні інновацій на підприємстві).  

За ознакою повноти перенесення національних практик діяльності на ринки 

іноземних країн, глобальні стратегії поділяються на : 

1) горизонтальні стратегії, які передбачають впровадження «національної» 

діяльності на зовнішніх ринках; 

2) вертикальні стратегії, які передбачають інвестиції у ресурсорозвідувальні 

операції та розміщення окремих етапів процесу виробництва за кордоном (наприклад, 

аутсорсинг); 

3) побічна (допоміжна) інтеграція; 

4) стратегії диверсифікації ризиків [168]. 
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Вибір однієї із стратегій залежить від галузі діяльності підприємства у країні 

походження. Матриця вибору стратегії входження на зовнішній ринок у залежності 

від галузі діяльності представлена у таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6  

Матриця вибору стратегії входження підприємств на міжнародний ринок 

Сфера діяльності підприємства Відповідна стратегії входження на 
ринок 

Аналогічна сфера діяльності Горизонтальна інтеграція 
Галузі, пов’язані із природними ресурсами, 
із взаємозалежними технологічними циклами Вертикальна інтеграція 

Та ж галузь, але інший сегмент Допоміжна інтеграція 
Непов’язані галузі Диверсифікація ризиків 

Джерело: складено автором на основі [168] 

Дана матриця є відображенням практичного досвіду при виборі найбільш 

раціональної глобальної стратегії при виході підприємства на зовнішні ринки 

залежно від сфери діяльності підприємства. 

Досить важливим при формуванні стратегії є логічне упорядкування стратегій 

підприємства при входженні на новий ринок, яке пропонується представити у вигляді 

ієрархічної будови, де стратегії нижчого рівня підпорядковуються стратегіям вищого 

рівня ієрархії.  

Розробка нової стратегії подолання бар’єрів входження має бути узгоджена і 

взаємопов’язана з основною стратегією входження підприємства на міжнародні 

ринки, його місією та метою, має координуватися з цілями входження та ведення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Стратегію подолання бар’єрів входження на міжнародний ринок пропонуємо 

розглядати як довгостроковий план послідовної реалізації заходів, спрямованих на 

виконання сукупності вимог міжнародних ринків. Об’єднання стратегій глобалізації 

фірми, інтернаціоналізації продукції та стратегії здобуття конкурентних переваг 

дозволяє досягти основних цілей входження в зовнішній ринок: розширити ринки 

збуту продукції, удосконалити процес виробництва, адаптувати продукт до зовнішніх 

вимог ринку, здобути конкурентні переваги та отримати позитивний економічний 

ефект від експортної діяльності.   
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Оскільки, як було зазначено вище, вхід підприємства на зовнішній ринок 

пов’язаний з необхідністю подолання сукупності бар’єрів, тому виникає необхідність 

у формуванні стратегії їх подолання, а, відповідно, і у доповненні існуючої системи 

стратегіями подолання бар’єрів входження в ринок.  

На основі оцінювання висоти бар’єрів зовнішніх ринків та можливостей їх 

подолання (підрозділ 3.1), запропоновано наступні види стратегій подолання бар’єрів 

входження в зовнішній ринок: стратегія адаптації, стратегія пролонгованого 

входження, обхідна стратегія, стратегія опосередкованого входження. Детальний 

опис стратегій, передумов та специфіки їх застосування представлені у підрозділі 3.2. 

Необхідність розробки нової концепції формування стратегії подолання 

бар’єрів при входженні підприємства на міжнародні ринки обумовлена різними 

цілями розвитку на кожному окремому ринку та специфікою ведення бізнес-

діяльності на ньому.  

Отже, у контексті даного дослідження, розвиток підприємства в обмежених 

умовах на внутрішньому ринку має відбуватися за рахунок подолання бар’єрів та 

входження підприємства на зовнішній ринок. 

Принципами, які забезпечують розробку алгоритму формування стратегії 

подолання бар’єрів входження на міжнародні ринки є: принцип логічної 

послідовності етапів входу підприємства на зовнішній ринок, комплексності аналізу 

бар’єрів входження, єдності та взаємозв’язку функціональних стратегій, які 

забезпечують реалізацію загальної стратегії експорту, обгрунтованості витрат на 

подолання бар’єрів та ефективності реалізації обраної стратегії. 

Слід зазначити, що теоретичне забезпечення реалізації алгоритму базується на 

узагальненні та систематизації бар’єрів входження підприємства на нові 

територіальні ринки, оцінюванні бар’єрів для кожного нового зовнішнього ринку, 

виявленні закономірностей між бар’єрами входження на зовнішній ринок та 

економічними показниками результативності входження підприємства на зовнішній 

ринок. 

Алгоритм формування стратегії подолання бар’єрів входження на зовнішній 

ринок має базуватися на послідовній реалізації наступних етапів: 
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1) аналіз переваг входу на зовнішній ринок та його бар’єрів  

2) аналіз бар’єрів виходу на зовнішній ринок;  

3) аналіз внутрішніх можливостей підприємства для подолання бар’єрів виходу 

та бар’єрів входу на зовнішній ринок;  

4) вибір конкретного зовнішнього ринку; 

5) вибір способу входження; 

6) розробка стратегічного плану подолання бар’єрів входження на новий 

ринок; 

7) реалізація стратегії входження підприємств на зовнішній ринок; 

8) оцінка ефективності обраної стратегії подолання бар’єрів входження на 

зовнішній ринок. 

На основі аналізу бар’єрів входження нами запропоновано теоретичну модель 

формування стратегії подолання бар’єрів входження yf новий ринок (рис 1.2). 

Методичне забезпечення реалізації алгоритму полягає у структурно-логічній 

систематизації процесів входження підприємства на міжнародні ринки шляхом 

подолання бар’єрів входження, дослідженні висоти кожного із бар’єрів у вибірці 

потенційних ринків збуту продукції, порівняльній оцінці бар’єрів входження на нові 

територіальні ринки на основі обраних критеріїв. 

Отже, охарактеризуємо кожен із запропонованих процесів. Найпершим кроком 

є з’ясування цілі, якої бажає досягти підприємство, - ми розуміємо її як бажання 

підприємств збільшувати обсяги реалізації на ринках з вищими цінами або більшим 

обсягом попиту, що потребує розширення меж традиційних та пошуку нових ринків 

збуту.  

Входження підприємства на відповідний зовнішній ринок визначається 

сукупністю факторів, які формують привабливість даного ринку. Такими факторами 

можна вважати більшу місткість зовнішнього ринку, високий рівень доходів 

споживачів, високу ціну реалізації продукції, швидкі темпи зростання чисельності 

сегменту споживачів, відсутність або низький рівень бар’єрів входження, наявність 

інфраструктурного та логістичного забезпечення тощо. 
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Аналіз переваг та бар’єрів входження на зовнішній ринок ми здійснюємо з 

урахуванням зазначених факторів, де будь-який з них слід розглядати як стимулятор – 

якщо він позитивно впливає на реалізацію стратегічних цілей, та дестимулятор – якщо 

він є бар’єром входження підприємства на відповідний ринок.  

Сутність алгоритму, відмінності від вже існуючих підходів, візуалізація 

процесу реалізації, ідентифікація джерел витрат та отримання прибутку 

розкриваються через пояснення управлінських дій, методологічних та оціночних 

процедур для їх реалізації на кожному з етапів реалізації даного алгортиму. 

Аналіз бар’єрів виходу на зовнішній ринок слід розпочати з їх узагальнення. 

Так, для підприємств виробництва м’яса основними бар’єрами виходу можна 

вважати: відсутність гармонізованого ветеринарного сертифіката між країнами-

партнерами, невизнання деякими мусульманськими країнами українського 

сертифікату Халяль, відсутність міжнародних стандартів безпечності виробництва та 

якості управління, наявність фактів захворювання тварин (пташиного та свинячого 

грипу), відсутність контролю за дотриманням європейських та мусульманських 

стандартів вирощування сировини (худоби), висока енергоємність виробництва м’яса 

тощо. 

Витрати на подолання бар’єрів виходу підприємств на зовнішній ринок 

визначаються кількістю та висотою цих бар’єрів. У методиці розрахунків ОЕСР всі 

витрати, пов’язані з підготовкою до експорту та реалізацією експортованого товару, 

відносять до групи безповоротних витрат. До них належать витрати на рекламу і 

просування товару до споживача, інвестиції в людський капітал, витрати від продажів 

за акційними цінами, витрати на якісне вдосконалення продукції, витрати на 

реєстрацію, ліцензування бізнесу тощо [71, 170]. 
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Назва процесу  Аналітичні процеси  Оціночні процедури  Управлінські дії 

1.Аналіз переваг та 
бар’єрів входу на 
зовнішні ринки 

 1.1. Визначення носіїв бар’єру та 
суб’єктів впливу на подолання 
бар’єрів 

 1.2.Оцінювання висоти 
бар’єрів входу на міжнародний 
ринок 

 1.3.Порівняльна 
характеристика бар’єрності 
зовнішніх ринків 

       
2.Аналіз бар’єрів 
виходу на зовнішні 
ринки 

 2.1.Узагальнення бар’єрів виходу на 
зовнішній ринок 

 2.2.Оцінювання витрат на 
подолання бар’єрів виходу на 
зовнішній ринок 

 2.3.Оцінка бар’єрів виходу 
на зовнішній ринок  

       
3.Аналіз внутрішніх 
можливостей 
підприємства для 
подолання бар’єрів 
входження на 
зовнішній ринок 

 3.1.Визначення системи 
організаційних, фінансових, 
компетентнісних, репутаційних 
ресурсів для подолання бар’єрів 
входу та бар’єрів виходу на 
зовнішній ринок 

 3.2.Оцінювання внутрішнього 
потенціалу  підприємства для 
подолання бар’єрів 

 3.3.Порівняння бар’єрів 
зовнішніх ринків та 
потенційної здатності 
підприємства для їх 
подолання 

       
4.Вибір цільового 
зовнішнього ринку 

 4.1.Формування критеріїв вибору 
зовнішнього ринку 

 4.2.Оцінювання витрат виходу 
та витрат входу в конкретний 
зовнішній ринок 

 4.3.Фоормування вибірки 
зовнішніх ринків за 
критерієм привабливості 
діяльності  

       



 52 

5.Вибір способу 
входження на 
зовнішній ринок 

 5.1.Класифікація способів 
входження в зовнішній ринок 

 5.2. Оцінювання переваг і 
недоліків способів реалізації 
інвестиційної стратегії 
входження  

 5.3. Оцінювання переваг і 
недоліків способів реалізації 
товарної стратегії 
входження  

       
6.Розробка 
стратегічного плану 
подолання бар’єрів 
входження 
підприємства на 
зовнішній ринок 

 6.1. Постановка цілей стратегії 
відповідно до критеріїв 
привабливості діяльності на 
обраному ринку та розробка 
відповідної стратегії 

 6.2. Аналіз умов реалізації 
стратегії входження 
підприємства в зовнішній 
ринок  

 6.3.Формування плану 
ресурсного забезпечення 
реалізації стратегії 
подолання бар’єрів 
входження підприємства в 
зовнішній ринок 

       

7.Реалізація стратегії 
подолання бар’єрів 
входження 
підприємств на 
зовнішній ринок 

 7.1. Класифікація інструментів 
реалізації стратегії 
  

 7.2.Оцінювання 
альтернативних витрат 
реалізації стратегії подолання 
барєрів входження 
підприємства в зовнішній 
ринок  

 7.3.Вибір способу реалізації 
стратегії подолання барєрів 
входження підприємства в 
зовнішній ринок 

       
8.Оцінка ефективності 
реалізації обраної 
стратегії подолання 
бар’єрів  

 8.1.Формування системи показників 
оцінювання ефективності реалізації 
стратегічного плану 

 8.2.Моніторинг ефективності 
реалізації стратегії подолання 
бар’єрів  

 8.3.Аналіз ефективності та 
корегування стратегічного 
плану 

Рис. 1.2 Алгоритм (теоретичне і методичне забезпечення) формування стратегії подолання бар’єрів входження 
підприємства на зовнішній ринок 
Джерело: розроблено автором самостійно 
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Окрім безповоротних, при виході підприємства на зовнішній ринок у 

експортера виникають і поворотні витрати. До поворотних відносяться витрати, які 

змінюються залежно від прийнятого управлінського рішення (табл. 1.7).  

Таблиця 1.7  

Класифікація витрат на вихід підприємства на зовнішній ринок  
Група витрат Незворотні витрати Поворотні витрати 

Сертифікація походження 
товару 

Плата за сертифікат походження - 

Ветеринарна сертифікація Плата за  міжнародний ветеринарний 
сертифікат 

Витрати на утримання 
живої худоби в дорозі 

Стандарти ISО, НАССР,  
OHSAS 

Проведення сертифікаційного аудиту 
Витрати на усунення 
невідповідностей  
Отримання сертифіката 

- 

Виробничі витрати Адаптація технології виробництва до 
вимог споживачів 

 

Формування вертикально-
інтегрованої компанії з 
виробництва м’яса 

Витрати на реєстрацію нового 
підприємства або укладення 
партнерських договорів 

Витрати на управління 
експортною діяльністю 

Джерело: складено автором 

Поворотні витрати – це грошовий вираз ресурсів, який залежить від обсягу 

продукції, що експортується, і виникає для здійснення додаткових, порівняно з 

витратами операційної діяльності, витрат на забезпечення експорту.   

Незворотні та поворотні витрати враховуються в експортну ціну одиниці 

продукції, проте це здійснюється на основі різних методик розрахунку. Так, прямі 

поворотні витрати (витрати на утримання живої худоби у дорозі) переносяться у 

повному обсязі на вартість того обсягу експортованої продукції, яка була з них 

виготовлена. Витрати на управління експортною діяльністю є тимчасовими 

витратами і вони, за умови фіксованої ціні експорту, зменшують фінансові результати 

діяльності. У процесі ціноутворення даний тип витрат розподіляється на 

запланований обсяг експорту.  

Поділ витрат на поворотні та незворотні дозволяє чітко визначити групу витрат, 

через які відбувається управління загальним обсягом та структурою витрат експорту. 

Аналіз внутрішніх можливостей підприємства для подолання бар’єрів входу та 

бар’єрів виходу на зовнішній ринок полягає у визначенні структури організаційних, 

фінансових, компетентнісних та репутаційних ресурсів.  
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До організаційних ресурсів підприємства належить наявність структурних 

підсистем, які забезпечують реалізацію процесу виходу підприємства на зовнішній 

ринок, а саме: відділу управління зовнішньоекономічної діяльності, функціями якого 

є планування, контроль, координація дій щодо подолання бар’єрів та наявність 

працівників високої кваліфікації та досвіду діяльності, логістичного, маркетингового 

відділу. 

Фінансові ресурси для подолання бар’єрів входження на зовнішній ринок 

формуються із сукупності коштів, необхідних для фінансування всіх видів операцій, 

пов’язаних з виконанням вимог країни експорту, країни імпорту, споживачів, 

конкурентів, виконання або дотримання яких забезпечує можливість реалізації 

продукції на зовнішньому ринку. 

Компетентнісні ресурси підприємства формуються на основі професійних 

якостей працівників підприємства та здатності виконувати процеси, пов’язані з 

подоланням бар’єрів входження на зовнішній ринок.  

Репутаційні ресурси варто визначити як корпоративний імідж, який формується 

як реакція учасників ринку на ведення бізнес-діяльності підприємства, його місії та 

відповідності стратегічної і оперативної діяльності визначеним цілям, соціальної 

відповідальності як підприємства у цілому, так і його праціників та керівництва. Цей 

вид ресурсів варто трактувати як довіру до підприємства з боку всіх зацікавлених 

сторін (державних органів країни-експортера та країни-імпортера, конкурентів, 

споживачів, контрагентів тощо). Наявність надійної репутації у експортера позитивно 

впливає на швидкість подолання бар’єрів зовнішнього ринку. Так, утримання великої 

частки у структурі світового експорту продукції дозволить забезпечити  високий 

рівень довіри споживачів до виробника.  

Логічним завершенням процесу визначення ресурсного забезпечення є оцінка 

внутрішнього потенціалу підприємства для подолання бар’єрів, яка передбачає 

кількісне оцінювання всіх видів ресурсів, розрахунок обсягу незадоволеної потреби в 

ресурсах, визначення джерел їх компенсації. До таких джерел можна віднести: для 

фінансових ресурсів – залучені або запозичені кошти, для компетентнісних ресурсів 

– підвищення професійної освіти, набуття навичок для працівників підприємства або 
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послуги спеціалізованих компаній, для організаційних та репутаційних ресурсів – 

побудова позитивного іміджу підприємства або використання послуг 

посередницьких компаній. 

Метою цього процесу є визначення відповідності між вимогами споживачів 

зовнішнього ринку, вимогами державних органів контролю країни імпорту, вимогами 

конкурентів та наявними у підприємства-експортера можливостями для їх виконання.  

Наступним етапом алгоритму формування стратегії подолання бар’єрів 

входження підприємства на зовнішній ринок є вибір конкретного зовнішнього ринку. 

Теоретичним підгрунтям для його реалізації є формування критеріїв вибору 

зовнішнього ринку, а саме привабливості для експортера. 

Привабливість ринку є інтегрованим показником, який відображає здатність 

задовольнити очікування експортера щодо повноти реалізації поставленої мети 

виходу на обраний зовнішній ринок. До основних критеріїв привабливості можна 

віднести обсяг споживання на потенційному ринку, темпи його зростання, стан 

конкуренції, митну та державну політику, рівень прозорості діяльності, рівень 

розвитку ринку праці, наявність торгових обмежень [57, с. 297-300]. Так, 

привабливість ринку для підприємств-виробників м’яса оцінюється деякими 

специфічними факторами, а саме: наявність морської інфраструктури, переважання 

європейських традицій харчування, організований спосіб реалізації продукції, чітке 

регламентування платіжних та валютних операцій, членство в регіональних митних 

союзах тощо. 

Вибір конкретного зовнішнього ринку грунтується на оцінюванні критеріїв 

через такі показники: ВВП на душу населення, кількість населення, темп зростання 

кількості населення, розмір середньої заробітної плати, митні та інші непрямі 

податки, індекс корупції, обсяги імпорту продукції у структурі споживання на 

внутрішньому ринку тощо. Фактори привабливості ринку оцінюються на основі 

експертного, економічного, статистичного або методу присвоєння балів.  

 Критерій привабливості ринку оцінюється  за допомогою показника сукупних 

витрат на подолання бар’єрів входження. Під сукупними витратами маємо на увазі 

грошову оцінку всіх витрат, пов’язаних з подолання бар’єрів при входженні на 
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відповідний зовнішній ринок. Величину сукупних витрат пропонуємо визначати за 

формулою: 

                                                                                            (1.1) 

де Вс - сукупні витрати, гр. од.; 

Вп - поточні витрати, гр. од.; 

Ввих – витрати виходу, гр. од.; 

Ввх – витрати входу, гр. од. 

На основі кількісної оцінки висоти бар’єрів входження та узагальнення 

попередніх етапів концепції формування стратегії подолання бар’єрів входження 

більш детально розглянемо способи входження на міжнародні ринки. 

Спосіб входження на ринок визначає яким чином підприємство буде 

впроваджувати свою експортну стратегію на новому ринку, наприклад, за рахунок 

перенесення тільки товарних операцій (експорт) або через перенесення всього циклу 

виробництва (чи окремої частини), самостійно або через укладення партнерських 

договорів з іноземними контрагентами. 

Традиційними способами входження підприємств на зовнішні ринки вважають: 

1) здійснення прямих іноземних інвестицій/експорт (financial direct investment 

or export); 2) придбання та поглинання діючих підприємств на ринку (acquisitions); 3) 

утворення альянсів (cooperation); 4) відкриття спільного підприємства із локальним 

партнером (joint venture); 5) продаж франшизи (franchising); 6) створення 

самостійного підприємства на ринку країни імпортера (greenfield entry). 

До основних факторів, які впливають на вибір способу входження на зовнішній 

ринок, є: внутрішній потенціал підприємства (наявність трьох видів ресурсів 

підприємства, конкурентоспроможна продукція), довгострокові цілі розвитку 

підприємства (товарна експансія, злиття чи поглинання підприємств, якісний 

розвиток продукції) та привабливість діяльності на обраному ринку. 

Кожний із способів входження підприємства на зовнішній ринок має свої 

переваги та недоліки, які більш детально розглянемо у табл.1.8.  
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Таблиця 1.8  

 Порівняльний аналіз основних способів входження підприємства  

на зовнішній ринок 
Спосіб 

інвестування  

Переваги Недоліки 

1 2 3 

Прямий експорт 
Пряме  

постачання 

покупцеві  

Можливість отримання високих 

результатів  

Контроль за процесом поставки та 

інформованість про умови реалізації 

Підприємство-експортер бере на себе 

повний перелік зобов’язань від 

дослідження ринку до планування та 

дистрибуції на зовнішньому ринку  

Ризик отримання збитків 

Непрямий експорт 
Передача 

повноважень з 

експорту 

посередницьким 

компаніям 

Передача зобов’язань щодо 

постачання продукції 

представникам закордонних 

споживачів на внутрішньому ринку  

Всі витрати та ризики бере на себе 

посередник 

Відсутність інформації про вимоги 

споживача щодо продукції, що 

реалізується 

Відсутність контролю за презентацією 

товару на міжнародних ринках 

Експортна 

франшиза 

Передача франчайзі процесів 

організації збуту продукції, митного 

оформлення, конвертації валюти  

Залежність доходності франчайзера 

від бізнес-процесів франчайзі 

Комерційне 

посередництво 

Посередницька компанія бере на 

себе зобов’язання пошуку ринків 

збуту та покупців, несе всі ризики 

стосовно оплати та транспортування  

Експортер має можливість отримати 

інформацію про стан конкуренції, 

вимоги споживачів, нові 

можливості та технології 

Отримання доходу від 

зовнішньоекономічної діяльності 

залежить від комерційного 

посередника 

Спільна підприємницька діяльність 
Виробництво за 

контрактом  

Доступ до високотехнологічного 

виробництва, якісної сировини, 

квалифікованого людського 

капіталу 

Розподіл ризиків виробництва 

Послаблення контролю за процесом 

створення продукції 

Управління за 

контрактом  

Передача ноу-хау управління 

Отримання повної інформації щодо 

праткики ведення бізнесу на 

зовнрішньому ринку 

 

Висока ймовірність конфлікту 

партнерів через різницю у практиці 

ведення бізнесу 

Підприємство 

спільного 

володіння  

Розподіл ризиків виробництва 

Обмін досвідом ведення бізнесу та 

досягнення ефекту синергії 

 

Висока ймовірність конфлікту 

партнерів через відмінності у веденні 

бізнесу на внутрішньому та 

зовнішньому ринках 
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Продовження табл. 1.8 
1 2 3 

Пряме інвестування 

Інвестування у 

будівництво 

нового 

виробництва 

Максимальний контроль за 

діяльністю підприємства 

Отримання всього обсягу доходу 

Всі ризики інвестування підприємство 

бере на себе 

Складна процедура входження на 

ринок  

 Приєднання 

Поглинання  

Злиття 

Джерело: складено автором за [63, 64, 66, 112, 122] 

Так, було помічено, що підприємства здійснюють входження на нові ринки у 

товарній формі, якщо там спостерігаються невисокі витрати на подолання бар’єрів. 

Наявність високих бар’єрів входження на споживчий ринок та необхідність 

здійснення значних витрат на їх подолання призводять до вибору інвестиційних форм 

входження підприємств, тобто створення нового виробництва або перенесення його 

частки на зовнішній ринок. Мотивами для прямого інвестування у виробництво м’яса 

на зовнішньому ринку є наявність інших мотивів, зокрема: державної підтримки 

інвестора країною-експортером, високий попит на зовнішньому ринку, більш 

простий доступ до сировини, економія транспортних витрат на експорт готової 

продукції. 

У сучасних наукових джерелах вибір способу інвестування в новий ринок 

пропонують здійснювати на основі двох детермінант: структури і обсягу необхідних 

витрат та рівня бар’єрів входження в ринок (табл.1.9 ). 

Таблиця 1.9  

Матриця вибору способу входження підприємства на зовнішній ринок 

Джерело: складено автором на основі [196] 

 Рівень бар’єрів входження  

високий низький 

Витрати на 

подолання бар’єрів 

входження 

значний обсяг 

грошових витрат 

Нове підприємство Непрямий експорт 

незначний обсяг 

грошових витрат 

Спільне 

підприємство 

Прямий експорт 

нематеріальні 

Спільне 

підприємство/ 

непрямий експорт 

Придбання/поглинання/зл

иття 
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Тобто стабільні умови функціонування на новому ринку дозволяють інвестору 

створити власне підприємство. Необхідність оволодіння нематеріальними ресурсами 

змушує підприємство обирати частковий контроль зовнішньоекономічної діяльності 

або придбати вже готове підприємство з наявними компетентісними ресурсами. На 

противагу, недосконале інституційне середовище робить менш ризиковим створення 

спільного підприємства із локальним партнером. 

Після визначення способу входження на новий ринок здійснюється розробка 

стратегічного плану підприємства. Як було зазначено вище, оцінювання 

привабливості потенційного ринку здійснюється відповідно до визначених критеріїв. 

Так, усі потенційні зовнішні ринки для експорту м’ясної продукції поділяються на: 

ринки незначного обсягу попиту та незначного обсягу пропозиції; ринки помірного 

обсягу попиту та незначного обсягу пропозиції; ринки незначного обсягу попиту 

попиту та помірного обсягу пропозиції; ринки достатнього обсягу попиту та 

незначного обсягу пропозиції; ринки достатнього обсягу попиту та достатнього 

обсягу пропозиції; ринки достатнього обсягу попиту та значного обсягу пропозиції; 

ринки дуже високого попиту та дуже високої пропозиції. Кожен тип ринку 

характеризується різними бар’єрами входження. Відповідно до типу ринку та рівня 

бар’єрів будуть різними і цілі входження підприємств з виробництва м’яса та м’ясної 

продукції.  

Основною метою входження підприємства на зовнішній ринок є: розширення 

масштабів діяльності (для всіх типів ринків), зростання прибутковості (для ринків 

високого та достатнього попиту), отримання досвіду експортної діяльності (ринки 

достатнього попиту та достатньої пропозиції), дослідження потреб споживачів (для 

всіх типів ринків). 

Наступним процесом алгоритму розробки стратегії є аналіз умов її реалізації. 

Під умовами реалізації стратегії входження підприємства на зовнішній ринок ми 

розуміємо сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників, які формують середовище, 

що впливає на досяжність стратегічних цілей підприємства. У процесі аналізу умов 

реалізації досліджуються: 
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1) внутрішні можливості підприємства (номенклатура та асортимент 

продукції, наявність сертифікатів діяльності, ціна та метод цінотуворення продукції, 

виробничі потужності, всі види ресурсів), оцінювання сильних і слабких сторін 

підприємства, конкурентних переваг продукції, що експортується; 

2) потенційні зовнішні ринки (аналіз конкуренції, конкурентних переваг 

продукції, що виробляється у країні імпорту, попиту, пропозиції, купівельної 

спроможності споживачів, профілю ключових споживачів, сукупності бар’єрів 

входження в потенційний ринок); 

3) моделювання сценаріїв поведінки факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища (оптимістичний, песимістичний та найбільш вірогідний). 

Реалізація стратегії подолання бар’єрів входження підприємства на зовнішній 

ринок здійснюється за допомогою комплексу інструментів, зокрема: маркетингових, 

логістичних, комунікаційних, технологічних, фінансових тощо. Планування напрямів 

та частоти застосування даних інструментів складає основу стратегічного плану 

подолання бар’єрів входження підприємства на зовнішній ринок.  

До комплексу маркетингових інструментів, які забезпечують реалізацію 

стратегії подолання бар’єрів входження, відносяться маркетингові дослідження стану 

ринку, споживчих переваг, цінової динаміки, способу організації просування 

продукції до споживача, особливостей формування попиту на продукцію тощо. 

Логістичні інструменти у процесі подолання бар’єрів входження базуються на виборі 

способу, маршруту, умов, учасників процесу транспортування тощо. 

Успіх подолання перешкод на зовнішньому ринку забезпечується комплексом 

комунікаційних інструментів, метою яких є формування позитивного враження про 

постачальника продукції у споживачів або окремих його груп. Оскільки на більшості 

зовнішніх ринків споживачі віддають перевагу впізнаваним брендам або продукції, 

яка реалізується через відомі торгові мережі. Отже, вхід підприємства на зовнішні 

ринки супроводжується використанням комплексу сучасних інструментів 

комунікації: створення інформативних сайтів, онлайн-медіа, просування через 

соціальні мережі, розробку та реалізацію інтегрованих PR-кампаній тощо. 
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Використання комплексу маркетингових інструментів дозволяє отримати 

інформацію про споживчі вподобання та локальні вимоги до якості, упакування, 

маркування, способу організації продажу визначеного товару на зовнішньому ринку. 

Результати дослідження є своєрідним вказівником для приведення продукції у 

відповідність до споживчих вимог ринку, яка потребує асортиментних, рецептурних, 

технологічних змін. Використання комплексу інструментів технологічних змін 

дозволяє забезпечити відповідність якісних характеристик продукції потребам 

споживача. Технологічні зміни є особливо актуальними при експорті продукції у 

країни Європи, де основною вимогою є її висока якість, та країни Африки, де 

кліматичні та економічні умови сприяють створенню попиту на дешеву продукцію 

тривалого терміну зберігання. 

Кожен функціональний комплекс підтримки входження підприємства на 

зовнішній ринок передбачає формування альтернативних комбінацій набору 

інструментів. Такі комбінації дозволяють визначити загальні витрати на реалізацію 

технологічних, маркетингових, логістичних, комунікаційних інструментів та обрати 

їх оптимальний варіант для реалізації стратегії подолання бар’єрів входження 

підприємства на зовнішній ринок. 

Дослідження досвіду входження українських підприємств на зовнішні ринки 

дало змогу узагальнити регіональні особливості використання комплексу 

функціональних інструментів, які забезпечують таке входження (табл. 1.10). 

Таблиця 1.10 

Набір функціональних інструментів для підтримки процесів подолання 

бар’єрів входження підприємств на зовнішні ринки 
Інструменти 

технологічні маркетингові логістичні 

Міжнародні стандарти 

Сертифікація виробництва 

Персональні продажі  

Direct Mail Networking 

e-mail маркетинг 

Медіа-маркетинг 

Реклама 

PR  

Логістичний канал 

Логістичний ланцюг  

Джерело: складено автором 
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Наступним етапом алгоритму є вибір способу реалізації стратегії, що 

передбачає прийняття рішення щодо вибору оптимального набору функціональних 

інструментів, які забезпечують просування та реалізацію продукції до споживача. 

Рішення приймається на основі аналізу особливостей та традицій підприємницької 

діяльності на обраному зовнішньому ринку. 

Тривалий та багатоетапний процес входження на міжнародний ринок 

грунтується на розробці такої стратегії, яка б дозволила знизити або зовсім усунути 

перешкоди, враховувала конкурентні переваги та слабкі сторони підприємства та 

забезпечувала отримання максимального додаткового ефекту при мінімальному рівні 

витрат . 

Реалізація стратегічного плану входження підприємства на зовнішній ринок 

базується на сукупності заходів щодо подолання системи бар’єрів. Вони повинні 

формуватися з урахуванням висоти кожного бар’єру міжнародного ринку, витрат на 

їх подолання, економічної доцільності входження . 

З урахуванням запропонованої класифікації бар’єрів за можливістю їх зміни та 

способом подолання, система заходів підприємства повинна враховувати його 

внутрішні можливості (фінансові, людські, репутаційні, компетентнісні), які є 

інструментами до подолання бар’єрів входження на міжнародний ринок. 

Однак успішна реалізація заходів стратегічного плану подолання бар’єрів 

можлива лише за умови послідовного виконання вимог усіх суб’єктів міжнародного 

ринку (державних, митних органів, споживачів тощо). Логічна послідовність 

реалізації етапів входу підприємства на зовнішній ринок допомогає сформувати 

довгостроковий календарний план подолання бар’єрів входження, якийрозробляється 

з урахуванням способу входу підприємства на зовнішній ринок. 

Реалізація кожного заходу щодо подолання бар’єрів входження на міжнародний 

ринок вимагає не тільки часових, а й відповідних фінансових та людських ресурсів. 

Формування команди професійних працівників відділу зовнішньоекономічної 

діяльності або залучення послуг зовнішніх консультантів та учасників логістичного 

ланцюга є способами забезпечення плану людськими ресурсами.  
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Фінансове забезпечення реалізації плану подолання бар’єрів входження  

дозволяє визначити обсяг та терміни акумулювання власних, позичених чи залучених 

коштів. Варто підкреслити, що такий стратегічний план реалізується, як правило, у 

межах загальної стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

Стратегія подолання бар’єрів входження підприємства на зовнішній ринок 

формується залежно від сприятливості входження підприємства на ринок – 

індикатора, який є оберненим до стану бар’єрності ринку. Критерії оцінювання 

ефективності реалізації стратегічного плану обираються відповідно до цілей обраної 

стратегії. Найвагомішим показником ефективності слід вважати рентабельність 

експортної діяльності та досягнення планових показників реалізації продукції.  

Ефективність реалізації стратегії подолання бар’єрів входження підприємства 

на зовнішній ринок буде досягнута завдяки постійному моніторингу процесів та 

своєчасному реагуванні на зовнішні та внутрішні зміни.  

Моніторинг ефективності реалізації стратегії подолання бар’єрів входження на 

міжнародні ринки можна визначити як налагоджену систему спостереження за 

витратами та часом досягнення стратегічних цілей входження підприємства на ринок. 

Деталізований опис витрат на подолання бар’єрів входження підприємства в 

зовнішній ринок наведений у розділі 2.3. 

Завершальним процесом реалізації алгоритму є аналіз ефективності та 

коригування стратегічного плану. Цей етап передбачає аналіз рядів динаміки, 

здійснення структурного та факторного аналізу впливу чинників, які впливають на 

ефективність реалізації стратегічного плану. Окрім того, аналіз ефективності 

передбачає аналіз всіх вхідних потоків-ресурсів та вихідних потоків – результатів. 

Отримані результати є основою для коригування вхідних ресурсів та процесів 

реалізації такого плану.  

Запропонований алгоритм формування стратегії подолання бар’єрів входження 

підприємства на міжнародні ринки відображає авторський погляд на реалізацію 

довгострокових цілей розвитку підприємства – входження на міжнародні ринки 

шляхом подолання їх бар’єрів. Теоретичні та методичні засади представлені у вигляді 

сукупності послідовних процесів, реалізація яких забезпечує входження підприємтва 
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на зовнішній ринок на основі подолання сукупності перешкод (країни експорту та 

країни імпорту). Методологічне забезпечення процесів та способів, які були 

представлені в алгоритмі, буде розкрито у розділі 3 дисертації. 

Висновки до розділу 1 

Поняття «бар’єру» вперше було введене в економічну науку американським 

економістом Дж. Бейном у 1956 році як спосіб захисту ринку. Еволюційні 

трансформації, які відбуваються під впливом зміни інструментів та способів 

конкуренції на ринках, зумовлюють необхідність вирішення завдань формування 

інстументарію подолання бар’єрів ринку для нових його учасників і способів захисту 

учасників ринку від експансії нових гравців. Все це обумовило актуальність 

дослідження бар’єрів входження, які розвиваються у напрямі типологізації бар’єрів, 

аналізу витрат, формування стратегій, вибору способів, інструментів для їх 

подолання. 

Теоретичне узагальнення існуючих наукових підходів до сутності поняття 

«бар’єри» дозволило зробити висновок про те, що бар’єри виникають як результат 

співвідношення ринкових сил, існуючої торговельної практики, неформальних 

правил поведінки учасників ринку, культурних та релігійних вподобань споживачів, 

встановлених правових норм та процедур. Природою походження таких перешкод є 

як економічні явища та процеси (конкуренція, ціни, попит, пропозиція тощо), правові 

норми (тарифне, нетарифне та адміністративне обмеження), так і соціально-культурні 

фактори.   

З урахуванням існуючих джерел виникнення перешкод при вході на зовнішній 

ринок, змістовну сутність «бар’єрів входження» можна визначити як сукупність 

ринкових, формальних та неформальних інституційних чинників, які ускладнюють 

або унеможливлюють доступ на нього підприємств-імпортерів чи обмежують обсяги 

постачання продукції для продажу. 

Узагальнення теоретичних підходів до дослідження проблематики подолання 

бар’єрів входження на ринок дозволило зробити висновок про те, що в економічній 

науці відсутня їх систематизація за виокремленими класифікаційними ознаками. 
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Проведене групування бар’єрів входження підприємства на зовнішні ринки за 

сукупністю виокремлених критеріальних ознак підвищує достовірність та 

об’єктивність методологічних та концептуальних положень щодо формування 

науково-методичного інструментарію управління процесами подолання бар’єрів 

входження на міжнародні ринки. 

Теоретичне узагальнення сукупності бар’єрів зовнішнього ринку дозволило 

виявити тенденцію активізації політики нетарифного протекціонізму з метою захисту 

здоров’я населення, тварин та екології. Така зовнішньоторговельна політика зменшує 

доходи підприємств від експорту продукції. І чим більше інтегроване підприємство в 

зовнішньоторговельні відносини, тим вищою є його залежність від 

зовнішньоторговельної політики країни його партнера. Наявність високих бар’єрів 

зменшує прибутковість експорту підприємств-постачальників продукції на зовнішні 

ринки, що призводить до зниження привабливості виробництва такої продукції та 

падіння ринкових індексів таких товаровиробників, що зменшує можливості їх 

технологічного оновлення у силу відсутності конкуренції на ринку даного товару.  

Запропонований алгоритм формування стратегії подолання бар’єрів входження 

підприємств на міжнародні ринки є узагальненим алгоритмом для розв’язання 

проблеми розвитку підприємства в умовах обмежених можливостей реалізації 

потенціалу національних факторів зростання за рахунок подолання бар’єрів та 

входження підприємства в зовнішній ринок. Запропонована концепція базується на 

теоретико-методологічному забезпеченні реалізації кожного із її етапів, ієрархічній 

послідовності виконання визначених дій, що в сукупності дозволяє досягти 

ефективної реалізації обраної стратегії подолання бар’єрів входження у зовнішній 

ринок. 

Наукові результати розділу 1 опубліковані в [4, 5, 8, 14, 17, 20, 89, 90, 91, 92, 

142, 224]. 
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РОЗДІЛ 2. ОЦІНЮВАННЯ БАР’ЄРІВ ВХОДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ 

2.1. Ефективність входження підприємств-виробників м’яса на міжнародні 

ринки 

Подолання бар’єрів входження на міжнародні ринки дозволяє підприємствам 

реалізувати стратегію експорту та досягти поставленої мети – виходу на зовнішній 

ринок. Витрати на подолання бар’єрів входження на міжнародні ринки є одним з 

критеріїв при прийняті рішень щодо обсягу експортованої продукції, географії, 

вибору способу входження на ринок. Відповідно, результативність реалізації стратегії 

подолання барєрів входження на зовнішній ринок є складовою реалізації стратегії 

експорту, а остання – результативності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. Отже, вважаємо доцільним здійснювати оцінювання ефективності 

подолання бар’єрів входження підприємства на міжнародний ринок на основі 

показників ефективності експортної діяльності, як результату реалізації процесів 

подолання бар’єрів входження в ринок. 

Виробництво м’яса є одним з видів економічної діяльності, який підтримує 

продовольчу безпеку країни, є джерелом зростання обсягу ВВП та задоволення 

важливих фізіологічних потреб людини у продуктах харчування. Розвиток 

підприємств з виробництва м’яса та м’ясної продукції є індикатором стану розвитку 

агропромислового виробництва у країні, індикатором добробуту населення країни та 

його купівельної спроможності. 

За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації Об’єднаних націй 

(ФАО) найбільшу частку у структурі світового виробництва м’яса займає м’ясо 

свинини – 38%, виробництво м’яса птиці становить близько 34%, а м’яса яловичини 

– 22%. Однак у структурі зовнішньої торгівлі переважає м’ясо птиці (45%) та 

яловичини (28%) [204, 205]. М’ясо свинини має обмежений попит на світовому ринку 

м’яса через високий рівень захворюваності тварин та релігійні чинники. 

На сьогодні найбільшим виробником м’яса у світі є Китай. Його частка у 

структурі світового виробництва становить близько 25%. До трійки лідерів з 

виробництва м’яса, окрім Китаю, входять країни-члени Європейського союзу (14,6%) 
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та США (13,9%). Частка України у загальній структурі виробництва становить 

близько 1% (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1  

Виробництво м’яса у світі у 2018 р.  

Позиція у 

рейтингу 

Країна 

Обсяг виробництва м’яса, 

тис. т 

Частка в світовому 

виробництві м’яса, 

у % 

1 Китай 86 598 25,7 

2 Країни Євросоюзу 49 084 14,6 

3 США 46 768 13,9 

4 Бразілия 27 579 8,2 

5. Російська Федерація 10 248 3,0 

6 Індія 7 424 2,2 

7 Мексика 7 028 2,1 

н/в Україна 3 352 1,0 

 Всього у світі 336 369  100,0 

Джерело: складено за даними  [120, 121, 123] 

Пропонуємо порівняти ці дані з обсягами імпорту м’яса – попри значний обсяг 

виробництва Китай також є лідером за обсягом імпорту, що свідчить про високий 

попит на м’ясо всередині країни. До трійки лідерів також входять Японія (частка у 

загальній структурі 11,5%) та Мексика (7,0%) (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2  

Найбільші країни-імпортери м’яса у світі у 2018 р. 
Позиція у 

рейтингу 

Країна Обсяг імпорту м’яса, тис. т 

Частка в світовому 

імпорті м’яса, у % 

1 Китай 5 400  16,7 

2 Японія 3 721  11,5 

3 Мексика 2 276  7,0 

4 США 2 176 6,7 

5 В’єтнам 1 598  4,9 

6 Південна Корея 1 505 4,7 

7 Країни Євросоюзу 1 311 4,1 

н/в Україна 259 0,8 

 Всього у світі 32 287  100,0 

Джерело: складено за даними  [120, 121, 123] 

Таким чином, незважаючи на значні обсяги національного виробництва, у 

деяких країнах попит залишається незадоволеним та потребує значного додаткового 

обсягу імпорту, що є показником привабливості для підприємств. Також 

виокремлюється група країн в азійському регіоні (Японія, В’єтнам та Південна 

Корея), де частка імпорту м’яса є досить високою. 
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Показником, що характеризує ефектівність роботи підприємств з виробництва 

м’яса та м’ясної продукції та свідчить про насиченість ринку, привабливість виходу 

на зовнішні ринки, є обсяг експорту м’яса. У цілому в 2017 р. Україна експортували 

м’яса на суму 531699 тис. дол США [135]. Найбільшим імпортером м’яса є 

Нідерланди, частка яких в сумарному обсязі імпортованого м’яса з України становила 

15,2 %. Частка експорту до Єгипту становила 13,1 %, до Іраку – 9,7 % , до Білорусі – 

9,3 % (рисунок 2.1).  

 

Рис. 2.1. Основні споживачі м’яса з України у 2018 р., тис. дол. США 

Джерело: складено за даними  [120, 121, 123, 125] 

Загалом, українські підприємства експортують м’ясо до 98 країн світу. У 

загальній структурі експорту частка 78 країн-партнерів становить лише 21%, що 

свідчить про існування низки торговельних бар’єрів не лише регуляторного, але і 

історичного та географічного характеру. Загальний обсяг експорту м’яса з України 

формується за рахунок експорту м’яса птиці (73 % або 390 млн. дол. США). Частка 

м’яса яловичини становить 6 %, а свинини – 2 % (рисунок 2.2). 

 

Рис. 2.2. Вартість експорту м’яса українських підприємств у 2018 р., тис. дол. США 

Джерело: складено за даними  [120, 121, 123] 
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Розглянемо тенденції розвитку підприємств з виробництва м’яса та м’ясної 

продукції за окремими видами м’яса.  

Свинина. Світовими лідерами з виробництва свинини є Китай (46% світового 

виробництва), ЄС (20%) і США (9%). Частка України у світовому виробництві 

становить близько 0,7% [120, 121, 123]. 

За даними Державної служби статистики України обсяг виробництва свинини 

зменшився на 0,4% упродовж 2015-2019 років, у той же період спостерігалося 

одночасне зростання імпорту на 636,4% та зниження експорту на 83% (або 23,7 3 тис. 

тонн) (табл 2.3). 

Таблиця 2.3  

Виробництво, імпорт, експорт м’яса свинини підприємствами 

виробниками м’яса в Україні у 2015-2019 рр., тис. т 

Показники 

Роки Темп зростання 

(2019 до 2015 рр.), 

у % 

2015 2016 2017 2018 2019 

Виробництво 646,6 639,8 630,7 638,5 644,2 99,6 

Імпорт 5,5 4,4 8,3 35,9 35,0 636,4 

Експорт 28,7 3,7 6,2 2,5 5,0 0,17  

Джерело: складено за даними  [130] 

Зниження обсягу виробництва свинини стало причиною для низького обсягу її 

експорту. Дана тенденція пов’язана зі збитковістю виробництва та погіршенням 

епізоотичної ситуації у країні (спалахи африканської чуми свиней), відсутністю 

європейської сертифікації її виробництва.  

Найбільшим споживачем свинини з України є Грузія, яка імпортує 58,3% від 

загального обсягу експорту. До трійки найбільших споживачів входять також 

Гонконг (19,57%) та Казахстан (9,45%) (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4  

Показники експорту м’яса свинини виробниками з України у 2018 р. 

Основні країни-

імпортери 

Обсяг експорту, 

тис. тонн 

Вартість 

експортованого 

м’яса, тис.дол. США 

Питома вага експорту 

(вартісна оцінка), % 

1 2 3 4 

Грузія 2840 6130 58,30 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 

Гонконг 1121 2058 19,57 

Казахстан 425 994 9,45 

Узбекистан 100 248 2,36 

Ангола 90 207 1,97 

Туреччина 84 195 1,85 

Об’єднані Арабські 

Емірати 

76 192 1,83 

В’єтнам 65 134 1,27 

Вірменія 40 107 1,02 

Світ 4923 10515 100 

Джерело: складено за даними  [120, 121, 123] 

Експорт м’яса свинини здійснюють як безпосередньо його виробники, так і 

торговельні підприємства, які в ланцюгу постачання є національними 

посередницькими структурами. Серед підприємств-виробників, які володіють 

найбільшою часткою у загальному обсязі експорту свинини, – ПрАТ «АПК-Інвест», 

ПАТ «ММК», ПрАТ «Кременчукм’ясо» та інші (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Основні експортери м’яса свинини в Україні у 2018 р.  

Джерело: складено за даними  [115, 131] 

Аналіз показників ефективності виробництва та експорту м’яса свинини 

свідчить про їх негативну динаміку. У зв’язку із скороченням обсягу експорту, чистий 

дохід ПрАТ «АПК-Інвест» знизився на 25%, ТОВ «Алан» та ТОВ «Глобинський 
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м’ясопереробний завод» на 12%. Так, за 2014-2018 рр. ПрАТ «АПК-Інвест» скоротив 

обсяги експорту м’ясної продукції на 52%, ТОВ «Алан» на 12,5 %, ТОВ «Глобинський 

м’ясопереробний завод» на 18,3%. Частка експорту в загальному обсязі виручки 

ПрАТ «АПК-Інвест» скоротилася на 40 %, у ТОВ «Алан» - на 6,8 %, 

ТОВ «Глобинський м’ясопереробний завод» - на 6,3 %. Емпіричне дослідження 

показало, що причинами зниження надходжень від експорту м’яса свинини є низка 

бар’єрів входження в зовнішній ринок (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5  

 Показники ефективності виробництва та експорту свинини у 2013-2018 рр., 

тис.дол. США 

Показники  2013 2015 2016 2017 2018 

Темп 
зростання 
(2018 до 
2013 рр.), 

%  
1 2 3 4 5 6 7 

ПрАТ «АПК-Інвест» 
Валовий 

операційний дохід 
176141,37 169716,61 108740 92234,52 132325,7 75,12 

Чистий дохід 125675,59 116009,25 84416,64 75513,23 100150,1 79,69 
Експорт 21108,89 25421,26 6200,06 1348,87 10121,31 47,95 

Частка експорту, % 16,80 21,91 7,34 1,79 10,11 60,17 
Собівартість 

реалізованих товарів 
118669,34 103150,42 72369,7 64215,06 84905,62 71,55 

Витрати на продаж і 
реалізацію 

11362,94 8258,88 4011,7 3901,38 5397,37 47,50 

Адміністративні 
витрати 

4520,21 3414,24 1587,44 1661,25 2085,71 46,14 

Операційна 
рентабельність, % 

27,42 35,34 33,59 27,7 38,1 138,95  

Рентабельность 
реалізації,% 

17,64 -7,48 3,54 13,07 33,37 189,17  

ТОВ «Алан» 
Валовий 

операційний дохід 
45847,12 39836,5 25864,5 30028,77 40223,12 87,73 

Чистий дохід 45831,48 39819,55 25857,96 30022,05 40189,33 87,69 
Експорт 7625,55 6622,47 4304,21 4998,08 6670,06 87,47 

Частка експорту, % 16,64 16,63 16,65 16,65 16,60 99,75 
Собівартість 

реалізованих товарів 
36735,89 31745,83 20165,95 24438,35 32642,5 88,86 

Витрати на продаж і 
реалізацію 

6775,93 5945,45 4017,92 4366,54 6102,5 90,06 

Адміністративні 
витрати 

325,03 280,43 187,37 189,47 363,53 111,85 
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Продовження табл. 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 

Операційна 
рентабельність, % 

4,2 4,47 5,28 3,23 2,52 60,00  

Рентабельность 
реалізації,% 

1,69 2,2 2,29 0,83 0,7 41,42  

ТОВ «Глобинський м’ясопереробний завод» 

Валовий 
операційний дохід 

 - 97384,9 63647,31 86054,7 86333,53 88,65 

Чистий дохід  - 94700,99 53876,36 82189,51 83008,3 87,65 
Експорт -  13546,91 836,93 10477,26 11063,69 81,67 

Частка експорту, %   14,30 1,55 12,75 13,33 93,17 
Собівартість 

реалізованих товарів 
  73286,07 41343,6 74044,54 78466,33 107,07 

Витрати на продаж і 
реалізацію 

-  2617,13 1394,22 2494,83 2799,75 106,98 

Адміністративні 
витрати 

 - 930,16 615,5 728,76 557,43 59,93 

Операційна 
рентабельність, % 

-  -13,97 3,88 8,55 4,04  - 

Рентабельность 
реалізації,% 

 - -17,54 -3,52 -0,91 -0,37  - 

Джерело: складено за даними  [148,150,151] 

Порівняльний аналіз обсягів експорту м’яса свинини та динаміки 

рентабельності дозволяє зробити висновок про залежність останнього показника від 

обсягів експорту. Так, на підприємствах зі значними обсягами експорту (ПрАТ 

«АПК-інвест») рентабельність виробництва свинини майже у 10 разів є вищою від 

середньої рентабельності виробництва м’яса в Україні. На підприємствах, експорт 

яких є незначним, рентабельність діяльності наближена до середнього показника у 

галузі (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Порівняння загальної динаміки рентабельності виробництва свинини з 

показниками окремих вітчизняних підприємств у 2014-2018 рр. 

Джерело: складено за даними [131,150, 151] 
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Протягом 2014-2018 рр. рентабельність виробництва м’яса свинини в Україні 

демонструє нестійку динаміку, з коливаннями від збитку на рівні 4,6 % (у 2016 р.) 

до прибутковості – 6,9 % (у 2018 р.). 

М’ясо птиці. Світові обсяги виробництва м’яса птиці формуються за участю 

США (18%), Китаю (16%), ЕС (12%) і Бразилії (12%). Їх сумарна частка у світовому 

виробництві становить майже 60% відсотків. Частка України у загальній структурі 

сягає 1,1% [120, 121, 123]. 

За даними спільного дослідження Організації економічного розвитку та 

співробітництва та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, світове 

виробництво м’яса птиці збільшилося у 2,8 рази, свинини – на 65%, яловичини – на 

22% за 24 роки (1990-2014 рр.) [199,200]. Поряд із цим зростають обсяги експорту 

м’яса. Основними експортерами м’яса птиці є Бразилія (36% світового експорту), 

США (26%) і ЄС (12%). За останні 5 років серед лідерів за темпами зростання 

експорту м’яса птиці є Україна (зростання експорту становило 41%), а також 

Туреччина (20,4%). 

Виробництво м’яса птиці є більш ефективним, порівняно з виробництвом м’яса 

яловичини та свинини, за показниками використання ресурсів та за співвідношенням 

білка рослинного і тваринного походження, яке для яловичини становить 54:1, а для 

м’яса птиці 4:1 [155]. Попри незначний вплив вітчизняних підприємств на 

формування загальної структури виробництва м’яса у світі, в останні роки 

прослідковується тенденція до зростання обсягів експорту м’яса як на традиційних, 

так і на нових зовнішніх ринках. Активатором пошуку нових ринків збуту стало 

також закриття ринку Російської Федерації для імпорту продукції з України. 

За даними Державної служби статистики України, за 2015-2019 рр. 

виробництво, імпорт та експорт м’яса птиці мають стійку тенденцію до зростання. 

Експорт м’яса птиці за 5 років зріс у 2,5 рази, здебільшого внаслідок розширення 

ринків збуту та активного впровадження європейських технологій його виробництва 

(табл. 2.6). 
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Таблиця 2.6 

 Виробництво, імпорт, експорт м’яса птиці  
підприємствами України у 2015-2019 рр., тис. т 

 

Роки 

Темп зростання за 

2015-2019 роки, % 

2015 2016 2017 2018 2019  

Виробництво 1143,7 1167,0 1184,7 1255,8 1400,0 122,40 

Імпорт 62,8 85,0 120,6 133,0 136,0 216,56 

Експорт 163,0 242,0 272,9 330,7 408,0 250,31 

Джерело: складено за даними  [131,155] 

Зростання попиту на м’ясо курятини вплинуло на зростання її вартості, яка за 

останні роки збільшилась майже вдвічі, що було зумовлено зростанням вартості 

ресурсів, збільшенням попиту та висхідним ціновим трендом на суміжних ринках 

м’ясної продукції, а також зростанням світового попиту на даний вид м’яса. 

На відміну від м’яса свинини, м’ясо птиці активно поставляється до країн ЄС. 

Позитивним є той факт, що українське м’ясо курятини поставляється у 86 країн світу. 

Найбільшими споживачами цього виду м’яса у 2018 р. були Нідерланди, Єгипет та 

Ірак (табл. 2.7).  

Таблиця 2.7  

Показники експорту м’яса птиці українськими підприємствами у 2018 р. 

Основні країни-

імпортери 

Вартість 

експортованого м’яса, 

тис.дол. США 

Питома вага 

експорту, % 

Обсяг експорту, тис. т 

Нідерланди 78283 20,07 39230 

Єгипет 65238 16,73 49628 

Ірак 42848 10,99 28967 

Німеччина 21666 5,55 9267 

Гон конг 20980 5,38 12402 

Об’єднані Арабські 

Емірати 18947 4,86 13931 

Азербайджан 17525 4,49 16903 

Словакія 16111 4,13 9961 

Саудівська Аравія 12113 3,11 7537 

Світ 390032 100 271521 

Джерело: складено за даними  [120, 121, 123] 

Основними експортерами м’яса птиці на світовий ринок є ПрАТ 

«Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський», 

Агропромислова Група «Пан Курчак», ТОВ «Агро-Овен». Частка ПрАТ «МХП» у 
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загальному обсязі експорту м’яса птиці становить 88%, що дає підстави зробити 

висновки про абсолютне лідерство підприємства у формуванні експортних потоків 

м’яса птиці на зовнішні ринки (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Найбільші підприємства-експортери в Україні у 2018 р.  

Назва підприємства 

Обсяги експорту, 

млн. тонн 

Валютна виручка, 

млн.дол. США 

Питома вага 

експорту, % 

ПрАТ «Міронівський 

хлібопродукт» 

288 449 88,2 

ТОВ «Птахокомплекс 

«Дніпровський» 

14 21 4,4 

Агропромислова Група «Пан 

Курчак» 

9 13 2,7 

ТОВ «Агро-Овен» 6 7 1,9 

ПАТ «Володимир-Волинська 

птахофабрика» 

1 1 0,4 

Фермерське господарство 

«Улар» 

0,145 0,165 0,04 

ТОВ «Комплекс Агромарс» 0,111 0,157 0,03 

Джерело: Джерело: складено за даними  [144, 145, 146, 147, 149] 

ПрАТ «МХП» володіє і контролює всі етапи виробництва курятини – від 

вирощування зернових та виробництва комбікормів до вирощування бройлерів, 

переробки, збуту, дистрибуції і продажу м’яса птиці. Продуктовий портфель експорту 

включає заморожені тушки та частини тушок курчат-бройлеров, гусячу печінку фуа-

гра, заморожене м’ясо гусей, готові продукти з м’яса птиці. 

Готова продукція з м’яса птиці ТМ «Qualiko» і небрендовані напівфабрикати 

виробництва Миронівського м’ясопереробного заводу «Легко» експортуються у ряд 

країн Європи (Нідерланди, Ірландію, Францію, Великобританію, Румунію, 

Швейцарію, Словаччину) та СНД (Узбекистан, Киргизстан, Грузію, Молдову). 

Експорт гусячої печінки «фуа-гра» здійснюється у Францію, Нідерланди, Естонію, 

Білорусь. 

Частка ПрАТ «МХП» на ринку виробників м’яса курятини складає 64%, частка 

в експорті – 88%, частка на ринку м’яса - 41%, комбікормів – 25% [86, 87]. 

Сертифікація виробництва за стандартами ЄС, яку товариство пройшло ще у 

2013 р., дозволила розширити географію зовнішніх ринків шляхом отримання права 

на експорт курятини не лише до країн ЄС, але й на інші ринки. Завдяки наявності 
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сертифікації ЄС, ПрАТ «МХП» експортує м’ясо курятини до 80 країн світу. 

Основними імпортерами м’яса курятини є країни ЄС, Близького Сходу та Африки. За 

2015-2019 рр. спостерігається зростання обсягу експорту м’яса курятини ПрАТ 

«МХП» на зовнішні ринки (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Динаміки показників експорту продукції ПрАТ «МХП» 

за 2015-2019 рр. 

Показники 

Роки 

Темп зміни, % 

2015 2019 

Обсяг реалізованної продукції, т 532727 669 964 125,75 

- внутрішній ринок 
311743 312 531 

100,32 

- експорт   
220963 357433 

162,27 

Частка експорту в загальному обсязі реалізації, % 
41 53 

129,27 

Джерело: складено за даними  [86, 87, 144] 

Низькі ціни на м’ясо курятини на внутрішньому ринку, зміна географічного 

вектора експортної діяльності, тарифні обмеження на ввезення готової курятини до 

ЄС, посилення вимог до виробництва та якості продукції з України створили 

передумови для пожвавлення прямого інвестування у підприємства з виробництва 

курятини у країнах ЄС. 

Так, у 2016 р. ПрАТ «МХП» відкрило підприємство «МНP BV» у Нідерландах, 

яке є частиною ланцюга постачання вітчизняної продукції на ринки країн ЄС з метою 

подолання бар’єрів на імпорт курятини, на яку Угодою про вільну торгівлю 

встановлені тарифні квоти. Сировина, імпорт якої до ЄС не обмежується квотами та 

ліцензіями, надходить на голандське підприємство, де здійснюється її переробка, 

упакування, маркування та постачання на ринок ЄС. У 2017 р. ПрАТ «МХП» 

заснувало м’ясопереробний завод у Словаччині у співпраці з європейським 

посередником. У 2018 р. було направлено інвестиції у виробничу базу компанії  

«Perutnina», яка володіє потужностями з вирощування бройлерів у Словенії, Хорватії, 

Сербії, Боснії та Герцоговині (табл. 2.10). Також ПрАТ «МХП» володіє центром 

дистрибуції та логістики у ОАЕ. 
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Таблиця 2.10  

Обсяги прямого інвестування за кордон 

підприємствами з виробництва м’яса та м’ясної продукції 
Підприємство Об’єкт прямого інвестування Обсяг інвестицій 

ПрАТ «МХП» 

М’ясопереробне підприємство «МНP BV» 

(Нідерланди) 

3,5 млн. дол. 

М’ясопереробне підприємство  

(Словаччина) 

3 млн. дол. 

М’ясопереробне підприємство «Perutnina 

Ptuj» (Словенія) 

200 млн євро 

Овостар М’ясопереробний завод (Латвія) (проект) 85 млн євро 

Джерело: складено за даними [86, 87, 144] 

Інвестування у виробничі потужності європейських підприємств, чи 

будівництво власних, дозволяє розширити ринки збуту продукції, створити та 

просувати власний продукт на міжнародних ринках, зменшити ризики діяльності, 

збільшити валютні надходження. Розширення експорту, організація повного циклу 

власного виробництва створила можливість для великих підприємств-виробників 

м’яса підвищити ефективність діяльності за рахунок ефекту масштабу, високої якості 

продукції та ритмічності поставок. Аналіз показників ефективності діяльності 

основних експортерів м’яса птиці дозволив виявити швидші темпи зростання 

експорту, порівняно з темпами зростанням операційного та чистого доходу 

підприємства (табл. 2.11, додаток Г).  

Таблиця 2.11 

Показники діяльності ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський»  

у 2014-2018 рр., тис. дол. США 

  

Показники 

Роки Темп 

зростання 

за період, 

% 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Валовий 

операційний дохід 

117721,38 92976,33 78719,78 63053,20 72716,77 61,77 

Чистий дохід 104656,07 83576,26 64637,87 61281,80 69824,29 66,72 

Експорт 6554,92 6095,98 -961,95 8737,47 9226,98 140,76 
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Продовження табл. 2.11 

Джерело: складено автором на основі [149] 

Так, за даними таблиці 2.11 (у Додатку Г), підприємства з виробництва м’яса 

птиці, на відміну від експортерів свинини, демонструють стрімкі темпи нарощування 

експорту. Темп зростання експорту в доларовому ексвіваленті у ТОВ 

«Птахокомплекс «Дніпровський» за 2014-2018 роки становив 140%, у ТОВ 

«Володимир-Волинська птахофабрика» – 392%. Однак, поряд з позитивною 

динамікою експорту, на окремих підприємствах має місце падіння обсягів експорту. 

Знизилися темпи зростання експорту за досліджуваний період у ПАТ «Миронівська 

птахофабрика» (на 36%) при одночасному зростанні частки експорту у структурі 

чистого доходу підприємства на 9%, у ТОВ «Комплекс Агромарс» обсяг експорту 

зменшився на 62%, а частка експорту у структурі чистого доходу знизилась лише на 

6%, у ТОВ «АГРО-ОВЕН» – на 43% та 11%, відповідно. 

Зазначені тенденції засвідчують стрімке зростання частки експорту в структурі 

чистого доходу підприємства, що є свідченням, по-перше, експансії підприємств на 

зовнішні ринки, а по-друге, що входження підприємств на міжнародні ринки є 

джерелом отримання додаткового доходу в іноземній валюті. Зростання обсягів та 

частки експорту продукції впливає на динаміку показників витрат на подолання 

бар’єрів входження та рентабельності реалізації. Аналіз динаміки частки експорту, 

витрат на реалізацію продукуції та рентабельності продажів дозволив виявити схожі 

тренди зміни досліджуваних показників на підриємствах-виробниках м’яса в Україні, 

що може свідчити про схожість перешкод для діяльності та експорту підприємств, а 

1 2 3 4 5 6 7 

Частка експорту, 

% 

6,26 7,29 -1,49 14,26 13,21 210,98 

Собівартість 

реалізованих 

товарів 

86278,49 61703,93 53224,50  53055,48 54262,56 62,89 

Витрати на продаж 

і реалізацію 

7017,64 6436,16 3961,93  3116,86  3889,95 55,43 

Адміністративні 

витрати 

4179,28 1567,83 1100,53 828,54 797,58 19,08 

Операційна 

рентабельність, % 

12,80 20,33 15,29 7,58 18,26 142,66 

Рентабельность 

продажу,% 

12,18 10,38 3,68 3,81 16,59 136,21 
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також про вірність припущень щодо розвитку підприємств у галузі загалом (рис. 2.5-

2.10). 

 

Рис. 2.5 Динаміка показників частки експорту у структурі доходу, витрат на 

реалізацію продукції та рентабельності реалізації ТОВ «Птахокомплекс 

«Дніпровський» у 2014-2018 рр. 

Джерело: складено за даними [149] 

За даними рис. 2.5 ми спостерігаємо паралельне зменшення всіх досліджуваних 

показників ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» до 2016 р., проте у 2017 р. 

відбувається різке зростання частки експорту у доході (з 1,5% до 14,3%), а витрати на 

реалізацію продукції продовжують знижуватися, тому вже у наступному періоді 

помічено різке зростання рнетабельності продажів (з 3,8% до 16,6%). 

Аналогічну тенденцію до зменшення демонструють і показник витрат на 

виробництво продукції та адміністративних витрат (табл. 2.11), які частково 

формуються за рахунок витрат на подолання бар’єрів входження на міжнародні 

ринки. 

 

Рис. 2.6 Динаміка показників частки експорту у структурі доходу, витрат на 

реалізацію продукції та рентабельності реалізації ТОВ «М’ясопереробний комплекс 

ЛТД» 

Джерело: складено за даними  [148] 
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У ТОВ «М’ясопереробний комплекс ЛТД» за рахунок стрімкого зниження 

обсягу витрат упродовж 2014-2017 рр. (з 1303,9 тис. дол. США до 45 тис. дол. США) 

відбувається зростання рентабельності продажів – у 2016 р. збитковість на рівні 

13,6%, а у 2017 р. рентабельністьб вже сягнула 5,6%, при цьому підприємство 

намагається утримувати частку експорту у доході на рівні 15% у 2017-2018 рр. 

(рис. 2.6). 

 

Рис. 2.7. Динаміка показників частки експорту у структурі доходу, витрат на 

реалізацію продукції та рентабельності реалізації ТОВ «АГРО-ОВЕН» у 2014-

2018 рр. 

Джерело: складено за даними  [147] 

У ТОВ «АГРО-ОВЕН», як і інших лідерів галузі виробництва м’яса птиці 

спостерігається зниження показників ефективності до 2016 р. і зростання 

рентабельності упродовж останніх досліджуваних періодів, при цьому тенденції у 

динамиці рентабельності та частки експорту у доходах підприємства є майже 

однаковими (рис. 2.7).  

Тренд до зниження рентабельності до 2016 р. і її зростання упродовж 2017-

2018 рр. спостерігається також у ТОВ «Володимир-Волинська птахофабрика», при 

цьому курс на зростання частки експорту у доходах підприємство розпочало ще у 

2015 р. Проте це єдиний досліджуваний об’єкт, де витрати на реалізацію 

продовжують зростати у 2014-2018 рр., хоча і рівень рентабельності є одним з 

найвищих серед проаналізованих виробників (після ПАТ «Миронівська 

птахофабрика») (рис. 2.8) 
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Рис. 2.8. Динаміка показників частки експорту у структурі доходу, витрат на 

реалізацію продукції та рентабельності реалізації ТОВ «Володимир-Волинська 

птахофабрика» у 2014-2018 рр. 

Джерело: складено за даними  [146] 

У ТОВ «Комплекс Агромарс» помічено один із найнижчих рівнів 

рентабельності упродовж 2014-2017 рр., при тому, що обсяг витрат також 

зменшується. Частка експорту досягла максимального значення у 2015 р. і становила 

майже 62% у структурі доходу підприємства, проте протягом інших періодів цей 

показник коливається у межах 3-9% (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Динаміка показників частки експорту у структурі доходу, витрат на 

реалізацію продукції та рентабельності реалізації ТОВ «Комплекс Агромарс» у 2014-

2017 рр. 

Джерело: складено за даними  [145] 

ПАТ «Миронівська птахофабрика» є лідером у галузі виробництва м’яса птиці 

і найбільшим експортером серед вітчизняних підприємств, його частка у структурі 

експорту становить 88,2%. Також помічено, що рівень рентабельності реалізації є 
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також одним з найвищих – 21,7% у 2018 р., при цьому показник частки експорту у 

структурі доходів є середнім у галузі і коливається у межах 11,2-14,6% упродовж 

досліджуваного періоду (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Динаміка показників частки експорту у структурі доходу, витрат на 

реалізацію продукції та рентабельності реалізації ПАТ «Миронівська птахофабрика» 

у 2014-2018 рр. 

Джерело: складено за даними  [144] 

Ефективність експорту м’яса птиці підтверджується результатами 

порівняльного аналізу середньої рентабельності виробництва м’яса птиці в Україні та 

серед аналізованих підприємств (рис. 2.11). Так, за даними Держкомстату України, 

підприємства мали збиткове  виробництво м’яса птиці у 2014 р. на рівні – -15,5%, у 

2015 р. - -6%, у 2016 р. - 5%. У 2017 році рентабельність виробництва зросла і 

становила 7%, а у 2018 р. - 5,7%. 

 

Рис. 2.11. Порівняння динаміки показників рентабельності виробництва м’яса птиці в 

Україні та окремими підприємствами у 2014-2018 рр. 

Джерело: складено за даними  [131, 144-147, 149] 
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Отже можна зробити припущення, що входження на міжнародні ринки 

допомогає виробникам м’яса птиці реалізувати свій потенціал та досягти високих 

показників рентабельності. 

Яловичина. Найбільші обсяги виробництва яловичини у світі забезпечують 

США (16% у структурі світового виробництва), Бразилія (14%), ЄС (11%) і Китай 

(10%). Сумарна частка цих країн становить близько 50% світового обсягу 

виробництва [120, 121, 123].  

У 2015-2019 рр. виробництво яловичини в Україні зменшилося на 50,9 тис. т, 

що на 16,57 % менше порівняно з 2015 роком. Попит на продукцію за останні 2 роки 

знижується, що пов’язано зі зниженням кількості населення через анексію АР Крим 

та військових дій на Сході країни. Висока вартість яловичини, низька культура 

споживання, загроза нодулярного дерматиту стали причинами зниження поголів’я 

ВРХ і, як наслідок, виробництва яловичини (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Динаміка виробництва, імпорту та експорту яловичини  

серед вітчизняних виробників у 2015-2019 рр., тис. т 

Показники 

Роки Темп 

зростання за 

2015-2019 рр, у 

% 

2015 2016 2017 2018 2019 

Виробництво 307,3 301,2 290,9 264,1 256,4 83,43 

Імпорт 1,8 2,2 1,9 2,2 2,0 111,11 

Експорт 39,7 44,6 54,2 55,0 50,0 125,94 

Джерело: складено за даними [131] 

У географічній структурі експорту м’яса, основним її споживачем є Білорусь, 

яка імпортує майже 99% української яловичини (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 

Географічна структура експорту яловичини українських підприємств у 2018 р. 

Країна 

Вартість експорту, 

тис.дол. США 

Обсяг 

експорту, тис. 

тонн 

Питома вага експорту до 

країни, % 

1 2 3 4 

Білорусь 31938 12221 99.1 
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Продовження табл. 2.13 

1 2 3 4 

Азербайджан 102 44 0.3 

Турція 79 20 0.2 

Молдова 59 28 0.2 

Джерело: складено за даними  [120, 121, 123] 

Низькі обсяги експорту м’яса яловичини обумовлені відсутністю дозволу для її 

експорту на ринки ЄС, як одного із найбільш ємних та привабливих ринків збуту. 

Загальна пропозиція яловичини на світовому ринку нині більше попиту на 

2 млн т, однак на ринках Китаю, США, країн ЄС спостерігається дефіцит м’яса 

яловичини. Також спостерігається незадоволенsq попит у країнах Близького Сходу та 

Північної Африки. 

У 1990-х роках Україна входила до десятки найбільших країн-експортерів 

яловичини. На сьогодні помічено поступове зниження обсягів виробництва м’яса 

яловичини серед українських підприємств, що, відповідно, сприяє зниженню 

експортного потенціалу підприємств з виробництва м’яса. 

Лідером в експорті яловичини є ПрАТ «Агропродукт», частка якого у 

загальному обсязі становить майже 33 % (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.12. Структура експорту яловичини серед українських підприємств у 2018 р.  

Джерело: складено за даними  [32, 47, 60, 131, 163] 
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У найбільшого експортера яловичини ПрАТ «Агропродукт» за період 2014-

2018 рр. спостерігається зниження обсягів чистого доходу на 49%, при цьому частка 

експорту яловичини залишилася незмінною (табл. 2.14). Водночас аналіз 

зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Доменік» показав зростання чистого доходу 

та експорту майже у 3 рази. 

Таблиця 2.14 

Показники діяльності основних експортерів 

яловичини у 2014-2018 рр. в Україні, тис. дол. США 

Показники  2014 2015 2016 2017 2018 

Темп 

зростання 

за 2014-

2018 рр., у 

%  

ПрАТ «Агропродукт» 
Валовий операційний 

дохід 

31549,48 18111,97 17847,9 9940,19 18632,3 59,06 

Чистий дохід 31549,48 18111,97 17847,9 9940,19 18632,3 59,06 

Експорт 5258,2467 3018,6617 2974,65 1656,7 3105,39 59,06 

Частка експорту, % 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 100,00 

Собівартість 

реалізованих товарів 

29258,23 17148,76 16997,2 9460,03 18000,9 61,52 

Витрати на продаж і 

реалізацію  

1020,14 237,09 461,25 164,85 232,44 22,79 

Адміністративні витрати 76,57 63,91 35,32 49,32 60,04 78,41 

Операційна 

рентабельність, % 

  2,44 1,69 1,58 1,44 59.0 

Рентабельность 

продажу, % 

  1,96 1,42 1,29 1,18 60,2 

ТОВ «Доменік» 

Валовий операційний 

дохід 

10085,2 13028,55 20904,6 16371,2 28468,6 282,28 

Чистий дохід 9853,13 12447,51 19665,1 16043,4 28068,8 284,87 

Експорт 1448,80 1590,39 2244,61 2400,71 4345,00 299,90 

Частка експорту, % 14,70 12,78 11,41 14,96 15,48 105,28 

Собівартість 

реалізованих товарів 

9102,55 10926,1 17843,8 14707,4 26632,9 292,59 

Витрати на продаж і 

реалізацію 

-   - 821,53 504,51 696,04 -  

Адміністративні витрати -   - 79,32 82,5 107,55 -  

Операційна 

рентабельність, % 

-  0 0,25 0 1,6 -  

Рентабельность 

продажу,% 

-  0,35 0,17 3,23 1,59 -  

Джерело: складено за даними  [152, 153] 
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Рентабельність виробництва яловичини в Україні є досить низькою. Так, 

протягом 2013-2016 рр. виробництво яловичини було збитковим. Збиток становив від 

41,3 % у 2013 р. до 17,9 % у 2015 р.. Позитивна динаміка спостерігалася у 2017 р., 

коли рівень рентабельності склав 3,4%, а у 2018 р. діяльність знову стала збитковою 

і становила 7,7% (рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Порівняння динаміки показників рентабельності яловичини в Україні 

та окремих вітчизняних підприємств у 2014-2018 рр.  

Джерело: складено за даними  [120, 121, 123] 

Зростання попиту на експорт живих тварини при паралельному зменшенні 

поголів’я великої рогатої худоби (далі – ВРХ) стало причиною для зниження експорту 

яловичини. При цьому основними проблемами, які сприяють зменшенню поголів’я 

ВРХ є: 1) зростання собівартості виробництва продукції, що пов’язано із низькою 

якістю кормів, відповідно, удвічі більшими їх затратами на 1 т приросту живої маси, 

незадовільним матеріально-технічним та ресурсним забезпеченням галузі; 2) 

тривалий термін обігу капіталу у тваринництві; 3) зменшення кількості підприємств, 

які займаються виробництвом тваринницької продукції. Так, протягом 2 років було 

ліквідовано 918 підприємств з вирощування ВРХ. На початок 2018 р. таких 

підприємств в Україні нараховувалося лише 5042 од.; 4) у видовій структурі 

господарств переважають селянські господарства населення; 5) у структурі стада 

переважає ВРХ молочних порід. У той час як у європейських країнах із високим 

рівнем споживання м’яса утримують від 25% до 75% м’ясної худоби у загальній 

структурі поголів’я ВРХ, в Україні питома вага м’ясної худоби становить менше 5% 

від усього наявного поголів’я. 
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За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, у 2017 р. з 

України було експортовано 88 тис. голів ВРХ на суму 33,5 млн дол. США. За 

підрахунками експертів ООН, якби виробники експортували м’ясо яловичини замість 

ВРХ, то додатково отримали б близько 2,7 млн дол. США. За умови нарощування 

середньої ваги одиниці ВРХ в експорті до 550 кг, додаткова виручка становила б 

понад 29 млн дол. США. Переробка живої худоби в сировину вітчизняними 

підприємствами може забезпечити отримання додаткової виручки в обсязі понад 

34 млн. дол. США [205]. 

 Отже, аналіз економічної ефективності експорту продукції підприємствами з 

виробництва м’яса та м’ясної продукції дозволив зробити висновок про наявність 

потенціалу зростання експорту м’ясної продукції, який реалізується за умови 

приведення вимог щодо їх виробництва у відповідність до стандартів зовнішніх 

ринків. Реалізація потенціалу експорту м’ясної продукції на зовнішні ринки 

відбувається на засадах планомірної реалізації сформованої стратегії подолання 

бар’єрів входження, що вимагає аналізу сукупності бар’єрів, які перешкоджають 

вільному доступу продукції на цей ринок.  

 2.2. Оцінка бар’єрів входження підприємств-виробників м’яса на 

міжнародні ринки 

Виробництво м’яса в Україні має достатній потенціал для подальшого 

зростання експортних потоків, однак обмежувальними чинниками такого росту є 

сукупність бар’єрів входження на міжнародні ринки. 

Аналіз бар’єрів входження для українських виробників м’яса на міжнародні 

ринки здійснювався за допомогою таких методів: 1) за результатами проведеного 

анкетування керівників відділів зовнішньоекономічної діяльності підприємств-

виробників м’яса; 2) на основі статистичної інформації Світової організації торгівлі. 

Вибірку підприємств, які брали участь у анкетуванні, було сформовано у кількості 23 

одиниць (табл. 2.15). Варто зазаначити, що підприємства були обрані довільним 

способом серед переліку підприємств (потужностей), яким надано право експорту 

м’яса, затверджене наказом Головного державного інспектора ветеринарної 

медицини України від 01.04.2011 № 34 (із змінами і доповненнями) [111].  
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Таблиця 2.15 

Таблиця походження експертів 
Номер 

експерта 

Назва експертів 

1 ПАТ «Конотопм’ясо» 

2 ТзОВ «ВМП» 

3 ПАТ «Пирятинський м’ясокомбінат» 

4 ПАТ «Козятинський  птахокомбінат» 

5 ТОВ МФ «Алан» 

6 ТОВ «Агро-Овен» 

7 ПП «Кременецький м’ясокомбінат» 

8 ТОВ «Чугуївський м’ясокомбінат» 

9 ПАТ АК «Слобожанський» 

10 ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» 

11 ТОВ «Харківський м’ясокомбінат» 

12 ПП «Агропродукт» 

13 ТОВ «Шепетівський м’ясокомбінат» 

14 ТОВ  «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» 

15 ТОВ «Кам’янець-Подільський м’ясоконсервний комбінат» 

16 ПАТ «Ватутінський м’ясокомбінат» 

17 ПрАТ  «Миронівська птахофабрика» 

18 ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 

19 ПП «М’ясомолочний комплекс» 

20 ПрАТ «ММК  Сіверський» 

21 ТОВ ВКП «Прилуки-Агропереробка» 

22 ТОВ «М’ясопереробний комплекс «Альянс» 

23 ПП «Піко-Інвест» 

Джерело: складено автором самостійно 

Письмові опитування за розробленою формою (додаток Б) та персональне 

опитування керівників відділів експорту були засобом комунікації з керівниками 

відділів. 

Аналіз отриманих результатів дозволяє стверджувати, що бар’єрами для 

входження підприємств з виробництва м’яса на міжнародні ринки є як сукупність 
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перешкод в Україні (бар’єри виходу), так і перешкоди зовнішніх ринків (бар’єри 

входу) (табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 

Система бар’єрів, що оцінювалася в анкетуванні 

№ Назва бар’єру 

Бар’єри 

виходу входу 

1 Високі тарифні бар’єри 
 + 

2 Ускладненість експортних формальностей 
 + 

3 

Стандартизація виробництва, сертифікація продукції, ліцензування 

експорту 

 + 

4 Відмінності у культурних традиціях ведення бізнесу у даній країні 
 + 

5 Відсутність угод про співпрацю з представниками місцевого бізнесу 

 + 

6 Низький рівень якості продукції +  

7 Недостатність фінансових коштів +  

8 

Відсутність професійних кадрів у галузі зовнішньоекономічної 

діяльності 

+  

9 Відсутність міждержавних угод про співробітництво 

+  

10 Відсутність інформаційної бази про міжнародні ринки 
+  

11 Відсутність розвинутої транспортної інфраструктури 
+  

Джерело: складено автором самостійно 

Оцінювання вибірки бар’єрів здійснювалося за десятибальною шкалою. 

Зростання балу засвідчувало зростання значимості даного бар’єру у процесі експорту 

продукції обраним підприємством (експертом). За результатами здійсненого 

анкетування сформована матриця балів (табл. 2.17). 

Таблиця 2.17  

Матриця балів (на основі проведенрго анкетування) 

Експерт 

Бар’єри за нумерацією табл. 2.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 7 5 10 8 8 2 10 1 10 10 8 

2 8 10 10 9 10 1 1 1 10 9 4 
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Продовження табл. 2.17 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 2 2 5 3 1 1 5 7 10 4 1 

4 6 3 10 3 7 7 6 3 10 10 9 

5 9 4 9 5 10 5 8 2 10 7 3 

6 5 8 6 7 4 7 4 4 10 6 6 

7 7 3 8 5 7 3 9 1 10 8 4 

8 6 5 5 9 5 4 6 5 10 5 5 

9 4 2 7 5 8 2 8 3 10 9 8 

10 8 5 9 7 3 6 4 5 10 10 7 

11 6 4 10 6 9 4 10 2 10 8 3 

12 5 3 9 8 10 3 7 3 10 9 6 

13 5 5 10 9 8 6 4 6 10 6 9 

14 6 6 8 6 4 4 8 4 10 8 4 

15 7 3 10 9 5 2 5 3 10 7 5 

16 5 6 9 5 8 4 9 2 10 9 3 

17 7 4 8 7 5 6 6 4 10 8 4 

18 8 5 9 8 6 3 5 6 10 9 2 

19 5 3 10 5 9 4 7 3 10 8 6 

20 4 2 8 7 7 2 6 4 10 6 3 

21 8 6 9 4 8 6 6 5 10 9 4 

22 5 4 10 7 8 5 4 6 10 7 6 

23 6 3 9 6 7 5 5 4 10 9 5 

Джерело: розраховано автором  

Дискретне групування балів, представлене у табл. 2.18, дозволяє 

проаналізувати кількість балів певної величини, наданих експертами окремим 

показникам. Так, показнику за номером 9 «міждержавні угоди» двадцять три 

експерти із двадцяти трьох надали максимальну кількість балів – 10 балів. Показнику 

за номером 3 «вимоги до стандартизації, сертифікації та ліцензування» вісім 

експертів надали 10 балів. 
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Таблиця 2.18  

Дискретне групування показників анкетування 

Кількість балів 

Нумерація показників за таблицею 2.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10 0 1 8 0 3 0 2 0 23 3 0 

9 1 0 7 4 2 0 2 0  7 2 

8 4 1 4 3 6 0 3 0  5 2 

7 4 0 1 5 4 2 2 1  3 1 

6 5 3 1 3 1 4 5 3  3 4 

5 6 5 2 5 3 3 4 3  1 3 

4 2 4 0 1 2 6 4 5  1 5 

3 0 6 0 2 1 3 0 5   4 

2 1 3 0  0 4 0 3   1 

1 0 0 0  1 1 1 3   1 

 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Джерело: розраховано автором  

Розрахунок моди (табл. 2.19) дозволяє оцінити ту кількість балів, яка є найбільш 

типовою для кожного показника, а розрахунок медіани визначає, яка кількість балів 

ділить ранжований ряд на дві рівні частини [31, с. 136]. 

Так, для показників «вимоги до стандартизації, сертифікації та ліцензування» 

(№ 3) та «міждержавні угоди» (№9) модою є 10-бальна оцінка.  

Таблиця 2.19 

Мода і медіана дискретного ряду розподілу 

Показник 

Показники відповідно до табл.2.18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мода 5 3 10 5 8 4 6 3 10 9 4 

Медіана 6 4 9 7 7 4 6 4 10 8 5 

Джерело: розраховано автором  

Ранжування бар’єрів при вході підприємств з виробництва м’яса на міжнародні 

ринки представлено у табл. 2.20. Вихідна таблиця наведена в додатку В, табл. В.1. 

Матриця рангів дозволила здійснити розподіл бар’єрів за критерієм його 

важливості у процесі формування витрат на подолання бар’єрів міжнародного ринку 

(табл. 2.21). 
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Таблиця 2.21 

Ранжування показників за критерієм зниження важливості бар’єру 

№ Ранг  Назва показника 

Середнє 

значення рангу 

9 1 Відсутність міждержавних угод про співробітництво  1,530 

3 2 

Стандартизація виробництва, сертифікація продукції, 

ліцензування експорту 

4,348 

10 3 Відсутність інформаційної бази про міжнародні ринки 5,435 

8 4 

Відсутність професійних кадрів у галузі зовнішньоекономічної 

діяльності 

6,217 

5 5 

Відсутність угод про співпрацю з представниками місцевого 

бізнесу 

6,230 

2 6 Ускладненість експортних формальностей  6,370 

6 7 Низький рівень якості продукції 6,391 

7 8 Недостатність фінансових коштів 6,489 

4 9 

Відмінності у культурних традиціях ведення бізнесу у даній 

країні 

6,728 

11 10 Відсутність розвинутої транспортної інфраструктури 7,372 

1 11 Високі тарифні бар’єри 8,307 

Джерело: складено автором самостійно 

Так, за даними табл. 2.21, основною проблемою при входженні підприємств з 

виробництва м’яса та м’ясної продукції на міжнародні ринки є відсутність 

міждержавних домовленостей, які визначають форму ветеринарного сертифікату, 

основні процеси, пов’язані з входженням підприємств на відповідні ринки.  

Окрім того, значною перешкодою є вимоги щодо стандартизації виробництва 

м’яса, відсутність інформації про стан міжнародних ринків, особливо відносно 

інформаційної бази цін, конкурентного середовища, динаміки макроекономічних 

показників щодо тенденцій споживання м’ясної продукції 

Експерти визначили, що митні бар’єри є дуже важливими, але порівняно з 

сукупністю інших перешкод є чітко конкретизованими для визначення витрат на їх 

подолання. Для оцінювання ваги кожного із бар’єрів, сформована матриця 

нормованих оцінок бар’єрів (додаток В, табл. В.2). Порівняльна важливість бар’єрів 

при вході в зовнішній ринок представлена у таблиці 2.22. 
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Таблиця 2.22  

Порівняльна важливість бар’єрів при вході на зовнішній ринок 

№ 

Середнє 

значення 

у балах 

Сума 

рангів за 

бар’єром 

 

Середній 

ранг 

 

 

Частота 

максимально 

можливих 

оцінок 

(K10j) 

Коефіцієнт 

активності 

експертів 

(Kaej) 

Середня 

вага 

(нормована 

оцінка) 

(Wj) 

Розмах 

оцінок,у 

балах 

(Lj) 

1 
6,043 

191,05 
8,31 0 1,0 1,994 6 

2 
4,391 

146,5 
6,37 0,04 1,0 1,521 8 

3 
8,609 

100 
4,35 0,35 1,0 2,699 5 

4 
6,435 

154,75 
6,73 0 1,0 2,052 6 

5 
6,826 

143,3 
6,23 0,13 1,0 2,118 9 

6 
4,000 

147 
6,39 0 1,0 1,342 6 

7 
6,217 

149,25 
6,49 0,09 1,0 2,095 9 

8 
3,652 

143 
6,22 0 1,0 1,314 6 

9 
10,000 

35,2 
1,53 1 1,0 3,195 0 

10 
7,870 

125 
5,43 0,13 1,0 2,500 6 

11 
5,000 

169,55 
7,37 0 1,0 1,586 8 

Джерело: розраховано автором  

Розрахунок показників важливості бар’єрів входження на зовнішній ринок для 

вітчизняних підприємств з виробництва м’яса показав, що найбільшими 

перешкодами для експорту продукції варто вважати відсутність міждержавних угод 

про співробітництво (бар’єр 9), процеси стандартизації виробництва (бар’єр 3), 

відсутність інформації про міжнародні ринки (бар’єр 10), відсутність угод про 

співпрацю з представниками місцевого бізнесу (бар’єр 5), відмінності в традиціях 

ведення бізнесу (бар’єр 4), недостатність фінансування (бар’єр 7), високі ставки 

імпортних мит (бар’єр 1). Менш важливими в процесі входження на ринок експерти 

вважають якість готової продукції (бар’єр 6), відсутність професійних кадрів у галузі 

зовнішньоекономічної діяльності (бар’єр 8) та відсутність розвинутої транспортної 

інфраструктури (бар’єр 11). 

Величина розмаху оцінок експертів показує, що за винятком бар’єру 9, 

підприємства, залежно від міри готовності до входження на зовнішній ринок, виду 

продукції, що планується експортувати, географії потенційних ринків, мають значний 

å
=

m

і
ijX

1
X
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розмах оцінок перешкод для входження. Показник активності підприємств показує, 

що обрані перпешкоди є обґрунтованими, а експерти підприємств – компетентними 

у сфері реалізації проблеми, що досліджується.  

Показники частоти максимально можливих оцінок засвідчили, що тільки для 

бар’єру 9 всі підприємства поставили 10-бальну оцінку, для 3-го – вісім підприємств, 

для 5-го та для 10-го – три, для 7-го – два і для 2-го бар’єру одне підприємство 

поставило 10-бальну оцінку. Для розрахунку прогнозу за експертними методами 

важливою є оцінка ступеня узгодженості думок експертів. Оцінювання ступеня 

узгодженості думок групи експертів здійснюється на основі розрахунку коефіцієнту 

конкордації. 

Оскільки у представленому експертному оцінюванні присутні однакові 

(стандартизовані) ранги, тому розрахунок коефіцієнту конкордації здійснювався за 

формулою: 

W = 
S

1

12
·m2(n3-n)-m·∑Ti

                                (2.1) 

де S – показник сумарної варіації всіх відхилень;  

n – кількість бар’єрів, що оцінювалися і ранжувалися;   

m – кількість ескпертів в опитуванні; 

Тi – кількість елементів, що повторюються в оцінках i-го експерта. 

У свою чергу, показник Тi може бути визначений за наступною формулою: 

Ti = 
1

12
·∑(tl3-tl)                                                                                        (2.2) 

де tl  - кількість елементів в l-й звязку для i-го експерта.  

У результаті розрахунків ми отримали коефіцієнт конкордації W = 0.56, що 

може свідчити про наявність середнього степеня узгодженості думок експертів.  

Оцінювання значимості коефіцієнту конкордації розраховувалося за  критерієм 

узгодження Пірсона:  

χ2 = 
S

1

12
·mn(n+1) + 

1

n-1
·∑Ti

    (2.3) 

 



Таблиця 2.20 

Матриця рангів
Н

ом
ер

 
ба

р’
єр

у  

Експерти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 4 3 5,5 9,5 10,5 9,5 20,3 7,5 9,5 4,5 10,5 10,5 9 10 7,5 10 6 6 5 9,75 4,5 9,5 9 

2 5 4 5,5 5 6,5 3 5,5 7,5 3 10 8,5 6,5 9 10 5,5 10 6 9,5 5 3,5 9,5 5,5 3 

3 3 4 10,5 2 10,5 9,5 5,5 7,5 9,5 2 2 3,5 1,5 3 1,5 3,5 3,5 3 1,5 4,5 3,5 1,5 3,5 

4 8 10,5 3 5 8,5 5 5 2 5 7 10,5 6,5 7,5 10 3,5 10 6 6 5 9,75 6,5 5,5 9 

5 8 4 2,5 7,5 1,5 5 20,3 7,5 6,25 4,5 4,5 1,5 3 6,5 10 6,5 10 9,5 2 9,75 4,5 3 5,5 

6 2 4 2,5 7,5 8,5 5 5,5 4 3 10 8,5 6,5 9 6,5 3,5 4 10 6 9,5 3,5 9,5 9,5 9 

7 3 4 10,5 9,5 4,5 5 2 7,5 6,25 7 2 4 4 3 10 3,5 10 9,5 9,5 10,5 9,5 5,5 9 

8 3 4 8,5 5 2 5 1,5 7,5 6,25 10 4,5 6,5 9 6,5 5,5 3,5 6 9,5 5 9,75 9,5 9,5 5,5 

9 3 4 2,5 2 1,5 1 1,5 1 1 1,5 2 1,5 1,2 1 1,5 1 1 1 1,5 1 1 1,5 1 

10 3 10,5 8,5 2 6,5 9,5 5,5 7,5 3 1,5 6,5 3,5 9 3 7,5 3,5 3,5 3 5 10,5 3,5 5,5 3,5 

11 8 4 2,5 9 4,5 9,5 20,3 7,5 6,25 7 6,5 10,5 7,5 6,5 10 6,5 6 3 5 4,5 6,5 9,5 9 



Розрахований χ2 порівняємо з табличним значенням для кількості степенів 

свободи K = n-1 = 11-1 = 10 і при заданому рівні значимости α = 0.05 Так як χ2 

розрахунковий 129.93 вище табличного (18.30704), то W = 0.56 – величина не 

випадкова, отже отримані результати мають достовірне значення і можуть бути 

використані у подальших дослідженнях.  

Проведене анкетне опитування підприємств з виробництва м’яса щодо бар’єрів, 

які перешкоджають експорту на зовнішні ринки дозволило стверджувати, що 

основними бар’єрами виходу (бар’єрів країни експорту) на зовнішній ринок можна 

вважати: 

1) відсутність міжурядових угод; 

2) відсутність інформації про міжнародні ринки (ціни, конкурентів, 

споживання тощо); 

3) недостатність фінансових коштів. 

Серед бар’єрів входу (бар’єрів країни імпорту) для вітчизняних підприємств-

виробників м’яса найважливішими є: 

1) вимоги до стандартизації виробництва, сертифікації продукції та 

ліцензування експорту; 

2) відмінності у культурних традиціях ведення бізнесу; 

3) високі тарифні бар’єри. 

Проведемо короткий огляд та аналіз деяких із означених бар’єрів, що дозволить 

сформувати базу для обгрутнування методики формування стратегії їх подолання. 

Вимоги щодо ветеринарної сертифікації м’яса та стандартизації процесу 

виробництва є найбільш часто застосовуваними серед нетарифних методів 

обмеження імпорту на більшості зовнішніх ринків. За даними Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів протягом 

2017-2019 рр. було узгоджено 30 форм міжнародних ветеринарних сертифікатів на 

експорт. Кількість підприємств, які отримали право експорту харчових продуктів 

тваринного походження, становить 836 одиниць [111].  
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Дотримання високих стандартів якості є однією із основних вимог 

контролюючих органів Європейського Союзу та Єврокомісії до імпортерів м’ясної та 

харчової продукції.  

На сьогодні серед підприємств м’ясопереробної галузі найбільш поширеними є 

чотири системи управління якістю та безпечністю продукції, а саме:   

- ДСТУ ISO 9001:2009 («Система управління якістю»), що належить до 

стандартів ISO 9000 – це серія міжнародних стандартів, що визначають вимоги до 

систем управління якістю в організаціях і на підприємствах. Міжнародні стандарти 

серії ISO 9000 містять мінімальні вимоги, яким повинна відповідати система 

забезпечення гарантій якості, незалежно від виду продукції, що випускається або 

послуг, що надаються; 

- НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point / Аналіз Небезпеки по 

Критичним Точкам Контролю) – це система аналізу небезпечних факторів та 

контролю у критичних точках упродовж усього варобничого ланцюга: від сировини і 

пакувальних матеріалів до постачання продукції кінцевому споживачеві. На відміну 

від інших систем контролю якості, які грунтуються на періодичних тестуваннях 

сировини і готової продукції, HACCP регламентує проведення постійного контролю 

на всіх етапах виробництва; 

-  ДСТУ ISO 22000:2007 («Система управління безпечністю харчових 

продуктів») об’єднує в собі вимоги ISO 9001:2009 і НАССР. Стандарти ISO 22000 

визначають вимоги до системи управління харчовою безпекою і охоплюють всі 

процеси у ланцюжку виробництва, поставок і реалізації харчових продуктів; 

-  ДСТУ ISO 14001:2006 («Системи екологічного управління») визначає 

процес контролю і поліпшення екологічних показників діяльності організації або 

підприємства. Стандарти ISO 14000 надають практичний інструментарій для 

компаній і організацій, які прагнуть визначити та контролювати вплив виробництва 

на навколишнє середовище і постійно покращувати екологічні показники 

підприємства. 

Відповідно до Закону України № 1602 VII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо харчових продуктів», з 20 вересня 2019 року 
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необхідність дотримання принципів HACCP стала обов’язковою для всіх українських 

виробників продукції тваринного походження, крім первинного виробництва. 

Найбільш активно українські виробники м’яса впроваджували системи 

контролю якості на основі національних стандартів щодо управління безпечністю 

харчових продуктів ДСТУ ІSO 22000:2007 (85 підприємств) та на основі 

європейських принципів управління безпечністю харчових продуктів НАССР 

(52 підприємств.). Підприємства, які бажають підвищити конкурентні переваги своєї 

продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, також розробляють та 

впроваджують саме ці два стандарти (39 підприємств).  

Досить низьким залишається рівень сертифікації та стандартизації й за іншими 

системами. Зокрема, тільки 3 українських виробника м’яса, які мають дозвіл на 

експорт своєї продукції (ПП «Галекс-Агро», ПрАТ «Етнопродукт» та ТОВ 

«Органічний м’ясний продукт»), отримали органічний стандарт сертифікації 

(стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів) – стандарт 

МАОС з органічного виробництва і переробки, що еквівалентний Постановам Ради 

(ЄС) № 834/2007 та 889/2008 [51]. 

Стандартизація виробництва продукції підприємствами з виробництва м’яса та 

м’ясної продукції підтверджується відповідним сертифікатом. Сертифікація експорту 

продукції з м’яса полягає у необхідності отримання наступних документів: 

1) сертифікат про походження товару (СТ-1, Certificate of origin – форма А 

та EURO 1 Certificate). Такий сертифікат підтверджує країну походження товару і 

необхідний для застосовування країною імпорту всіх тарифних або нетарифних 

заходів щодо товару, що ввозиться. Сертифікат походження, або СТ-1, видається у 

випадку експорту м’яса до країн СНД при виконанні правил визначення країни 

походження товарів для країн СНД. Certificate of origin (форма А, сертифікат 

походження загальної форми англійською мовою) видається у випадку експорту 

м’ясної продукції у країни, яким не потрібні дані про країну походження товарів. 

EURO 1 Certificate – документ, який дає виробнику право тільки для експорту у країни 

Євросоюзу;  
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2) ветеринарний сертифікат для продуктів тваринного походження (м’ясо, 

молоко, яйця, риба); 

3) сертифікат Халяль – сертифікат відповідності виробництва продукції 

вимогам стандарту «Халяль» (підтверджує відповідність виробництва продукції 

вимогам Законів Ісламу) [117].  

Наступним найбільш впливовим бар’єром входу є високі тарифні бар’єри. 

Аналіз митної політики країн світу показав, що у 2019 р. найвищі ставки імпортного 

мита на м’ясо та м’ясні продукти застосовувалися в Норвегії, Швейцарії, Туреччині, 

Ісландії та Марокко, та у більшості африканських та азіатських країн (рис. 2.14, 

додаток Д).   

Для аналізу тарифних бар’єрів входження на зовнішні ринки продукції з м’яса 

обрано 4 товарні номенклатурні групи (як ті товарні позиції українського експорту 

м’яса, що користуються найбільшим попитом):  

- 020713 – свіжі або охолоджені зрізи і їстівні субпродукти птахів; 

- 020714 – заморожені зрізи і їстівні субпродукти птахів; 

- 020110 – тушки або напівтушки великої рогатої худоби, свіжі або 

охолоджені; 

- 020230 – заморожене, безкісткове м’ясо великої рогатої худоби. 

 
Рис. 2.14. Рейтинг країн з найбільшим імпортними ставками для входження на 

ринок м’яса у 2018 р. 
Джерело: складено за даними  [116] 
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За інформацією Торгово-промислової палати України, найбільш 

перспективними напрямами для експору української м’ясної продукції є Китай, 

країни Східної Азії та Африка, що і обумовило їх вибір для аналізу та подальшого 

розроблення авторських пропозицій. 

Так, до імпорту з України товарної позиції 020713 – свіжі та охолоджені зрізи і 

їстівні субпродукти птахів виду Gallus domesticus та 020714 – заморожені зрізи та 

їстівні субпродукти птахів Gallus domesticus у 2019 р. застосовувались митні тарифи 

розміром від 817,88 % (Ліхтенштейн) до 0 % (32 країни світу). Повний перелік ставок 

в розрізі країн світу наданий в додатку Д. 

Порівняльний аналіз імпортних мит за двома товарними групами дозволив 

виявити різні розміри їх ставок серед вибірки країн світу (рис. 2.15). 

 
Рис. 2.15. Адвалорний еквівалент тарифу що застосовується країнами-

імпортерами до імпорту м’яса птиці з України, частка від одиниці 
Джерело: побудовано автором за даними [83] 

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про різну висоту митних 

бар’єрів входження продукції підприємств з виробництва м’яса на зовнішні ринки. За 

даними додатку Д, за агрегованими групами 0207 із 197 досліджених ринків 20 країн 

застосовують ставки на рівні 0-5 %, 75 країн – 5-20 %, 52 країни – 20-40 %; 25 країн – 

40-100 %; 8 країн – 100-800 %.  

Зважаючи на те, що попит на м’ясо птиці є високим в усіх країнах світу, митні 

тарифи на його імпорт на багатьох ринках є нульовими, а значить можливість його 

експорту для українських підприємств з виробництва м’яса та м’ясної продукції є 

привабливою. Імпортні мита на яловичину, що експортується з України, також 

характеризуються різними розмірами тарифів (рис. 2.16).  
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Рис. 2.16. Адвалерний еквівалент тарифу що застосовується країнами-

імпортерами до імпорту м’яса ВРХ з України, частка від одиниці 
Джерело: побудовано автором за даними [83] 

За даними додатку Д, 63 країни світу застосовують митні тарифи щодо імпорту 

української яловичини на рівні 0-10 %, 88 країни – 10-40 %; 48 країн – 40-400 %.  

Останніми роками значно зростає застосування квот для обмеження імпорту 

м’ясної продукції. Епідеміологічні спалахи хвороб ВРХ та стимулювання 

внутрішнього виробництва є основними причинами для цього.  

Документи і параметри тарифних квот на поставку м’ясної продукції в ЄС 

визначені у розділі 1.2. Положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

передбачають, що розгляд питання щодо прискорення та розширення умов 

лібералізації буде можливий через 5 років з дати застосування торговельних 

положень Угоди, тобто з 2021р. Адміністрування тарифних квот на постачання 

м’ясної продукції до  Європейського Союзу здійснюється відповідно до статей 308а, 

308b і 308c Регламенту (ЄС) № 2454/93, що встановлюють правила для реалізації 

Митного кодексу Співтовариства, та статті 184 Регламенту (ЄС) № 1308/2013. 

Відповідно до законодавства, адміністрування здійснюється за двома 

принципами: 1) «перший прийшов – перший обслуговується»; 2) через систему 

імпортних ліцензій. За першим принципом визначений вичерпний перелік продукції 

(загалом близько 27 товарних груп), до якого серед м’ясних продуктів належить лише 

баранина. Інші три види м’яса можуть бути експортовані за другим принципом. 
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На сьогодні через застосування квот обмежується імпорт курячого філе з 

України до ЄС. Квота на імпорт курячого філе встановлена в обсязі 20 тис. т. Однак, 

відповідно до торговельних договорів, Україна отримала дозвіл на експорт курячої 

грудини з кісткою крила, що активізувало експорт згаданої продукції на 

м’ясопереробні підприємства ЄС, де м’ясо на кістці змінює товарну форму і 

надходить в реалізацію на ринку ЄС у вигляді курячого філе. 

Квоти на ввезення не забороняються нормами СОТ, проте відповідно до Угоди 

вони мають бути публічними та не дискримінаційними. Таке законодавчо закріплене 

обмеження розглядається як засіб підтримки економічної безпеки країни.  

Варто зазначити, що з часу вступу у дію відповідного договору, відбувався 

експорт лише м’яса птиці у межах тарифних квот до країн Європейського Союзу. У 

2014 р. було використано 77,2% основної квоти (або 12,36 тис. т продукції), а у 

2015 р. – вже 100% основної (20 тис. т м’яса птиці) та 22,5% додаткової квоти (або 

4,5 тис. т), у 2017-2018 роках – 100% (20 тис. т м’яса птиці). Експорт продукції мають 

право і здійснюють лише чотири підприємства – ПрАТ «Миронівська птахофабрика» 

(постачає продукцію на ринки країн Європейського Союзу з 2013 р.), ТОВ «Комплекс 

Агромарс», ТОВ «Губін» та ТОВ «Птахофабрика Снятинська «Нова» [59].  

Експорт свинини, яловичини та баранини відсутній через необхідність 

перевірки виробників м’яса на певні захворювання (налагодження такого постійного 

моніторингу займає 2-3 роки).  

Одним із бар’єрів входження на зовнішній ринок є відсутність інформації про 

нього, зокрема про ціни, конкурентів та спеціфику споживання. Ціни на м’ясну 

продукцію на міжнародних ринках демонструють значний діапазон коливань. Так, 

ціна свинини на світовому ринку коливається від 1300 дол. США за 1 т продукції 

(Польша) до 8000 дол. США (Мальта) (рис. 2.17).  
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Рис. 2.17. Ціна 1 т м’яса свинини на зовнішніх ринках у 2018 р., дол. США 

Джерело: складено за даними  [115] 

Ціна курятини на зовнішніх ринках знаходиться у діапазоні від 644 дол. США 

за 1 т продукції в Узбекистані до 2338 дол. США у Німеччині (рис. 2.18).  

 
 
Рис. 2.18. Ціна 1 т м’яса курятини на зовнішніх ринках у 2018 р., дол. США 
Джерело: складено за даними  [115] 

Ціна 1 т м’яса яловичини на міжнародних ринках знаходиться в діапазоні від 

2100 дол. США до 6000 дол. США, при цьому середній показник у світі становить 

блізько 2600 дол. США (рис. 2.19). 

 
Рис. 2.19. Ціна 1 т м’яса яловичини на зовнішніх ринках у 2018 р., дол. США  
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Джерело: складено за даними  [115] 

Так, на ринках з переважанням м’яса яловичини у структурі харчування 

населення, ціна 1 т яловичини в 3 рази вища, порівняно з ціною аналогічної продукції 

у географічно наближених країнах з європейськими традиціями харчування. 

Основними причинами цінових розбіжностей є купівельна спроможність населення, 

рівень доходів населення, рівень конкуренції на ринку. 

На відміну від внутрішніх можливостей зростання ринку м’яса птиці, потенціал 

виробництва м’яса яловичини в Україні є обмеженим через недостатній рівень 

розвитку національного тваринництва та відсутності європейської сертифікаці, 

необхідної для отримання права на експорт яловичини до ЄС, наявність якого є 

свідченням високої якості виробництва цього підприємства. Основними причинами 

відсутності європейської сертифікації виробництва м’яса яловичини та низьких 

обсягів експорту на зовнішні ринки можна назвати: 

1) відсутність організованого контролю за захворюваністю на коров’ячий 

сказ. Оскільки в Україні досі не було зафіксовано жодного випадку, такий факт є 

підставою для експорту яловичини до країн СНД та Китаю. Однак, для арабських 

країн вхід підприємства на їх національні ринки можливий лише при наявності 

європейського сертифікату, основною умовою видачі якого є систематичний 

організований контроль за епідеологічною ситуацією. Наразі така процедура в 

Україні відсутня; 

2) відсутність інвентаризації великої рогатої худоби. За європейськими 

стандартами, в країні має бути проінвентаризовано не менше 85% поголів’я ВРХ 

[132]. В Україні рівень інвентаризації корів значно нижчий від європейських вимог; 

3) недотримання специфічних стандартів виробництва м’яса. Так, щоб 

вийти на ринок ОАЕ необхідна сертифікація за стандартом «Халяль», а для ринку 

Ізраїлю продукція повинна бути кошерною, 

4) незначна кількість акредитованих в Україні організацій, які можуть 

інстекрувати підприємства з виробництва м’яса та м’ясної продукції, і які б 

визнавалися країнами-імпортерами [136]. 
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Таким чином, бар’єри міжнародних ринків та внутрішні бар’єри країни 

походження виробника значно впливають на швидкість та складність входження 

підприємств з виробництва м’яса ці ринки. Відповідно до ланцюга формування 

доданої вартості, можна узагальнити основні шляхи подолання бар’єрів виходу, серед 

яких можна запропонувати наступні: 

1) активна діяльність держави у напрямі встановлення міждержавних угод про 

співробітництво з країнами, які є потенційними торговими партнерами України; 

2) приведення у відповідність всіх стандартів якості та безпечності харчових 

продуктів до вимог міжнародних нормативних актів; 

3) сертифікація продукції та впровадження систем безпечності та контролю 

якості виробництва; 

4) обмін квот тих видів продукції, методичні питання щодо експорту яких ще 

не врегульовані, на ті, обсяг квот яких підприємства використовують упродовж 

короткого терміну (наприклад, обмін квоти на м’ясо баранини і свинини на квоти на 

м’ясо птиці); 

5) пошук напрямів зниження операційних витрат з метою забезпечення 

конкурентноспроможності ціни вітчизняного м’яса на міжнародних ринках; 

6) організація контролю за санітарними умовами та способами забою тварин; 

7) вертикальна інтеграція підприємств, що дозволяє, перш за все, 

контролювати весь ланцюг виробнитцва і, відповідно, його якості, а по-друге – значно 

знизити собівартість продукції; 

8) посилення комбікормового виробництва, можливий перерозподіл частини 

експорту сировини на внутрішні потреби виробників м’ясної продукції; 

9) розвиток енергоефективності для скорочення витрат та зниження ціни 

експорту. 

Отже, проблема виокремлення та аналізу витрат на подолання бар’єрів 

входження на міжнародні ринки може стати основою для прийняття рішення про 

здійснення або удосконалення ефективності зовнішньоекономічної діяльності.   
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2.3. Систематизація витрат на подолання бар’єрів входження підприємств-

виробників мяса на міжнародні ринки 

Як зазаначалося у розділі І, процес реалізації продукції на зовнішньому ринку 

супроводжується необхідністю подолання системи перешкод: бар’єрів виходу та 

входу підприємства на цей ринок.  

Відповідно, ми пропонуємо поділяти всю сукупність витрат на подолання 

бар’єрів міжнародних ринків на витрати на подолання бар’єрів виходу та витрат на 

подолання бар’єрів входу підприємств-виробників м’яса. 

Витрати на подолання бар’єрів входження на міжнародний ринок – це 

грошовий вираз ресурсів підприємства, які використовуються для подолання всієї 

сукупності перешкод у процесі реалізації продукції зовнішнім споживачам або 

контрагентам. Вони залежать від низки чинників, зокрема: 1) географічної 

віддаленості зовнішнього ринку; 2) способу реалізації продукції (прямий чи 

непрямий експорт, спільна підприємницька дільність або інвестування у 

започаткування власних виробничих потужностей на зовнішньому ринку); 

3) кількості та висоти бар’єрів входження; 4) рівня конкуренції на відповідному 

зовнішньому ринку; 5) місцевих стандартів якості щодо продукції; 6) вимог до 

сертифікації продукції та упаковки; 7) прийнятих на відповідному зовнішньому 

ринку інструментів маркетингу та реклами; 8) традицій маркування продукції; тощо. 

Пропонуємо більш детально розглянути ці витрати у табл. 2.23, при цьому варто 

додатково їх розділити за суб’єктом здіснення: тобто витрати, які безпосередньо 

здійснює підприємство, та витрати, які бере на себе країна експорту – такий поділ дає 

можливість зрозуміти хто є суб’єктом впливу на здійснення таких витрат. І 

традиційно, іншою класифікаційною ознакою, яка дозволяє більш ефективно 

спланувати фінансові потоки під час входження на міжнародні ринки, є поділ 

загального обсягу витрат на подолання бар’єрів входження на витрати на подолання 

бар’єрів виходу та витрати на подолання бар’єрів входу. 
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Таблиця 2.23 

Систематизація витрат підприємства на подолання бар’єрів виходу та 

бар’єрів входу на міжнародний ринок 
 Витрати на подолання бар’єрів виходу Витрати на подолання бар’єрів входу 

1 2 3 
Витрати 
експортера  

• витрати на сертифікацію 
виробництва за міжнародними 
стандартами (НАССР, ISO тощо); 
• витрати на зміни в бізнес-
процесах виробництва відповідно до 
вимог європейських стандартів; 
• витрати на проведення 
інвентаризації тварин; 
• витрати на доведення продукції 
до норм стандартів відповідного 
зовнішного ринку 

• витрати на отримання квот; 
• витрати на отримання ліцензії; 
• витрати на сертифікацію на 
право експорту в країни ЄС; 
• витрати на отримання 
ветеринарного сертифікату; 
• винагорода посередників; 
• витрати на оплату імпортного 
тарифу; 
• витрати на формувння 
логістичного каналу; 
• витрати на конвертацію валют; 
• оплата комісійної винагороди за 
акредитивом чи інкасо; 
• витрати на маркетинг та 
рекламу; 
• витрати на маркування 
продукції відповідно до вимог 
зовнішнього ринку; 
• витрати на локальний захист 
торгових марок 

Витрати 
країни 
експорту 

• інспекція безпечності та якості 
виробництва м’яса; 
• витрати на організацію контролю 
за захворюваністю тварин; 
• витрати на загальне управління 
інвентаризацією тварин; 
• витрати на забезпечення роботи 
акредитованих лабораторій діагностики 
та ветеринарно-санітарної медицини 

• витрати на отримання дозволу 
на експорт 

Джерело: складено автором самостійно 

Під витратами на інспекцію безпечності та якості виробництва м’ясної 

продукції маємо на увазі витрати на організацію роботи інспекції ЄС з оцінювання 

законодавства, яке гарантує якість продукції, оцінювання роботи державної 

ветеринарної служби, яка контролює цю якість, оцінювання спроможності 

потенційних експортерів забезпечити технічну і технологічну відповідність 

виробництва європейським стандартам. 
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Витрати на сертифікацію виробництва за міжнародними стандартами (НАССР, 

ISO тощо) формуються із сукупності витрат на кожному із етапів її організації. 

Можна виділити два основні етапи сертифікації виробництва: 

- попередній аудит підприємств, метою якого є надання рекомендацій, що 

забезпечують відповідність виробництва м’яса європейським стандартам. Після його 

завершення настає необхідність проведення аудиту Європейською комісією; 

- аудит підприємства експертами системи контролю за якістю харчової 

продукції (контроль дотримання стандартів НАССР). 

Реалізація цих етапів надає можливість вітчизняним підприємствам отримати 

дозвіл на експорт м’яса до країн ЄС. 

Аналіз торговельних відносин країн ЄС з основними імпортерами м’яса виявив 

виважену політику щодо доступу іноземних товарів на європейські ринки. Така 

політика базується на синтезі адміністративних та часових вимог. Якщо 

адміністративні вимоги є сукупністю всіх законодавчо закріплених правил до 

безпечності та якості виробництва м’яса, то часові вимоги – це період, під час якого 

відбувається спостереження за дотриманням стандартів сертифікованими 

експортерами. Як засвідчує торговельний досвід ЄС, такий часовий лаг становить 

близько 4 років [126]. 

Інспекція проводиться місією інспекторів Офісу з питань харчових продуктів 

та ветеринарії (FVO) Генерального директорату з питань охорони здоров’я та захисту 

прав споживачів (DG SANKO). Офіс FVO – орган Європейської комісії, одне із 

завдань якого – це контроль та оцінка системи сертифікації для експорту харчових 

продуктів до ЄС [33]. 

На Генеральній сесії Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин у Франції 

була розпочата робота з Генеральним директораторатом Єврокомісії з питань 

охорони здоров’я та захисту прав споживачів щодо сертифікації українських 

продуктів для експорту в ЄС. У рамках даної сесії було узгоджено низку 

верифікаційних візитів до України за кількома видами продуктів тваринного 

походження, зокрема, стосовно м’яса яловичини та свинини. 
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Виконання європейських вимог вимагає докорінних змін бізнес-процесів 

виробництва м’ясної продукції, що потребує, з одного боку, значних фінансових та 

часових витрат, а з іншого, – сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності 

національної продукції на міжнародних та національному рівнях. Часовий період між 

візитом європейської інспекції на підприємство і прийняттям рішення щодо надання 

дозволу на експорт триває, як правило, 8-9 місяців. Результатом реалізації 

вищевказаних етапів інспекції є отримання дозволу на експорт м’яса (на даний 

момент розроблена процедура тільки для м’яса птиці) до країн ЄС.  

Входження на міжнародні ринки супроводжується зростанням обсягу витрат на 

маркетинг і рекламу. Крім того, значний вплив на загальні витрати на подолання 

бар’єрів входження має вибір способу такого входження . Так, при виборі непрямого 

експорту слід враховувати встановлену для даного ринку систему торгових надбавок 

всіх учасників логістичного ланцюга. Наприклад, при постачанні м’яса до Китаю, 

винагорода імпортера складає 30% від вартості продукції, дилера – 60-100 %, 

учасників дилерської мережі – від 20 %, магазинів – 30-40%. У результаті ціна м’яса 

для кінцевого споживача перевищує оптову ціну виробника приблизно у 3-8 разів.  

Географічна віддаленість зовнішньоторговельних партнерів впливає на 

величину логістичних витрат підприємства. Однак, слід зауважити, що попри значну 

віддаленість контрагента, сучасні способи транспортування продукції дозволяють 

здійснити її постачання у віддалені регіони світу у визначені в контрактах терміни. 

Вибір способу транспортування також визначає величину логістичних витрат. 

Порівняльний аналіз вартості міжнародних перевезень дозволяє констатувати, що 

сьогодні одним із найдешевших способів перевезення є морський вид транспорту, 

який забезпечує одноразове постачання великих партій товару з дотриманням 

відповідних умов зберігання. Отже, транспортний маршрут постачання будується на 

основі наявності морських портів на території країн-імпортерів. 

Як зазначено на рис. 2.20, партнери українських підприємств розташовані у 

різних країнах, і чим більшою є відстань до ринку імпорту, тим вищими є логістичні 

витрати, і більшою є ціна реалізації м’яса на ньому. 
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Рис. 2.20. Середня відстань між Україною і країнами-партнерами, км  
Джерело: складено за даними  [116] 

Вихід підприємства на географічно віддалений зовнішній ринок буде 

ефективним у випадку постачання значних партій продукції, що дозволяє досягти 

ефекту масштабу і за рахунок цього відшкодувати частину транспортних витрат, або 

витрат на оплату міжнародних посередників, які беруть на себе зобов’язання щодо 

подолання бар’єрів входження на міжнародні ринки.  

Як зазначалося у розділі 1.2, одним із бар’єрів входження на зовнішній ринок є 

ціна продукції (яка у класифікації бар’єрів відноситься до економічних бар’єрів). 

Інформація про ціну аналогічного продукту на зовнішньому ринку важлива з огляду 

на те, що вона формує можливий резерв витрат на подолання бар’єрів входження. Ця 

різниця має повністю компенсувати витрати на подолання бар’єрів виходу та входу 

на зовнішній ринок.  

На основі порівняння цін зовнішнього та внутрішнього ринків пропонуємо 

визначати максимально допустимий розмір витрат за наступною формулою: 

 МДРВ = 	Цзр − Цп                                 (2.4)      

де МДРВ – максимально допустимий розмір витрат, грош. од.;  

Цзр – оптова ціна на зовнішньому ринку, грош. од.;  

Цп – оптова ціна підприємства, грош. од.  

Максимально допустимий розмір витрат на подолання бар’єрів входження на 

відповідний зовнішній ринок визначає обсяг грошових коштів, який відшкодовує усю 
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сукупність витрат на подолання бар’єрів входження. Перевищення цього показника 

призводить до зниження рентабельності експорту або до його збитковості. 

Розрахунок максимально допустимого розміру витрат на подолання бар’єрів 

входження на зовнішній ринок дозволив виявити, що ціна яловичини є утричі вищою 

залежно від величини попиту на конкретному ринку. Серед усіх видів м’яса 

найменший ціновий діапазон має м’ясо птиці. Оскільки глобальний ринок м’яса птиці 

є найбільш конкурентним, то і цінова надбавка тут є найнижчою. Ефективність 

експортної діяльності досягається завдяки зниженню ціни пропозиції та значним 

обсягам постачання, що дозволяє отримати додатковий прибуток завдяки ефекту 

масштабу (табл. 2.24). 

Таблиця 2.24 

Максимально допустимий розмір витрат  

на подолання бар’єрів входження на зовнішній ринок 

Країни 
Ціна 1 т продукції, дол. США 

МДРВ на подолання бар’єрів 
входження на зовнішній ринок, 

дол. США 
Яловичина Свинина Курятина Яловичина Свинина Курятина 

1 2 3 4 5 6 7 

Україна 2500 2032 1783 - - - 
Світ 2615 2136 1436 - - - 

Білорусь 2613 - 1750 113 - 67 
Азербайджан 2318 - 1037 -182 - -646 

Туреччина 3950 - 946 1450 - -737 
Молдова 2107 3000 1053 -393 968 -630 
Панама 4500 3637 2333 2000 1605 650 

Казахстан 6000 2339 1040 3500 307 -643 
Грузія - 2158 1543 - 126 -140 

Узбекистан - 2480 644 - 448 -1039 
Ангола - 2300 1034 - 268 -649 
Австрія - 5429 2400 - 3397 717 

Нідерланди - - 1995 - - 312 
Єгипет - - 1315 - - -368 

Ірак - - 1479 - - -204 
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Продовження табл. 2.24 
1 2 3 4 5 6 7 

Німеччина - - 2338 - - 655 
Гонконг - - 1692 - - 9 

Об’єднані 
Арабські 
Емірати 

- - 1360 - - 
-323 

 Словакія - - 1617 - - -66 
Саудівська 

Аравія 
- - 1607 - - -76 

Греція - - 959 - - -724 
Румунія - - 2041 - - 358 

Джерело: розраховано автором  

Необхідність поділу витрат на постійні та змінні обумовлена тим, що їх 

розрахунок використовується при визначенні ефективності формування стратегії 

подолання бар’єрів входження на зовнішній ринок. При цьому обсяг постійних витрат 

пропонуємо визначати за формулою:  

            (2.5) 

де  - постійні витрати на подолання бар’єрів входження на міжнародний 

ринок, грош. од.; 

С – витрати на сертифікацію виробництва за міжнародними стандартами, грош. 

од.; 

Б – витрати на зміни у бізнес-процесах виробництва відповідно до вимог 

міжнародних стандартів, грош. од.; 

Д – витрати на доведення продукції до норм стандартів відповідного 

зовнішного ринку, грош. од.;  

К – витрати на придбання квот, грош. од.;  

ЛК – витрати на формування логістичного каналу, грош. од.;  

МР – витрати на маркетинг та рекламу, грош. од.; 

ТМ – витрати на локальний захист торгових марок, грош. од.; 

ВС – витрати на отримання ветеринарного сертифікату, грош. од.;  

Л – витрати на отримання ліцензії, грош. од. 



 113 

Обсяг змінних витрат на подолання бар’єрів входження залежить від обсягу 

експортованої продукції і може бути визначений за формулою:  

       ЗВб = ВП + ВК + КВ + М + Т (2.6) 

де  - змінні витрати на подолання бар’єрів входження на міжнародні ринки, 

грош. од.; 

ВП – винагорода посередників (розраховується як відсоток від обсягу 

експортованої продукції), грош. од.; 

ВК – витрати на конвертацію валют, грош. од.; 

КВ – оплата комісійної винагороди за акредитивом чи інкасо (відсоток від суми 

переказу), грош. од. (за умови, що експортер бере на себе зобов’язання здійснити 

оплату комісійної винагороди за розрахункові операції українським банкам-

учасникам платіжної операції);    

М – витрати на маркування продукції відповідно до вимог міжнародних ринків, 

грош. од.; 

Т – імпортні тарифи, грош од. 

Сукупні витрати на подолання бар’єрів зовнішнього ринку складаються з 

постійних та змінних витрат і, відповідно, розраховуються за формулою:  

   (2.7) 

де  – це сукупні витрати на подолання бар’єрів зовнішнього ринку, 

грош. од.; 

 - постійні витрати на подолання бар’єрів входження на міжнародний 

ринок, грош. од.; 

 - змінні витрати на подолання на подолання бар’єрів входження на 

міжнародний ринок, грош. од. 

Поділ витрат на подолання бар’єрів входження на зовнішній ринок на постійні 

та змінні також дозволяє розрахувати беззбитковий обсяг експорту (або точку 

беззбитковості експорту) – такий обсяг продукції, за якого сукупний дохід від 
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експорту дорівнює сукупним витратам на нього. Пропонуємо розраховувати за 

формулою:  

  (2.8) 

де ТБ – точка беззбиткового обсягу експорту, грош. од.; 

ПВп – розмір постійних витрат підприємства, грош. од.; 

 - постійні витрати на подолання бар’єрів входження на зовнішній ринок, 

грош. од.; 

Ц – ціна за одиницю експортованої продукції, грош. од.; 

ЗВв – сума операційних змінних витрат на виробництво одиниці експортованої 

продукції, грош. од.; 

ЗВб – сума змінних витрат на подолання бар’єрів входження відповідної 

продукції на зовнішній ринок, грош. од.. 

Систематизація витрат на подолання бар’єрів входження підприємств з 

виробництва м’яса на зовнішні ринки дозволяє підприємствам більш ефективно 

формувати стратегію подолання бар’єрів входження, надає методичний 

інструментарій до вибору зовнішнього ринку за критерієм обсягу необхідних витрат. 

 Висновки до розділу 2 

Підприємства, що займаються виробництвом м’яса в Україні, мають значний 

експортний потенціал. Однак слід зауважити, що високонкурентними на світовому 

ринку є, в основному, виробники м’яса птиці. 

Для отримання первинних даних щодо бар’єрів, які стримують експорт м’яса, 

було проведене анкетування 23 підприємств з виробництва м’яса та м’ясної 

продукції. Це дослідження дозволило виявити, що найвагомішими перешкодами для 

підприємств при входження в зовнішній ринок є, перш за все, відсутність 

міжурядових угод. Наступним за силою впливу бар’єром було визначено вимоги до 

стандартизації виробництва та продукції, а також недостатність інформації про стан 

та тенденції розвитку зовнішніх ринків, недостатність фінансових коштів, відмінності 

в традиціях ведення бізнесу та високі тарифні бар’єри.  
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Аналіз показників ефективності діяльності основних експортерів м’яса показав, 

що найвищі темпи зростання прибутковості демонструють підприємства з 

виробництва м’яса птиці, які мають стрімкі темпи нарощування експорту. Це можна 

пояснити тим, що хоча подолання бар’єрів на зовнішному ринку (та при виході на 

нього) супроводжується збільшенням витрат, які використовуються для усунення 

сукупності перешкод у процесі реалізації продукції новим споживачам, проте 

отримання додаткового обсягу доходу позитивно впливає на фінансові результати .  

Також запропоновано класифікувати витрати на подолання бар’єрів входження 

на ринок на витрати бар’єрів виходу (витрати на інспекцію безпечності та якості 

виробництва м’ясної продукції та витрати на організацію роботи інспекції ЄС з 

оцінювання законодавства, яке гарантує якість продукції, оцінювання роботи 

державної ветеринарної служби, яка контролює цю якість, оцінювання спроможності 

потенційних експортерів забезпечити технічну і технологічну відповідність 

виробництва європейським стандартамта) та витрати на подолання бар’єрів входу 

м’ясної продукції на зовнішній ринок (витрати на придбання квот, на отримання 

ліцензії, на отримання дозволу на експорт, на сертифікацію на право експорту в 

країни ЄС (EURO 1), витрати на отримання ветеринарного сертифікату, на 

формування логістичного каналу, на конвертацію валют, оплата комісійної 

винагороди за акредитивом чи інкасо, витрати на маркетинг та рекламу, на 

маркування продукції відповідно до вимог зовнішнього ринку та винагорода 

посередників).  

Розрахунок витрат на подолання бар’єрів виходу та бар’єрів входу на 

міжнародний ринок та їх розподіл за критерієм можливості зміни залежно від зміни 

обсягів експорту дозволив пристосувати методику розрахунку точки беззбиткового 

обсягу експорту для підприємств з виробництва м’яса та м’ясної продукції, 

доповнивши її витратами на подолання бар’єрів виходу, які висуваються країною 

походження експортованої продукції у вигляді сукупності адміністративних 

процедур, та витратами на подолання бар’єрів входу на зовнішній ринок, які 

представлені сукупністю адміністративних, маркетингових, логістичних тощо 
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процедур зовнішнього ринку, та на цій основі приймати рішення щодо вибору 

цільового ринку й отримання цільового прибутку. 

Порівняння ціни м’ясної продукції на відповідному зовнішньому ринку та 

оптової ціни реалізації в Україні дозволило виявити різну величину фінансових 

можливостей підприємств для фінансування витрат, пов’язаних з входом в зовнішній 

ринок. За результатами такого порівняння виявлено, що чим більшою є різниця між 

ціною зовнішнього ринку та ціною реалізації продукції на внутрішньому ринку 

виробника продукції, тим більший фінансовий резерв для подолання бар’єрів 

входження на зовнішній ринок і тим вищою має бути ефективність реалізації стратегії 

входу цього підприємства на зовнішній ринок.  

Продукція підприємств виробництва м’яса птиці має найменший діапазон 

цінових відмінностей серед інших видів м’ясної продукції, що спонукає підприємства 

забезпечувати ефективність стратегій входження на зовнішній ринок через пошук 

внутрішніх резервів та способів зниження витрат на подолання перешкод та, як 

наслідок, зростанню обсягів реалізації продукції закордон.  

Наукові результати ІІ розділу опубліковані у [6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 222, 223] 
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РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ ВХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ-

ВИРОБНИКІВ М’ЯСА НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ 

3.1. Економічні передумови формування стратегії подолання бар’єрів входження 

виробників м’яса на міжнародні ринки 

У науковій літературі питання дослідження бар’єрів входження підприємств на 

ринок розкриваються з позицій їх сутності, концепцій та стратегій подолання бар’єрів 

входження на галузевий ринок, значення для формування ринкової влади та 

обмеження конкуренції. Невирішеними залишаються прикладні питання 

ідентифікації бар’єрів кожного із потенційних зовнішніх ринків та оцінювання їх 

висоти, вибору форм і методів входження підприємств з виробництва м’яса та м’ясної 

продукції на нові ринки та формування стратегії подолання сукупності бар’єрів. 

Відсутність фундаментальних та прикладних досліджень вищеозначених 

питань призвели і до низького рівня методичного забезпечення процесів входження 

підприємств з виробництва м’яса та м’ясної продукції в нові зовнішні ринки, що 

знижує реалізацію їх експортного потенціалу   

На основі проведеного дослідження системи бар’єрів входження на зовнішній 

ринок (розділ 1.2), нами була розроблена методика вибору нового зовнішнього ринку 

з врахуванням оцінки бар’єрів, яка має на меті доповнити: 1) інформаційну складову 

управління зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних підприємств – за рахунок 

систематизації бар’єрів потенційних зовнішніх ринків; 2) методичну складову – за 

рахунок методики оцінювання висоти бар’єрів входження на ринок та вибору 

цільового ринку збуту продукції. 

Запропонована методика реалізується на основі логічно впорядкованих етапів: 

1) ідентифікація переваг входження підприємства на конкретний зовнішній ринок; 

2) систематизація бар’єрів входження на конкретний зовнішній ринок; 3) оцінювання 

бар’єрів входження; 4) порівняльний аналіз висоти бар’єрів входження на цільові 

зовнішні ринки; 5) групування цільових ринків за критерієм висоти бар’єрів; 6) вибір 

цільового зовнішнього ринку. З метою забезпечення принципів обґрунтованості та 
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достовірності запропонованої методики, опис реалізації кожного з етапів поєднаний 

з його апробацією на обраній вибірці потенційних зовнішніх ринків. 

Дослідження, проведене у другому розділі, показало, що товарні ринки 

формуються під впливом низки не тільки економічних, але й еволюційних та 

культурних чинників, які визначають як бар’єри, так і переваги входження на них.  

Вибірка зовнішніх ринків, які розглядаються як цільові для вітчизняних 

підприємств-виробників м’яса, сформована на основі рекомендацій Торгово-

промислової палати України (ТПП). До цієї вибірки було включено ринки Китаю та 

Індії, ринки країн Африки та арабські ринки. Окрім того, у вибірку було включено 

ринок країн ЄС, який, за авторським задумом, слугував базисом для порівняння 

висоти бар’єрів входження на ринок. 

При аналізі привабливості зовнішнього ринку для експорту продукції 

підприємствами-виробниками м’яса з України враховувалися й оцінювалися ті 

фактори, які були визначені як найбільш впливові за результатами проведеного 

анкетування та ті, що на думку автора доповнюють інформацію про привабливість 

зовнішнього ринку, а саме: 

а) попит на м’ясо, де було проаналізовано показники чисельності та купівельної 

спроможності населення, обсяги споживання м’яса у розрахунку на одну особу; 

б) пропозиція м’яса, а саме: обсяги власного виробництва м’яса у країні та 

обсяги його імпорту; 

в) адміністративні обмеження у країні імпорту: вимоги до якості, вимоги до 

сертифікації продукції, наявність кількісних обмежень імпорту, тарифи на імпорт 

м’яса; 

г) інші обмеження входження на ринок: стан корупції у країні, логістичні 

витрати, спосіб організації торгівлі м’ясом на зовнішньому ринку, наявність 

договорів про торговельно-економічне співробітництво.  

Одним із критеріїв вибору нових територіальних ринків для підприємств є 

наявність міждержавних угод між Україною та відповідною країною про економічне 

співробітництво. Наявність таких угод є ознакою розвиненої інфраструктури, 

двостороннього сприяння розвитку торгових відносин та дотримання визначених 
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торговельних режимів. А також відсутність таких домовленостей вважається 

підприємствами-виробниками м’яса одним із найбільш впливових бар’єрів 

входження на міжнарродні ринки.  

Враховуючи значний внесок міждержавних домовленостей в активізацію 

зовнішньої торгівлі України, слід зазначити, що більшість країн поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі так і не стали основними партнерами України у 

торгівлі продукцією виробників м’яса.  

Одним із найбільш переспективних для експорту м’ясної продукції з України є 

ринок Китаю, який, за результатами дослідження у розділі ІІ, характеризується 

значною ємністю, стрімкими темпами зростання купівельної спроможності 

населення, середнім рівнем митного тарифу на імпорт м’яса (порівняно з іншими 

зовнішніми ринками), наявністю міжурядових торговельних та інвестиційних 

домовленостей. 

Основними бар’єрами для входження на ринок Китаю є: 

- квотування, централізований санітарний контроль і контроль якості, 

централізація сертифікаційних процедур; 

- централізація закупівель; 

- закупівля тільки великих партій продукції; 

- ментальні відмінності у веденні бізнесу; 

- присутність великої кількості посередників у реалізації м’яса на 

китайському ринку; 

- консервативність китайських споживачів і їхня лояльність до національного 

виробника [43, 105, 116, 123].  

Режим торговельних відносин з Китаєм закріплений у низці угод: угода між 

Урядом України та Урядом КНР про торговельно-економічне співробітництво 

(08.08.1992 р.); угода між Урядом України та Урядом КНР про заохочення i взаємний 

захист інвестицій (30.05.1993 р.); угода між Урядом України та Урядом КНР про 

науково-технічне співробітництво (27.04.1992 р.).  

Узагальнений перелік основних бар’єрів та переваг входження на ринок Китаю 

наведений у табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Бар’єри та переваги входження підприємств на ринок Китаю 
Бар’єри входження  Переваги входження  

Високий рівень державного регулювання  
Обмежений асортимент постачання м’яса 
Висока конкуренція 
Довгі канали збуту та значні витрати на 
просування 
Лояльність до місцевих брендів  
Ментальні відмінності у веденні бізнесу 

Висока купівельна спроможність населення 
Стрімке зростання доходності населення 
Велика кількість основних міждержавних, 
міжурядових і міжвідомчих документів 
(246 од.), що регулюють українсько-китайські 
торгово-економічні відносини 
Планується договір про вільну торгівлю 

Джерело: складено автором за [43] 

Таким чином, українські виробники м’яса можуть розраховувати на 

налагоджені міждержавні домовленості між країнами на ємкому та централізованому 

ринку Китаю. Проте асортимент продукції, який має найвищий попит, є дещо 

обмеженим, а тому слід також звернути увагу і на інші ринки з більш різноманітною 

структурою споживання. Для цього пропонуємо розглянути ринки країн Африки. 

Країни Африки мають різні економічні показники економічного розвитку: від 

заможних до країн з низьким рівнем ВВП на душу населення, який коливається від 

245 дол. США (наприклад, у Бурунді) до 15288 дол. США (Сейшельські острови) 

[116] (табл. 3.2). У цих країнах також і різні обсяги споживання м’яса, які прямо 

корелюються з обсягами ВВП на душу населення. 

Таблиця 3.2 

ВВП на душу населення у країнах Африки 

ВВП на душу населення Африканські країни 
<2000 дол. США Бенін, Буркіна-Фасо, Бурунді, Камерун, Чад, Кот-Д’Івуар, Ефіопія, 

Гамбія, Гана, Гвінея, Кенія, Лесото, Ліберія, Мадагаскар, Малаві, 
Малі, Мавританія, Мозамбік, Нігерія, Руанда, Сенегал, Сьєрра-Леоне, 
Танзанія, Уганда, Замбія, Зімбабве 

від 2000 до 3000 дол. 
США 

Алжир, Ботсвана, Єгипет, Габон, Лівія 

від 3000 до 9000 дол. 
США 

Кабо-Верде, Маврикій, Марокко, Намібія, Південна Африка, 
Свазіленд 

9000 до 17000 дол. США Сейшельські острови 
Джерело: [129] 

Різний історичний та культурний розвиток країн Африки став причиною для 

розмаїття у традиціях харчування: від європейських (наприклад, у Марокко та 

Алжирі) до мусульманських (наприклад, у Нігерії, Гані, Судані). Відрізняються також 
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і традиції залучення постачальників – є країни, де надають перевагу прямому 

експорту, і країни, де постачання продукції здійснюється через основного трейдера. 

Сукупність цих передумов формує перешкоди для входження української продукції 

на ринки країн Африки. 

Крім того, особливістю економічного розвитку цих країн є преференція 

розвитку національного виробництва, що проявляється у високих тарифах на імпорт 

м’яса та наявністю регіональних зон вільної торгівлі. До того ж в останні роки 

відбувається посилення розвитку інтеграційного співробітництва країн Африки, 

зокрема, створення зони вільної торгівлі між блоками держав та економічних союзів, 

що є обмежувальним чинником для імпорту продукції на африканський континент з 

інших країн. На сьогодні на африканському континенті активні торговельні 

відносини розвиваються в наступних зонах вільної торгівлі:  

- Східноафриканське співтовариство (ЕАС), до якого належать Бурунді, 

Кенія, Руанда, Танзанія та Уганда; 

- Співтовариство розвитку Півдня Африки (SADC) - Ангола, Ботсвана, 

Демократична Республіка Конго. Замбія, Зімбабве, Лесото, Маврикій, Мадагаскар, 

Малаві, Мозамбік, Намібія, ПАР, Танзанія,Свазіленд; 

- Спільний ринок для Східної і Південної Африки (COMESA) - Бурунді, 

Демократична Республіка Конго, Джибуті, Замбія, Зімбабве, Єгипет, Кенія, 

Коморські Острови, Лівія, Маврикій, Мадагаскар, Малаві, Руанда, Свазіленд, 

Сейшельські Острови, Судан, Уганда, Еритрея, Ефіопія; 

- Економічна Співдружність Західноафриканських держав (ECOWAS) - 

Бенін, Буркіна Фасо; Гамбія, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Кот-д’Івуар, Кабо-Верде, 

Ліберія, Малі, Нігер, Нігерія, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Того; 

- Митний і економічний союз центральної Африки (UDEAC) об’єднує 6 

країн: Габон, Камерун, Конго, Центральноафриканську республіку, Чад, 

Екваторіальну Гвінею. 

Державна політика, направлена на створення торговельных союзів та 

спеціальних економічних зон, обумовлює помірну активність на ринку м’яса 

всередині континенту і помірну експортну активність виробнікив м’яса з України. 
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Економіка країн Африки базується на видобуванні та експорті сировини, тому 

спостерігається значна залежність від котирувань цін на мінеральну сировину на 

світовому ринку. Окрім того, в Африці незначна площа родючих грунтів та тривалі 

засухи, які обумовлюють продовольчу залежність країн від імпорту продовольства. 

Значним чинником посилення імпортозалежності країн Африки є стрімке зростання 

чисельності населення. Так, за прогнозами Population Piramids, до 2050 р. населення 

Африки зросте у 2,6 разів і становитиме 2,5 млрд. осіб, проти 1,3 млрд. осіб у 2018 р. 

[2], що також створює передумови для розробки та впровадження стратегії 

просування на цей регіон для українських виробників м’яса.  

Наявність внутрішніх кліматичних особливостей, залежність від коливань 

світових цін, стрімке зростання чисельності населення та високі темпи урбанізації 

країн Африки стали передумовами для зростання обсягу імпорту. Так, у 2015 р. 

близько 35 млрд. дол. було витрачено на імпортну продукцію [2]. При цьому 

споживання м’яса птиці стрімко зростає. Наприклад, у 2016 р. споживання цього виду 

м’яса у країнах тропічної Африки було на рівні 2,6 млн. т/рік, однак на 2025 р. 

планується на рівні 3,7 млн. т/рік [2]. Значний потенціал для імпорту м’яса птиці 

формується у країнах з розвинутою мережею HORECA та фаст-фудів, де воно є одним 

із основних ресурсів (це ринки Анголи, ПАР, Гани). 

Попри наявність переваг для експорту української продукції на ринок країн 

Африки, спостерігається також наявність різних бар’єрів входження (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Бар’єри та переваги входження підприємств-виробників м’яса 

на ринки країн Африки  
Бар’єри входження  Переваги входження  

1 2 
Ангола 

Високий рівень корупції та шахрайство 
Періодичні затримки митного оформлення  
Ризик втрати якості товару за час розмитнення 
Значна різниця між офіційним і ринковим курсом 
долару 
 

Висока маржинальність доходу 
Організована система збуту 
Розвинута мережа фаст-фудів   
Невисока якість національного виробництва 
Високий попит та потенціал зростання 
споживання 
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Продовження табл. 3.3 
1 2 

Складна процедура виведення валюти з країни 
Високий рівень конкуренції з постачальниками з 
Китаю, які реалізують свою продукцію за 
нижчими цінами 
Низький рівень розвитку інфраструктури 
Високі митні збори на експорт  
Регіональні зони вільної торгівлі 

 

Лівія 

Необхідність отримання сертифікату Халяль 
Мусульманські традиції харчування 

Висока купівельна спроможність населення 

Ефіопія 

Постачання виключно через посередників 
(реекспортом через ОАЕ)  

Значна кількість споживачів 

Марокко, Алжир 

Митні тарифи на українські товари 
Відсутність митних тарифів на європейські товари 
Лояльність до європейських товарів 

Наявність сертифікату якості Євро 1 
дозволяє імпорт продукції 
Високий рівень споживання м’яса на душу 
населення 

ПАР 

Митні тарифи на українські товари 
Відсутність митних тарифів на європейські товари 
Тривалий період транспортування (до 40 днів) 
Відстрочка платежу постачальнику продукції до 
моменту реалізації товару 
Тривалий час обертання коштів 
Високий рівень конкуренції з постачальниками з 
Китаю, які реалізують свою продукцію за 
нижчими цінами 
Адміністративні бар’єри входження 

Високий рівень купівельної спроможності 
окремих верств населення країни  
Значна чисельність населення з 
європейськими звичками спожиивання 
Розвинута мережа продовольчого рітейлу та 
мережа фаст-фудів 
 

Гана 

Невисока норма рентабельності (до 15%) 
Високий рівень конкуренції з постачальниками з 
ЄС та США 

Низькі вимоги до якості продукції 
Європейські традиції харчування, 
переважання християнства як основї релігії 
Розвинутий сегмент HORECA (готелі, 
ресторани, кафе) 

Нігерія 

Високий рівень шахрайства 
Контрабанда  
Система захисту внутрішнього виробника 

Велика місткість ринку (200 млн осіб) 
 

Камерун, Західна Сахара, Гана, Зімбабве та інші країни 

Низький рівень платоспроможності населення 
 

Велика місткість ринку сировинного 
походження, товарів першої необхідності та 
товарів низького цінового сегменту 

Джерело: складено за даними  [61, 105] 
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Таким чином, можна стверджувати, що ринок країн Африки є потенційно 

привабливим для українських підприємств, оскільки відрізняється різноманітністю 

смаків споживачів, значною чисельністю населення та стрімкими темпами 

економічного розвитку, при цьому бар’єри входження для українських підприємств 

можуть бути ідентифіковані та прийняті або подолані. 

Потенційним ринком для експорту української м’ясної продукції є також 

арабський ринок. Однак існує низка бар’єрів для входження продукції на продовольчі 

ринки цих країн (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

 Бар’єри та переваги входження підприємств-виробників м’ясної продукції на 

арабський ринок 
Бар’єри входження  Переваги входження  

Низька чисельність населення 
Необхідність отримання сертифікату Халяль  
Мусульманські традиції харчування 
Неспішність у прийнятті рішень 
Пріоритет надається сімейному бізнесу 
Незначна кількість міждержавних угод та 
домовленостей стосовно торгівлі 

Незначні обсяги внутрішнього виробництва 
Високий рівень споживання м’ясних 
продуктів 
Лояльні вимоги до дизайну упаковки  
Висока платоспроможність населення 
 

Джерело: складено за даними  [61, 105] 

Усі бар’єри пов’язані з ментальністю та особливістю культурного розвитку 

арабського населення, що й обумовило незначну присутність української продукції 

на цьому ринку. Іншою вагомою причиною є незначна кількість міждержавних 

домовленостей у сфері торгівлі та агропромисловості, більш того, існує заборона на 

ввезення м’яса птиці на ринок Оману. 

Проте варто зауважити, що ринок арабських країн є досить привабливим для 

українських підприємств. Адже виробництво м’яса на національних ринках є не надто 

розвиненим, при цьому рівень споживання у платоспроможного населення є досить 

високим. 

Дослідження бар’єрів входження на ринок Китаю, Африки та арабських країн 

дозволило виявити різне їх кількісне та функціональне співвідношення. Так, якщо 

основні бар’єри доступу на європейський ринок м’яса пов’язані з вимогами щодо 

якості готової продукції, стандартів її виробництва та реалізації, то бар’єри 
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входження на ринок Китаю, Африки та арабських країн – з організаційними, 

ментальними та  економічними умовами реалізації продукції. 

Тому при розробленні стратегії експорту м’яса вітчизняним підприємствами 

потрібно враховувати видову структуру бар’єрів входження на конкретний зовнішній 

ринок, оцінювати узагальнений рівень висоти бар’єрів входження на нього, 

оцінювати організаційні, фінансові та часові витрати на їх подолання, формувати 

джерела на їх покриття та визначати переваги від подолання цих бар’єрів. 

На основі аналізу міждержавних домовленостей та результатів торговельних 

місій ТПП України, які були здійснені протягом 2016-2018 рр., було сформовано 

вибірку зовнішніх ринків-потенційних споживачів м’ясної продукції з України – це 

ринки Китаю, Нігерії, Алжиру, Марокко, Гвінеї, Гани, Тунісу, ПАР, Єгипту, Анголи, 

Лівії, Ізраїлю та Індії. 

Проведене нами дослідження переваг та бар’єрів входження на визначені 

потенційні ринки дозволило сформувати основу для порівняльного аналізу висоти 

цих бар’єрів. Для її оцінювання запропоновано підхід, який грунтується на методі 

адитивного згортання нормованих значень, що забезпечує можливість порівняльного 

аналізу досліджуваних ринків. 

До групи оцінюваних бар’єрів входження підприємств на нові зовнішні ринки 

ми пропонуємо включати: 

- обсяги попиту та пропозиції м’ясної продукції;  

- обсяг імпорту на кожному із досліджуваних ринків;  

- обсяг споживання м’яса у розрахунку на одну особу;  

- тарифні та нетарифні бар’єри;  

- спосіб організації реалізації;  

- індекс корупційності.  

Очевидно, що істотним бар’єром входження на зовнішній ринок є низький 

попит на м’ясну продукцію, тоді як високий попит розглядається як стимул для 

дослідження даного ринку. Попит на ринку оцінювався на основі вибірки показників, 

які характеризують потенційну здатність населення до споживання даної продукції. 
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Показниками, які відображають стан попиту на ринку є: кількість населення та розмір 

середньої заробітної плати (чи доходу). 

Як свідчать дані табл. 3.5 нові потенційні територіальні ринки значно 

варіюються за показниками попиту. Оскільки при оцінюванні використовуються 

показники, які мають різну розмірність, для приведення їх до порівнюваного виду 

використовувався метод нормалізації.  

Таблиця 3.5  

Вихідні дані для оцінювання потенціалу попиту на м’ясо на нових зовнішніх ринках 
 Потенційні зовнішні ринки 
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ра

їл
ь 

Ін
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Кількість 
населення, 
млн 

1374 190 40 33 13 30 11 55 90 20 6 8 1282 

Середня 
заробітна 
плата, дол. 
США 

746 570 417 451 805 316 350 1420 250 402 283 2310 223 

Джерело: складено автором на основі [111, 112] 
Метод згортання часткових критеріїв дозволяє розрахувати узагальнений 

показник, на основі якого здійснюється вибір територіального ринку. 

Бар’єри-стимулятори, тобто такі, що ми вважаємо спонукають підприємство 

входити на ринок, нормалізуються за формулою:   

                                                                                    (3.1) 

де .%& – нормалізована оцінка j-того бар’єру;  

/& – значення і-того бар’єру на зовнішньому ринку;  

/'&(!, /')*!– максимальні і мінімальні значення і-того бар’єру у вибірці 

зовнішніх ринків.  

Бар’єри-дестимулятори розглядаються як перешкоди, що заважають входу на 

ринок, і тому нормалізуються за формулою:  

min

max min
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-
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i
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                                                             (3.2) 

де .%& – нормалізована оцінка j-того бар’єру;  

/&  – значення і-того бар’єру на зовнішньому ринку;  

/'&(!, /')*! – максимальні і мінімальні значення і-того бар’єру у вибірці 

зовнішніх ринків.  

За даними табл. 3.6, де представлені результати нормування показників попиту 

на м’ясну продукцію, можна зробити висновок про різні чинники його формування. 

Так, на ринках Ізраїлю та ПАР попит на м’ясну продукцію формується за рахунок 

високих доходив населення, на ринку Китаю та Індії – за рахунок кількості населення. 

Таблиця 3.6  

Показники оцінювання потенційного попиту на нових зовнішніх ринках 

 

Вагові 
коефіціє

нти 

Потенційні зовнішні ринки 
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ь 
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Кількість 
населення, 
млн 

0,25 1,000 
0,1
35 

0,0
25 

0,0
20 

0,0
05 

0,0
18 

0,0
04 

0,0
36 

0,0
61 

0,0
10 

0,0
00 

0,0
01 

0,9
33 

Середня 
заробітна 
плата, дол. 
США 

0,25 
 

0,437 
 

0,2
90 

0,1
62 

0,1
90 

0,4
86 

0,0
78 

0,1
06 

1,0
00 

0,0
23 

0,1
50 

0,0
50 

1,7
44 

0,0
00 

Узагальню
ючий індекс 
попиту 

 0,72 0,2
1 

0,0
9 

0,1
1 

0,2
5 

0,0
5 

0,0
5 

0,5
2 

0,0
4 

0,0
8 

0,0
3 

0,8
7 

0,4
7 

Джерело: складено автором на основі [120, 121] 
Оцінювання пропозиції м’яса на обраних територіальних ринках здійснювалося 

на основі показників обсягу виробництва та імпорту м’яса. Так, на ринках, що 

досліджувалися, обсяги виробництва м’яса коливалися від 4 кг (Індія) до 54 кг на 

людину на рік (Китай). Також варто співставити обсяг власного виробництва (у 

розрахунку на людину в рік) з обсягом споживання м’яса (також у розрахунку на 

людину в рік), що дозволяє побачити незадоволений попит всередині країни, який 

може бути компенсовано імпортом. Серед вибірки досліджуваних ринків є країни, які 
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формально можуть повністю задовольнити внутрішній попит, зокрема, це Нігерія та 

Індія, на ринках інших країн помічено дисбаланс – найбільший розрив в Ізраїлі, 

Анголі та ПАР. В інших країнах ця різниця не така суттєва, проте може бути заміщена 

більш якісною або/та дешевшою продукцією (табл. 3.7). 

Також для оцінки пропозиції м’яса було обрано показник обсягу споживання 

м’яса на людину на рік, який формується за рахунок обсягів національного 

виробництва та/або імпорту. Нормування обсягу споживання м’яса на людину на рік 

проводилося шляхом співставлення значень кожного ринку з мінімальним значенням 

у вибірці, далі проводилося їх порівняння (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Показники пропозиції м’ясної продукції на потенційних зовнішніх ринках 
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Споживання м’яса, 
кг на людину у рік 

 
55,
6 
 

10,
0 

20,8 
24,
2 

6,76 11,9 
25,
8 

48,4 21,5 19,1 27,7 
105,
6 

4,0 

Нормоване значення 
показника 
споживання м’яса 

0,5
1 

0,0
6 

0,17 
0,2
0 

0,03 0,08 
0,2
1 

0,44 0,17 0,15 0,23 1,0 
0,0
1 

Виробництво м’яса, 
кг на людину в рік 

54 10 18 24 
350,9
2 

8 25 42 18 8 23 94 4 

Імпорт м’яса, 
% до обсягів 
виробництва  

7,0
0 

0,2
0 

15,5
6 

0,8
3 

0,17 
48,7
5 

3,2
0 

19,2
0 

19,4
4 

138,7
5 

20,4
3 

12,3
4 

0,0
1 

Джерело: складено автором на основі [120, 121, 204] 

Очевидно, що обсяг споживання м’яса всередині країни залежить не лише від 

обсягу національного виробництва, але й від імпорту. Проведений аналіз дозволив 

здійснити поділ потенційних зовнішніх ринків за критерієм обсягів імпорту м’яса на 

такі групи:  

- ринки, сформовані переважно за рахунок імпорту м’ясної продукції 

(Ангола); 
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- ринки, де обсяг та асортимент м’яса формується здебільшого 

національними виробниками (Ізраїль, Китай, Нігерія, Марокко, Гвінея, Туніс, ПАР, 

Єгипет); 

- ринки, наповненість яких формується як національними, так і іноземними 

компаніями (Гана, ПАР, Єгипет, Алжир, Лівія).  

Класифікація ринків за обсягами імпорту м’яса важлива з огляду на те, що при 

розробці стратегії експорту виникає необхідність в ідентифікації бар’єрів 

конкуренції, які формуються національними виробниками та імпортерами м’яса. 

Відповідно до стану конкуренції та статусу її учасників, розробляється експортна 

стратегія та планується комплекс дій щодо подолання бар’єрів входження. 

Проведене дослідження попиту та пропозиції м’яса на нових територіальних 

ринках дозволяє здійснити візуалізацію за показниками узагальнюючого індексу 

попиту та індексу пропозиції м’ясної продукції на основі використання матричного 

підходу (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Співвідношення попиту та пропозиції м’яса на нових територіальних 

ринках 
Джерело: розраховано автором [120, 121, 204] 

Матричний підхід дозволяє виокремити 6 груп потенційних зовнішніх ринків 

для експорту м’яса з України: 

1) ринки низького попиту та низької пропозиції (Гана, Ангола, Алжир, 

Єгипет); 

2) ринки помірного попиту та низької пропозиції (Марокко, Туніс, Лівія); 
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3) ринки низького попиту та помірної пропозиції (Гвінея, Нігерія); 

4) ринки достатнього попиту та низької пропозиції (Індія); 

5) ринки достатнього попиту та достатньої пропозиції (ПАР); 

6) ринки достатнього попиту та високої пропозиції (Китай); 

7) ринки дуже високого попиту та дуже високої пропозиції (Ізраїль). 

Запропонована типізація ринків за критеріями попиту та пропозиції м’яса 

дозволяє розробляти стратегію експорту, відповідно до стану ринку та формувати 

стратегічний план щодо її реалізації на основі планування заходів з подолання 

бар’єрів входження на ринок та просування продукції до споживача. 

Підкреслюючи важливість попиту та пропозиції як бар’єрів (або стимулів) при 

розробці стратегії входження підприємств з виробництва м’яса на нові зовнішні 

ринки, слід наголосити на необхідності оцінювання та аналізі існуючої системи 

тарифних, адміністративних, ринкових, логістичних та інших бар’єрів входження. 

Для дослідження тарифних бар’єрів було обрано 4 коди товарної номенклатури 

Гармонізованої системи (HS): 020713 – свіжі або охолоджені зрізи та їстівні 

субпродукти птахів виду Gallus domesticus; 020714 – заморожені зрізи та їстівні 

субпродукти птахів Gallus domesticus; 020110 – тушки або напівтуші великої рогатої 

худоби, свіжі або охолоджені; 020230 – заморожене, безкісткове м’ясо великої рогатої 

худоби. 

Таблиця 3.8 

Ставки імпортного мита на м’ясну продукцію, що експортується з 

України 
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Ставки імпортного мита на м’ясну продукцію, що експортується з України 

020713  8,89 20 35 30 100 35 35 36 0 30 10 0 100 61,7 

020714  16,38 6,2 35 30 92,5 35 35 36 29,64 30 10 0 100 94,1 

020110  40,67 20 35 30 200 35 35 36 40 0 10 0 30 70 
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Продовження табл. 3.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

020230  63,7 12 35 30 153 35 35 36 40 0 10 0 30 0 

Нормовані значення імпортних тарифів 

020713  0,91 0,80 0,65 0,70 0,00 0,65 0,65 0,64 1,00 0,70 0,90 1,00 0,00 0,38 

020714  0,84 0,94 0,65 0,70 0,08 0,65 0,65 0,64 0,70 0,70 0,90 1,00 0,00 0,06 

020110  0,80 0,90 0,83 0,85 0,00 0,83 0,83 0,82 0,80 1,00 0,95 1,00 0,85 0,65 

020230  0,58 0,92 0,77 0,80 0,00 0,77 0,77 0,76 0,74 1,00 0,93 1,00 0,80 1,00 

Джерело: складено автором за даними  [120] 

Кожне підприємство, формуючи свою експортну політику, значну увагу звертає 

на рівень імпортних тарифних ставок. За даними табл. 3.8 можна зробити висновок 

про широкий діапазон ставок, які застосовуються на потенційних зовнішніх ринках. 

Для розрахунку індексу бар’єрності як один з бар’єрів входження на зовнішній 

ринок нами був обраний показник корупції. У розрахунках використовувався індекс 

сприйняття корупції, складений міжнародною неурядовою організацією Transparency 

International [43]. У представленому рейтингу оцінка 100 балів відповідає прозорості 

умов ведення бізнесу в країні, 0 балів – корумпованість умов діяльності.  

Ми вважаємо, що вимоги до якості, як бар’єр входження на ринок, перебувають 

у прямій залежності від обсягів споживання м’яса на людину, рівня розвитку країни 

та її регуляторної бази. На основі аналізу публікацій щодо стану ринків м’ясної 

продукції [131, 135, 136, 137] на потенційних зовнішніх ринках вимоги до якості 

ідентифікувалися як високі (В), помірні (П) та низькі (Н). 

До організаційних бар’єрів входження на ринки, що досліджуються, слід 

віднести сертифікацію продукції, а саме узгодженість форми ветеринарного 

сертифікату на м’ясну продукцію, що імпортується. 

За даними Держпродспоживслужби, Україна має узгоджену форму 

ветеринарного сертифікату з компетентними органами Гани, Анголи, Тунісу, Єгипту 

та Марокко. Відсутність міждержавної узгодженості призводить до додаткових 

організаційних та фінансових витрат, пов’язаних з підтвердженням безпечності м’яса, 

що імпортується.  

Організаційним бар’єром входження на зовнішній ринок для підприємств з 

виробництва м’яса та м’ясної продукції ми також вважаємо спосіб організації 
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реалізації продукції. Серед сукупності потенційних зовнішніх ринків 

виокремлюються країни, на ринках яких реалізація здійснюється шляхом 

організованого продажу через систему супермаркетів, кафе, ресторанів, готелів та 

країни з неорганізованим продажем м’яса на стихійному місцевому ринку. 

Неорганізована реалізація м’яса вимагає здійснення додаткових витрат експортера на 

забезпечення її збереження протягом тривалого терміну реалізації (переважно 

експорт продукції тривалого зберігання), використання послуг місцевого рітейлу, 

придбання холодильного обладнання для забезпечення якості протягом терміну 

реалізації.  

Слід зауважити, що адміністративні обмеження експорту значно впливають на 

вибір потенційно нового ринку. Так, Нігерія закрита для ввезення м’яса і м’ясних 

продуктів у зв’язку з падінням цін на нафту та, як наслідок, погіршенням платіжного 

балансу країни, а ринок Південної Африки закритий для ввезення м’яса і м’ясних 

продуктів із України. 

Додатковими бар’єрами входження на ринок відповідної країни є її географічне 

розташування, наявність транспортної інфраструктури, особливо наявність 

міжнародних морських портів та членство в регіональних митних союзах,що дозволяє 

бути транзитним ринком для проникнення на закриті ринки інших країн. 

Розрахунок узагальнюючого показника, на основі методики нормування та 

адитивної згортки нормованих показників, відображає рівень сприятливості умов 

входження підприємства на ринок (Іспр). Індекс бар’єрності входження на ринок 

розраховується як різниця між сукупністю всіх умов входження на ринок 

(сприятливих умов та бар’єрів входження), які оцінені в 100%, і визначається за 

формулою: 

                                                (3.3) 

де Іб – індекс бар’єрності входження в ринок, розрахований за методом 

адитивного згортання нормованих значень бар’єрів ринку; 

Іспр – індекс сприятливості входження на ринок. 

При цьому індекс сприятливості входження пропонуємо визначати за 

формулою: 
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                                 (3.4) 

де Ні – оцінені значення перешкод входження на ринок, нормованих за 

направленістю їх сприяння (несприяння) входження на ринок та зважених на силу їх 

впливу;  

n – кількість перешкод для входження підприємства на ринок.  

Оцінювання висоти бар’єрів входження підприємств з виробництва м’яса 

здійснювалося на основі розрахунку комплексного показника бар’єрності ринку, 

визначеного на основі методу адитивного згортання нормованих значень показників 

бар’єрів на цих ринках.  

Показники оцінювання бар’єрів ринку та методика їх нормування представлені 

у таблиці 3.9.  

Таблиця 3.9  

Ідентифіковані показники бар’єрів входження на зовнішній ринок 

Бар’єр входження Ідентифікований статистичний 
показник 

Методика нормування 

Бар’єр конкуренції Частка імпорту, у % до загального 
обсягу виробництва Мінімізуються 

Бар’єр корупції Індекс сприйняття корупції 
Максимізуються (відповідно до 
методики розрахунку індексу 
сприйняття корупції) 

Адміністративні 
бар’єри 

Наявність ветеринарного 
сертифікату  

Тарифні бар’єри Митні тарифи на імпорт Мінімізуються 

Організаційні бар’єри Наявність організованої системи 
реалізації Експертне оцінювання 

Джерело: складено автором 

Рівень бар’єрності ринку визначається: а) кількістю вимог щодо доступу 

продукції на відповідний зовнішній ринок; б) рівнем (висотою) цих вимог. 

Методика розрахунку індексу сприяння та бар’єрності входження на зовнішній 

ринок представлена у таблиці 3.10. Результати оцінювання комплексного показника 

бар’єрності потенційних зовнішніх ринків дозволяють зробити висновок про високі 

бар’єри входження підприємств з виробництва м’яса та м’ясної продукції на нові 

зовнішні ринки (табл. 3.11).  
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Таблиця 3.10  

Бар’єри входження підприємств з виробництва м’яса на зовнішні ринки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Частка імпорту, 
% до 
виробництва 

48,75 138,75 15,56 19,44 0,83 3,20 20,43 0,17 0,20 0,01 19,20 7,00 12,34 

Індекс 
сприйняття 
корупції 

42 19 40 19 27 43 29 40 33 16 32 27 60 

Вимоги до якості Н П П П В П П П Н В В П В 
Сертифікація  В* В*  В* В* В*        
Обмеження         З  З   
Імпортні тарифи, 
% 

             

020713 0,65 0,90 0,70 0,70 0,00 0,64 1,00 0,65 0,65 0,00 1,00 0,80 0,38 
020714 0,65 0,90 0,70 0,70 0,08 0,64 1,00 0,65 0,65 0,00 0,70 0,94 0,06 
020110 0,83 0,95 0,85 1,00 0,00 0,82 1,00 0,83 0,83 0,85 0,80 0,90 0,65 
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
020230 0,77 0,93 0,80 1,00 0,00 0,76 1,00 0,77 0,77 0,80 0,74 0,92 1,00 
Зовнішньоторг
овельна 
інфраструктура 
(морські порти) 
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вані 
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вані 

Організо
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вані 

Членство у 
митних союзах 
та ЗВТ 

ЕКОВ
АС       ЕКОБ

АС 
ЕКОВ

АС  ЮДЕАК   

*П –помірні, Н- низькі, В – високі, В* - ветеринарний сертифікат,  З – заборона на імпорт м’ясної продукції 
Джерело: складено автором
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Таблиця 3.11  
Нормовані значення бар’єрів входження підприємств з виробництва м’яса та м’ясної продукції в зовнішні 

ринки та індекс бар’єрності ринків 
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Частка імпорту 0,2 0,65 0 0,89 0,86 0,99 0,98 1 1 1 1 0,86 0,95 0,91 
Індекс сприйняття корупції 0,2 0,59 0,07 0,55 0,07 0,25 0,61 0,3 0,55 0,39 0 0,36 0,25 1 
Наявність ветеринарного 
сертифікату 0,1 0,05 0,05 - 0,05 0,05 0,05 - - - - - - - 

Митні тарифи на імпорт 0,4 0,65 0,9 0,7 0,7 0 0,64 1 0,65 0,65 0 1 0,8 0,38 
Наявність організованої 
системи реалізації  0,1 - - - 0,05 0,05 - - - - - 0,05 0,05 0,05 

Індекс привабливості 
входження (сприятливості)  0,51 0,38 0,57 0,48 0,26 0,58 0,66 0,57 0,54 0,20 0,65 0,57 0,54 

Індекс бар’єрності ринку  0,49 0,62 0,43 0,52 0,74 0,42 0,34 0,43 0,46 0,80 0,35 0,44 0,46 
Джерело:  розраховано автором 
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За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що серед 

вибірки зовнішніх ринків, найвищі бар’єри для вітчизняних підприємств 

демонструють ринки Індії, Мароко та Анголи. Серед зовнішніх ринків, які 

застосовують найнижчі бар’єри входження, варто відзначити ринок Лівії, ПАР та 

Тунісу. Всі інші ринки є ринками з помірними бар’єрами входження на ринок. 

Результати оцінювання індексу бар’єрності свідчать про існування системи 

засобів захисту внутрішніх ринків країн світу від імпорту м’ясної продукції. У таких 

умовах зростає актуальність досліджень форм виходу підприємств на потенційні 

зовнішні ринки, аналізу зовнішніх та внутрішніх чинників вибору відповідної 

стратегії експорту, оцінювання здатності підприємств до подолання бар’єрів 

входження на нові зовнішні ринки, планування заходів щодо реалізації стратегічних 

рішень.   

3.2. Альтернативні стратегії подолання бар’єрів входження підприємств-

виробників м’ яса на зовнішні ринки 

Аналіз сучасної практики зовнішньоторговельних відносин демонструє 

поступову лібералізацію адміністративних перешкод для входження підприємств на 

міжнародні ринки та, разом з тим, зростання низки неформалізованих, обумовлених 

історичними, ментальними, економічними чинниками, перешкод, які з урахуванням 

організаційних та фінансових можливостей експортера можуть бути або подолані, 

або прийняті та виконані.  

Тому з огляду на необхідність подолання різної сукупності бар’єрів при вході 

на зовнішній ринок, стратегія експорту підприємств формується для вирішення таких 

основних завдань: 

1) виконання адміністративних вимог зовнішніх ринків (сертифікація, 

ліцензування); 

2) зміна технології виробництва продукції відповідно до критеріїв якості та 

безпечності продукції та споживчих вимог на зовнішніх ринках; 

3) пошук опосередкованих шляхів входження на ринок обраної країни;  

4) пролонгація терміну початку експортної діяльності. 
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Стратегія подолання бар’єрів входження на міжнародний ринок визначається з 

урахуванням рівня бар’єрності зовнішнього ринку та внутрішніх можливостей 

підприємства щодо подолання сукупності існуючих бар’єрів. Оскільки зовнішні 

ринки відрізняються як за природою походження бар’єрів, так і за їх носіями та 

висотою, тому на їх основі формується індивідуальна стратегія подолання сукупності 

бар’єрів входження.  

Ми пропонуємо чотири основні альтернативні стратегії подолання бар’єрів 

входження на зовнішній ринок у залежності від вище перерахованих завдань, а саме: 

1) стратегія адаптації до вимог зовнішнього ринку; 

2) обхідна стратегія подолання бар’єрів входження на зовнішній ринок; 

3) стратегія опосередкованого входження на зовнішній ринок; 

4) стратегія пролонгованого входження на зовнішній ринок. 

Пропонуємо більш детально розглянути кожну із стратегій. Стратегію адаптації 

до вимог зовнішнього ринку слід розуміти як довгостроковий план послідовної 

реалізації стратегічних заходів, спрямованих на формування плану вимог, виконання 

яких є необхідною передумовою входження на відповідний зовнішній ринок, 

зокрема, вимог до суб’єкта майбутньої угоди і виконання адміністративних процедур, 

способів організації входження продукції. Ці вимоги, що висуваються різними 

інституціями (державою, споживачем, конкурентами тощо), стосуються як 

підприємства, так і безпечності, якості продукції, мінімальних обсягів закупівлі тощо.  

Реалізація стратегії адаптації до вимог зовнішнього ринку відбувається шляхом 

пристосування предмету угоди та процедур входження на зовнішній ринок до 

офіційних вимог та традицій ринку. Зміст стратегії розкривається через систему її 

атрибутивних ознак (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Атрибутивні ознаки стратегії адаптації до вимог зовнішнього ринку 
Атрибутивна 

ознака стратегії Сутність ознаки 

1 2 
Мета Адаптація продукції до сукупності вимог усіх суб’єктів зовнішнього ринку 

(держави імпортера, імпортера, споживача, конкурентів тощо) через 
використання комплексу організаційних та економічних заходів  
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 Продовження табл. 3.12 
1 2 

Задачі Узгодження стратегічних цілей підприємства з потребами цільових 
споживачів і умовами зовнішнього середовища та внутрішніми 
можливостями підприємства; забезпечення адаптації стратегічних цілей 
підприємства до вимог зовнішнього середовища з мінімальними витратами 
у найкоротший термін 

Передумови 
використання 

У системі бар’єрів входження на ринок присутні виключно бар’єри, які 
долаються або приймаються експортером. Процедури подолання бар’єрів, 
які виконуються країною експортера та країною імпортера, є офіційно 
визначеними та узгодженими  

Умови 
використання 

Результативність входження на зовнішній ринок досягається за умови 
переважання додаткового доходу над витратами на подолання бар’єрів  

Функції 
стратегічного 
управління  

Планування дій та ресурсів на подолання бар’єрів входження на зовнішній 
ринок 
Організація процесів подолання бар’єрів входження 
Контроль за рівнем бар’єрності ринків та процесами їх подолання 
Аналіз результативності реалізації стратегії адаптації 

Способи реалізації Прямий експорт на цільовий зовнішній ринок 
Джерело: розроблено автором 

Адаптивна стратегія подолання бар’єрів входження на зовнішній ринок 

реалізується за допомогою комплексу функціональних стратегій підтримки експорту 

м’яса (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Функціональні стратегії підтримки адаптивної стратегії подолання 

бар’єрів входження в зовнішній ринок 
Джерело: складено автором 
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Виробнича стратегія 
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Стратегія пристосування 
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Стратегія оптимізації загальних 
логістичних витрат 

Стратегія низьких цін 

Участь у реалізації інвестиційних 
програм країни імпортера 
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Адаптація продукції до вимог зовнішнього ринку відбувається завдяки 

формуванню та реалізації виробничої стратегії, яка розробляється з урахуванням 

технологічних вимог попиту кожного конкретного зовнішнього ринку. 

Маркетинговою стратегією підтримки входження підприємства на зовнішній 

ринок є стратегія недиференційованого маркетингу, в основі якої лежить єдиний 

комплекс маркетингових заходів, спрямований на задоволення основних потреб 

споживачів, що розглядаються як однорідна сукупність. 

Серед логістичних стратегій підтримкою для адаптивної стратегії подолання 

бар’єрів входження на ринок є стратегія оптимізації загальних логістичних витрат, 

метою якої є скорочення витрат шляхом вибору оптимального логістичного рішення 

у кожній із логістичних функцій. 

Стратегія низьких цін дозволяє сформувати конкурентні переваги м’ясної 

продукції на високонкурентних та ринках з низькою купівельною спроможністю 

споживачів. 

Інвестиційною стратегією підтримки адаптивної стратегії подолання бар’єрів 

входження на зовнішній ринок є участь підприємств з виробництва м’яса у реалізації 

інвестиційних програм країни імпортера. На сьогодні уряди африканських країн 

активно залучають іноземних інвесторів до участі в інвестиційних проектах на 

умовах державно-приватного партнерства для підтримки реалізації національної 

політики товарного наповнення внутрішніх ринків та розвитку національного 

виробництва.  

Обхідну стратегію входження в зовнішній ринок пропонуємо розуміти як 

довгостроковий план послідовної реалізації стратегічних заходів, спрямованих на 

реалізацію стратегічних цілей входження на високобар’єрний зовнішній ринок через 

транзитні ринки.  

Дана стратегія застосовується на тих ринках, які є закритими для українського 

імпорту м’яса, проте є привабливими з огляду на високу результативність входження 

на нього. Типовими бар’єрами входження, які забороняють імпорт м’яса на деякі 

зовнішні ринки, є: міждержавна неузгодженість системи контролю за 

захворюваннями тварин та пандемічними зонами; тривале формування реєстру країн 
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та потужностей, яким дозволено ввезення продуктів на територію відповідної країни; 

неузгодженість форми ветеринарного сертифікату та вимог до максимального вмісту 

небезпечних речовин у готовому продукті; бюрократичність дозвільних процедур у 

країні імпорту тощо. Так, за результатами аналітичних досліджень, ПАР віднесена до 

перспективних ринків для українського імпорту м’яса птиці та свинини. Однак, 

ввезення м’яса на ринок ПАР заборонено через відсутність відповідного дозволу 

щодо м’ясної продукції з України. Дозволи на ввезення надаються за результатами 

інспекції ветеринарної служби України, підприємств з виробництва кормів та 

підприємств з виробництва м’яса та м’ясної продукції потенційних експортерів 

м’ясної продукції до ПАР. Ринок Нігерії також залишається закритим для імпорту 

м’ясної продукції з України.  

Вхід підприємства на закритий зовнішній ринок на основі реалізації обхідної 

стратегії здійснюється каскадним способом, тобто спочатку відбувається імпорт 

української м’ясної продукції на ринки з низькими бар’єрами входження (своєрідні 

транзитні ринки, хаби) та подальшим постачанням на цільовий ринок імпорту 

(рисунок 3.3). 

 
Рис. 3.3. Схема обхідного входження підприємства на зовнішній ринок 

Джерело: складено автором 

Таким чином, обхідна стратегія подолання бар’єрів входження реалізується 

шляхом використання декількох способів, зокрема: 

- виробничої кооперації з підприємствами з виробництва м’яса та м’ясної 

продукції транзитної країни; 

 

Українське 

підприємство м'ясної 

промисловості 

Цільовий зовнішній 
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Транзитний 

ринок 
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- прямого інвестування у створення виробничих потужностей у країні 

цільового ринку; 

- комбінованого використання двох способів. 

Виробнича кооперація передбачає постачання напівфабрикатів українськими 

виробниками м’ясної продукції на виробничі потужності цільового ринку, де 

відбувається їх переробка зі зміною коду товарної номенклатури та подальший 

продаж на даному ринку. Різниця у рівні бар’єрності ринків для входження 

напівфабрикатів та для входження готової продукції визначає економічну 

ефективність реалізації даного способу обхідної стратегії. 

Окрім того, закритість ринку Нігерії для імпорту м’ясної продукції активізувала 

розробку стартап-проектів щодо будівництва підприємств з виробництва м’яса та 

м’ясної продукції за участю українського інвестора.  

Привабливим способом реалізації обхідної стратегії є інвестування у виробничі 

потужності підприємства цільового ринку. Інвестування здійснюється за такими 

напрямами: 1) поглинання шляхом придбання контрольних пакетів акцій іноземного 

підприємства; 2) злиття іноземного виробника з українським виробником м’ясної 

продукції з перетворенням останнього в структурний підрозділ об’єднаного 

підприємства; 3) реалізація інвестиційного проекту з будівництва м’ясопереробного 

підприємства. 

Другий спосіб часто використовується як спосіб входження на ринок країн ЄС 

– тобто для організації постачання на цільовий ринок продукції, де встановлені 

тарифні квоти. 

Таблиця 3.13 

Атрибутивні ознаки обхідної стратегії подолання бар’єрів входження на 

міжнародний ринок 
Атрибутивна 

ознака 
стратегії 

Сутність ознаки 

1 2 
Мета Входження на цільовий ринок через транзитні ринки або шляхом виробничої 

кооперації 
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Продовження табл. 3.13 
1 2 

Задачі - узгодження стратегічних цілей з висотою бар’єрів входження та внутрішніми 
можливостями їх подолання;  
- вибір транзитного ринку з мінімальними витратами та найкоротшим терміном 
входження 

Передумови 
використання 

У системі бар’єрів входження на цільовий ринок присутні бар’єри заборонного 
характеру 

Функції 
стратегічного 
управління  

Планування дій та ресурсів на подолання бар’єрів входження на транзитний 
зовнішній ринок, організація процесів подолання бар’єрів, контроль за рівнями 
бар’єрності ринків та процесами їх подолання, аналіз результативності 
реалізації обхідної стратегії  

Умови 
використання 

Сумарні витрати на вхід на цільовий ринок через транзитний покриваються 
додатковими доходами від експорту  

Способи 
реалізації 

Виробнича кооперація з підприємствами транзитного ринку 
Інвестування у створення виробничих потужностей на цільовій ринку 

Джерело: складено автором 

Обхідна стратегія подолання бар’єрів входження на міжнародний ринок 

характеризується сукупністю атрибутивних ознак, які є її ідентифікаторами серед 

існуючих альтернативних стратегій (табл. 3.13). 

Інвестиційна стратегія для підтримки реалізації обхідної стратегії подолання 

бар’єрів входження полягає у комплексі стратегічних цілей створення нового 

виробництва в країні імпорту, поглинання національних підприємств або створення 

представництва на території країни імпорту. 

Стратегія товарної спеціалізації передбачає орієнтацію підприємства на 

виробництво широкого асортименту м’яса, який задовольняє потреби різних груп 

споживачів. Логістична стратегія інтеграції та кооперації учасників ланцюга 

постачання базується на стратегічному партнерстві та інтеграційній взаємодії у 

процесі виконання логістичних функцій на всіх зовнішніх ринках (транзитному і 

цільовому) (рис. 3.4). 

Наступною пропонуємо розглянути стратегію опосередкованого входження на 

зовнішній ринок, яку розуміємо як довгостроковий план послідовної реалізації 

стратегічних заходів, спрямованих на побудову багатоканальних логістичних 

ланцюгів розподілу продукції за участю міжнародних та національних посередників. 

Реалізація стратегії опосередкованого входження є доцільною за умови 

існування високих бар’єрів входження на відповідний ринок та відсутності в 
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експортера організаційно-економічних можливостей їх подолання, олігопольного або 

монопольного статусу компаній з розподілу продукції на відповідному зовнішньому 

ринку, відсутності досвіду щодо подолання бар’єрів зовнішнього ринку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 3.4. Функціональні стратегії підтримки обхідної стратегії подолання 

бар’єрів входження на зовнішній ринок 
Джерело: складено автором 

Окрім того, реалізація стратегії опосередкованого входження на зовнішній 

ринок має низку недоліків, пов’язаних з відсутністю контролю за процесом реалізації 

продукції та зміною вимог споживачів до продукції в умовах мінливості зовнішніх 

чинників, відсутності контролю за процесом формування та дотримання іміджу 

виробника на зовнішньому ринку, втратою частки прибутку експортера за рахунок 

зростання витрат продукції на величину комісійної винагороди посередника тощо. 

Стратегія опосередкованого входження на зовнішній ринок реалізується 

шляхом використання послуг міжнародних та місцевих посередників цільового 

зовнішнього ринку. До місцевих можна віднести торгових представників, агентів, 

дистриб’юторів, операторів іноземних роздрібних мереж. Особливістю всіх видів 

 Обхідна стратегія 
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Стратегія товарної спеціалізації  

Стратегія інтеграції та кооперації 
учасників ланцюга постачання 

Стратегія низьких цін 

Будівництво підприємства в 
країні імпорту, поглинання, 
представництво 
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місцевого посередництва є прийняття на себе ризиків подолання бар’єрів місцевого 

споживчого ринку відповідно до переліку зобов’язань, який визначений контрактом.  

Міжнародні посередники – це компанії, які здійснюють діяльність на декількох 

зовнішніх ринках. Статус міжнародних мають компанії із управління експортом 

(Export management companies), компанії з експорту (Export trading companies), 

експортні агенти, ремаркетери, торговці. Обсяг послуг міжнародних посередників 

охоплює ідентифікацію бар’єрів на визначеному ринку та їх оцінювання, вибір 

потенційного ринку для експорту, пакування продукції відповідно до вимог 

транспортування та споживача, відповідне маркування, формування каналів 

розподілу, виконання платіжних зобов’язань, підтримка постійної комунікації зі 

споживачами, документальний супровід експорту. Проте існують певні особливості 

у діяльності окремих видів цих посередників, зокрема: компанія з управління 

експортом спеціалізується на експорті специфічного товару для потреб споживачів 

визначеного зовнішнього ринку; компанія з експорту функціонує залежно від попиту 

на визначеному ринку; експортний агент, ремаркетер та торговець продають 

продукцію від свого імені під своєю торговою маркою. 

Отже, реалізація опосередкованої стратегії входження на зовнішній ринок 

дозволяє розподилити частину або всі витрати підприємства на подолання бар’єрів 

зовнішнього ринку на посередника (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Участь посередників у подоланні бар’єрів входження на міжнародний ринок 
Бар’єри Міжнародні посередники Місцеві посередники відповідного 

зовнішнього ринку 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Митні бар’єри + + + +  +  
Сертифікація продукції        
Квотування, ліцензування        
Логістичні бар’єри до місця 
знаходження посередника + + + - - - - 
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Продовження табл. 3.14 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Валютні бар’єри + + + + - + + 
Організація каналів 
розподілу продукції на 
місцевому ринку споживача 

+ +  + - + - 

Платіжні бар’єри + + + + - + + 
Бар’єри конкуренції + + + +  + + 

Джерело: складено автором 

Атрибутивні ознаки опосередкованої стратегії подолання бар’єрів входження 

на зовнішній ринок представлені у табл. 3.15. 

Таблиця 3.15  

Атрибутивні ознаки опосередкованої стратегії подолання бар’єрів входження 

на міжнародний ринок 
Атрибутивна 

ознака стратегії Сутність ознаки 

Мета Входження на цільовий високобар’єрний ринок через використання 
міжнародних та місцевих посередників відповідного ринку  

Задачі Вибір виду посередництва, який забезпечує найвищу ефективність 
входження на зовнішній ринок 

Передумови 
використання 

Високі бар’єри входження на зовнішній ринок 
Високі витрати на подолання бар’єрів входження 

Умови 
використання 

Витрати на подолання бар’єрів входження на відповідний ринок 
перевищують величину упущеної вигоди від залучення посередників  

Функції 
стратегічного 
управління  

Пошук посередників та налагодження співпраці з ними  
Аналіз результативності реалізації опосередкованої стратегії  

Способи реалізації Непрямий експорт 
Джерело: складено автором 

Опосередкована стратегія подолання бар’єрів входження на міжнародний 

ринок реалізується комплексом функціональних стратегій (рис. 3.5). 

Серед функціональних стратегій слід виокремити стратегію обмеженої 

спеціалізації виробничого процесу, відповідно до якої виробничий процес 

підприємства формується як спеціалізований процес виготовлення продукції 

підвищеної якості для визначеного сегменту ринку. Стратегія логістичного 

аутсорсингу базується на виборі оптимальної кількості посередників у ланцюгах 

розподілу продукції. 
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Стратегія проникнення на ринок передбачає таку політику ціноутворення, яка 

дозволяє швидко сформувати попит, забезпечити захоплення частки ринку, отримати 

перевагу щодо можливих конкурентів. 

Останнім видом серед альтернативних стратегій є стратегія пролонгованого 

входження на зовнішній ринок, яку ми трактуємо як довгостроковий план послідовної 

реалізації стратегічних заходів, спрямованих на підготовку виробництва та продукції 

до майбутнього входження на зовнішній ринок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Функціональні стратегії підтримки стратегії опосередкованого 

входження для подолання бар’єрів входження в зовнішній ринок 
Джерело: складено автором 

Підготовка виробництва полягає у сукупності дій щодо виконання відповідних 

вимог цільового ринку щодо забезпечення технологічних особливостей виробництва 

(усушування, відповідність виробництва міжнародним стандартам, сертифікація 

підприємств постачальників сировини тощо). Підготовка продукції – це комплекс 

заходів щодо доведення якісних характеристик продукції, упакування, маркування до 

вимог місцевих споживачів зовнішнього ринку. Перш за все, такими вимогами є 

вимоги до максимально допустимого вмісту окремих речовин у готовому продукті, 

вимоги до екологічних умов вирощування тварин, вимоги до якості кормів тощо. 
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Цінова стратегія 
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Ускладнений недиференційований 
маркетинг 
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Проведене узагальнення стратегій входження підприємства на зовнішній ринок 

дозволило визначити доцільну послідовність їх реалізації, яка залежить від рівня 

бар’єрності зовнішнього ринку та внутрішніх можливостей підприємства щодо 

подолання бар’єрів входження. 

Досліджено, що за умови відсутності у підприємства необхідних ресурсів, як 

наприклад компетенцій до подолання бар’єрів зовнішнього ринку, доцільною є 

реалізація стратегії пролонгованого входження, як сукупності підготовчих дій, які 

забезпечують майбутній вихід на цільовий зовнішній ринок (рис. 3.6).  

 

 

 

 

 

 

 

Швидкість входу на зовнішній ринок 

Рис. 3.6. Каскад послідовної реалізації стратегій входження підприємства на 

зовнішній ринок у залежності від рівня його бар’єрності 
Джерело: розроблено автором 

Запропонована логіка послідовної реалізації стратегій входження визначає 

послідовність етапів їх реалізації, яка узгоджується з внутрішніми можливостями 

підприємства. Так, за відсутності необхідних кадрових, фінансових та організаційних 

можливостей варто надати перевагу реалізації стратегії пролонгованого входження. 

Наявність ресурсного потенціалу, але недостатність компетенцій подолання бар’єрів 

входження на зовнішній ринок зумовлює доцільність використання стратегії 

опосередкованого входження. Наявність усіх необхідних ресурсів для подолання 

бар’єрів входження на зовнішній ринок формує у підприємства здатність до реалізації 

обхідної або адаптивної стратегії. Також набуття досвіду подолання бар’єрів 

входження на міжнародні ринки дозволяє підприємству реалізувати обхідну 
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стратегію. Залежно від рівня бар’єрності ринку, реалізація такої стратегії можлива 

паралельно з реалізацією стратегії опосередкованого входження.  

Невисокий рівень бар’єрності та невисокі витрати на їх подолання дають змогу 

реалізувати підприємству адаптивну стратегію, яка передбачає досягнення балансу 

між вимогами зовнішнього ринку та можливостями підприємства до їх 

пристосування. 

Вибір конкретної стратегії обумовлений не лише періодом реалізації 

стратегічної мети, рівнем бар’єрності зовнішнього ринку, але й суб’єктом впливу на 

можливості подолання бар’єрів входження. Так, якщо підприємство володіє 

достатніми компетенціями та здатне самостійно подолати бар’єри входження на 

зовнішній ринок, обхідна та адаптивна стратегії забезпечують отримання 

найбільшого ефекту від експорту. 

Наявність бар’єрів, подолання яких можливе за участю держави-експортера 

(наприклад, через міжурядові домовленості про економічне співробітництво, 

домовленості із органами ветеринарного контролю країни імпорту про форму 

ветеринарного сертифікату), підштовхує підприємство з виробництва м’яса до 

реалізації стратегії пролонгованого або стратегії опосередкованого входження через 

міжнародних посередників. 

Наявність бар’єрів, які виникають на території країни імпорту (організація 

каналів збуту продукції, валютні, платіжні, бар’єри конкуренції тощо), підштовхує 

підприємства до реалізації стратегії пролонгованого входження (за наявності заборон 

на імпорт м’ясної продукції з України), стратегії опосередкованого входження (якщо 

спостерігається монополізація мереж роздрібної торгівлі, висока конкуренція тощо) 

та обхідної стратегії (у випадку наявності торговельних преференцій у третіх 

країнах). 

Отже, рівень бар’єрності зовнішнього ринку та суб’єкт впливу на можливості 

подолання бар’єрів входження на нього значно впливають на вибір стратегії 

подолання бар’єрів входження (табл. 3.16).  
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Таблиця 3.16  

Матриця вибору стратегії подолання бар’єрів залежно від рівня бар’єрності 

зовнішнього ринку та суб’єкта впливу  

Рівень бар’єрності 
зовнішнього 

ринку 

Суб’єкт впливу на можливості подолання бар’єрів входження 
долаються 

експортером 
долаються державою 

експортера 
долаються державою 

імпортера 

Високий 
Обхідна стратегія Стратегія 

пролонгованого 
входження 

Стратегія пролонгованого 
входження 

Середній 

Адаптивна стратегія Стратегія 
опосередкованого 
входження  

Стратегія 
опосередкованого 
входження  
Обхідна стратегія 

Низький 
Адаптивна стратегія Стратегія 

опосередкованого 
входження 

Стратегія 
опосередкованого 
входження 

Джерело: складено автором 

Матричний спосіб вираження залежності дозволяє обирати стратегії, узгоджені 

з потенційними можливостями підприємств щодо подолання бар’єрів та входження 

на зовнішній ринок. 

Аналіз фінансової діяльності підприємств з виробництва м’яса та їх 

зовнішньоекономічної діяльності дозволив здійснити узагальнення та 

систематизацію витрат на реалізацію стратегій подолання бар’єрів зовнішнього 

ринку, та визначити актуальність їх здійснення під час формування та реалізації 

кожної з альтернативних стратегій (табл. 3.17).  

Таблиця 3.17 

Витрати експортера на подолання бар’єрів входження 

 на міжнародні ринки 

Витрати на 
подолання 

Стратегія 

адаптації обхідна 
опосередкованого входження пролонгованого 

входження міжнародні 
посередники 

місцеві 
посередники 

1 2 3 4 5 6 
Упакування та 
маркування 

+ + 
 

+/- +/- - 

Митні бар’єри + - - + - 
Сертифікація  + + + + + 
Квотування, 
ліцензування + - - - - 
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Продовження табл. 3.17 
1 2 3 4 5 6 

Логістичні бар’єри  + + - + - 
Організація каналів 
розподілу продукції 
на місцевому ринку 
споживача 

+ + - - - 

Валютні бар’єри + + - - - 
Бар’єри, пов’язані з 
мижнародними 
розрахунками  

+ + - - - 

Бар’єри конкуренції + + - - - 
Джерело: складено автором 

Інформаційним джерелом для формування стратегій подолання бар’єрів 

входження на зовнішній ринок є: статистичні дані митної служби України про 

суб’єктів експорту м’ясної продукції, дані фінансової звітності підприємств, зокрема, 

наявність відмінностей у показниках доходу операційної діяльності та чистого 

доходу, наявність збутових структурних підрозділів, утворених за участю 

підприємства з виробництва м’яса або наявність статусу пов’язаних осіб між 

підприємством з виробництва м’яса та збутовим підприємством тощо. 

Кількість вимог щодо доступу продукції на відповідний зовнішній ринок 

визначає структуру витрат на подолання бар’єрів входження. Рівень бар’єрності 

визначає обсяг структурно однотипних витрат. Окрім того, витрати підприємства 

залежать від обраної стратегії подолання бар’єрів, оскільки відповідно до неї за 

експортером закріплюється визначений перелік зобов’язань щодо виконання вимог 

зовнішнього ринку. Відповідно, сумарний обсяг витрат на подолання бар’єрів 

визначається кількістю бар’єрів, рівнем кожного із них та обраною стратегією їх 

подолання. 

Залежність витрат виробника від обраної стратегії подолання бар’єрів 

входження на міжнародні ринки представлена у табл. 3.18. Оскільки всі витрати на 

подолання бар’єрів входження підприємств з виробництва м’яса включаються до 

складу витрат на збут, вважаємо логічним дослідження залежності показників 

ефективності діяльності від входження підприємства на зовнішній ринок від витрат 

на продаж. Розрахунки проведені за даними додатку Г. 
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Таблиця 3.18 

Аналітична функція залежності експортної виручки (у) від витрат реалізації (х) 

та коефіцієнт детермінації 

Підприємство 
 Функція та коефіцієнт детермінації 

1 2 
ПрАТ 
«Агропродукт» 

 
ТОВ «АГРО-
ОВЕН» 

 
ТОВ 
«М’ясопереробний 
комплекс ЛТД» 

 
ТОВ «Алан» 

 
 

y = 3,3711x + 1776,2
R² = 0,8392

0

2000

4000

6000

0 500 1000 1500

y = -0,0001x2 + 4,4288x - 6498,5
R² = 0,9021

0
5000

10000
15000
20000
25000

0 2000 4000 6000 8000 10000

y = -0,0009x2 + 7,1136x + 130
R² = 0,872

0
2000
4000
6000
8000

10000

0 500 1000 1500

y = 1,135x - 132,13
R² = 0,9911

0,00
2000,00
4000,00
6000,00
8000,00

10000,00

0 2000 4000 6000 8000
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Продовження табл. 3.18 

1 2 
ПрАТ «АПК-
Інвест» 

 
Джерело: розраховано автором 

Аналітичне дослідження залежності виручки від експорту продукції від витрат 

на її просування на зовнішній ринок дозволило виявити значну тісноту зв’язку між 

досліджуваними показниками. Так, на більшості досліджуваних підприємств з 

виробництва м’яса та м’ясної продукції значення коефіцієнта детермінації 

знаходиться у межах від 0,70 до 0,97, що підтверджує наявність впливу обсягу витрат 

продажу продукції на обсяги виручки від експорту (додаток  Е, табл. Е.1). Фрагмент 

аналітичної функції, яка описує залежність виручки від експорту (вісь У) від витрат 

на продаж (вісь х) представлений у табл. 3.19. Як засвідчують дані табл. 3.19, найвища 

точність взаємозв’язку описується за допомогою функції поліноміального (поліном 2 

ступеню) або лінійного виду. Аналітична функція дозволяє прогнозувати зміни 

виручки від експорту при зміні витрат на продаж.  

Таблиця 3.19 

Функція та коефіцієнт детермінації виручки від експорту та витрат на продаж 
Підприємство Виручка від експорту Витрати  

Функція  Коефіцієнт 
детермінації 

Функція  Коефіцієнт 
детермінації 

1 2 3 4 5 
ПрАТ 
«Агропродукт» 

y = 435,9x2 - 
3182,2x + 

7954,3 
 
 

R² = 0,8751 

y = 84,337x2 - 670,79x 
+ 1507,8 

 
 

R² = 0,7488 

ПАТ 
«Миронівська 
птахофабрика» 

y = 1673,3x2 - 
15380x + 

73774 
 

R² = 0,8981 
y = -583,43x2 + 

623,04x + 42183 
 

R² = 0,2051 

y = -0,0007x2 + 13,895x - 40373
R² = 0,95

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 5000 10000 15000
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Продовження табл. 3.19 
1 2 3 4 5 

Комплекс 
«Агромарс» 

y = -18275x2 + 
83087x - 

46376 
R² = 0,4917 y = 1328,5x2 - 10476x 

+ 24200 R² = 0,9985 

ТОВ 
«Володимир-
Волинська 
птахофабрика» 

y = 189,84x2 - 
932,35x + 

3420,3 
 
 

R² = 0,9271 

y = -488,87x2 + 3870x - 
368,47 

 
 

R² = 0,5478 

ТОВ «АГРО-
ОВЕН» 

y = 2073x2 - 
15255x + 

35178 
R² = 0,8675 y = 448,29x2 - 3740,7x 

+ 11239 R² = 0,9599 

ТОВ 
«М’ясопереробн
ий комплекс 
ЛТД» 

y = 874,42x2 - 
6813x + 14252 

 
 

R² = 0,8935 

y = 184,64x2 - 1329,5x 
+ 2478,8 

 
 

R² = 0,9885 

ТОВ 
«Птахокомплекс 
«Дніпровський» 

y = 1057,6x2 - 
5547,1x + 

11323 
 
 

R² = 0,5112 

y = 309,88x2 - 2816,7x 
+ 9926,1 

 
 

R² = 0,8817 

ПрАТ «АПК-
Інвест» y = 1663,6x2 - 

14586x + 
38299 

R² = 0,6114 y = 952,64x2 - 7344,7x 
+ 18142 R² = 0,9602 

ТОВ «Алан» y = 597,3x2 - 
3937,4x + 

11286 
R² = 0,8498 y = 952,64x2 - 7344,7x 

+ 18142 R² = 0,9602 

Джерело: розраховано автором 

Узагальнення та деталізація стратегій подолання бар’єрів входження на ринок 

та виявлені залежності між виручкою від експорту та витратами на продаж, які 

включають витрати на подолання бар’єрів входження на ринок, дозволяють 

ідентифікувати вид обраної кожним із досліджуваних підприємств стратегії та 

сформувати аналітичну функцію для прогнозування виручки від експорту та витрат 

на продаж. Для реалізації даного задуму використано функцію побудови лінії тренду 

в стандартному прикладному пакеті Еxсel. 

Аналітична функція, яка описує поведінку виручки від експорту та витрат на 

продаж у часі на основі виявлення закономірностей попередніх періодів (додаток Е.2, 

табл. 3.19), демонструє незначні тенденції їх зростання.  

Представлена функція дозволяє здійснювати прогнозування обсягів експортної 

виручки та витрат на подолання бар’єрів входження на ринок у складі витрат 
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продажів. Точність прогнозу теж запропоновано визначати за допомогою коефіцієнту 

детермінації. Чим вищим є коефіцієнт детермінації показника, тим вищою є 

достовірність прогнозу показників.  

Сформовані аналітичні функції дозволяють зробити узагальнений висновок про 

тенденції зміни поведінки експортної виручки та витрат у часі. Сформовані стратегії 

подолання бар’єрів входження на зовнішній ринок дозволяють обирати той тип 

стратегічної поведінки підприємствами з виробництва м’яса, який відповідає рівню 

бар’єрності зовнішнього ринку та внутрішнім можливостям підприємств щодо 

подолання сукупності існуючих бар’єрів.  

3.3. Пріоритетні заходи подолання бар’єрів входження на міжнародні ринки 

підприємств-виробників м’яса  

Стратегічне планування передбачає розробку стратегічних рішень (у формі 

прогнозів, проектів програм і планів), що мають на меті формування цілей і стратегій 

поведінки об’єктів управління, реалізація яких забезпечує ефективне функціонування 

у довгостроковій перспективі, швидку адаптацію до мінливих умов зовнішнього 

середовища. Планування заходів щодо подолання бар’єрів входження на зовнішні 

ринки підприємствами з виробництва м’яса та м’ясної продукції є частиною реалізації 

стратегічного плану підприємства (рис. 3.7).  

Суть стратегічного планування подолання бар’єрів входження на зовнішній 

ринок полягає у формуванні комплексу організаційних, маркетингових, економічних 

заходів для виконання вимог доступу продукції підприємств з виробництва м’яса та 

м’ясної продукції на ці ринки, а також визначення обсягу ресурсів, необхідних для їх 

реалізації.  

Підготовку до входження підприємства на зовнішній ринок слід розглядати як 

сукупність етапів, реалізація яких забезпечує подолання відповідних бар’єрів, що 

перешкоджають реалізації експорту продукції. При цьому бар’єри виникають на 

різних етапах входження, що розподілені за часовими періодами у межах загального 

часу реалізації стратегії експорту. 
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Рис. 3.7. Стратегічного планування у процесі формування стратегії подолання 

бар’єрів входження на міжнародні ринки 
Джерело: складено автором 

Пропонуємо виділити такі основні етапи входження підприємства на зовнішній 

ринок: 

1) дослідження зовнішнього ринку; 

2) підготовка до входження на ринок; 

3) входження на ринок; 

4) закріплення на ринку. 

Стратегія підприємства 

Задача стратегічного планування: визначення можливостей та шляхів ефективного 
функціонування і розвитку підприємства на ринку в довгостроковій перспективі 

Стратегія входження на міжнародний ринок 

Задача стратегічного планування: визначення можливостей та ефективних способів 
входження підприємства на зовнішній ринок  
 

Можливості входження 

підприємства на зовнішні 

ринки 

1. технологічні 
2. фінансові 
3. логістичні 
4. кадрові  

Способи входження підприємства на зовнішні 

ринки  

1. продаж контрагенту на внутрішньому ринку для 
подальшого експорту 
2. непрямий експорт 
3. прямий експорт 
4. продаж представникам імпортера на 
внутрішньому ринку експортера 
5. придбання підприємства за кордоном 
6. злиття та поглинання 
7. спільне підприємство 

 

Можливості подолання бар'єрів 

входження на зовнішній ринок 

1. репутаційні 
2. організаційні 
3. компетентнісні 
4. договірні 
5. дипломатичні 

Способи подолання бар'єрів входження 

на зовнішній ринок 

1. виконання вимог 
2. вхід через третю країну 
3. перекладання зобов'язань на 

третю особу 
4. очікування змін кількості та 

висоти барєрів 

Стратегія подолання бар'єрів входження на зовнішній ринок 

Задача стратегічного планування: вибір способів та оцінювання потенційних можливостей 
подолання сукупності бар’єрів входження на зовнішній ринок 
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Виконання сформованих завдань базується на реалізації заходів, які спрямовані 

на подолання бар’єрів на міжнародних ринках на основі об’єктивного оцінювання 

рівня бар’єрності цільових ринків (табл. 3.20). 

Таблиця 3.20 

Стратегічні заходи для подолання бар’єрів на кожному з етапів 

входження підприємства на ринок 
Мета етапу Стратегічні заходи 

1 2 
Дослідження зовнішнього ринку 

Вибір цільового 
ринку 

Дослідження бар’єрів входження на зовнішньому ринку  
Формування переліку країн із визначенням бар’єрів входження  
Розрахунок індексу бар’єрності ринку 
Формування переліку переваг входження на відповідний ринок 
Порівняльний аналіз країн за рівнем бар’єрності ринків 
Формування вибірки потенційних ринків 

Підготовка до входження на ринок 

Розробка заходів 
щодо реалізації 
стратегії 

Формування цілей експорту, вибір стратегій експорту та стратегій 
подолання бар’єрів входження на відповідний ринок 
Визначення конкурентних переваг продукції, що експортується 
Визначення споживчих вимог до продукції на цільовому ринку 
Визначення відповідності якісних параметрів продукції потребам 
споживачів зовнішнього ринку 
Підготовка можливого технологічного удосконалення продукції 
Підготовка презентаційних матеріалів мовою країни імпорту та 
англійською мовою з урахуванням менталітету і національних 
особливостей  
Популяризація бренду і продукту 
Пошук потенційних партнерів 
Встановлення контактів із потенційними покупцями 
Організація зустрічей із потенційними покупцями та партнерами  

Логістичне 
планування 

Упакування та маркування продукції відповідно до вимог зовнішнього 
ринку 
Встановлення контактів із потенційними партнерами, дистриб’юторами, 
торговими агентами, логістичними та іншими компаніями, які будуть 
забезпечувати інфраструктуру за кордоном  
Формування плану постачання продукції 
Моніторинг можливих способів доставки: видів транспорту, вибір 
оптимального і альтернативного маршруту доставки 

Входження на ринок 

Фінансове 
планування 

Розрахунок витрат входження на потенційні ринки 
Вибір цінової стратегії експорту м’яса на відповідний ринок 
Вибір методу розрахунку ціни експорту у рамках обраної цінової 
стратегії 
Порівняльний аналіз оптової ціни експорту та оптових цін м’ясної 
продукції на зовнішньому ринку  
Розрахунок ефективності майбутньої угоди 
Вибір способів та форм платежу за поставлені товари 
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Продовження табл. 3.20 
1 2 

Організаційне 
планування 

Організація комерційного представництва у країні імпорту 
Будівництво виробництва за кордоном 
Злиття та поглинання 
Спільне підприємство 

Закріплення на зовнішньому ринку 

Планування 
зростання експортних 
поставок 

Захист інтелектуальної власності  
Активізація сукупності маркетингових інструментів забезпечення збуту 
продукції 
Розширення асортименту продукції 
Географічна диверсифікація експорту 
Формування високого рівня довіри і позитивної ділової репутації  

Джерело: складено автором 

Етап підготовки до входження на ринок у системі стратегічного плану експорту 

продукції передбачає вибір стратегії подолання бар’єрів входження на обрані ринки 

та планування логістичної інфраструктури за кордоном. Сукупність планових заходів 

даного етапу спрямована на подолання бар’єрів його реалізації. Найбільш типовими 

серед них є: відсутність чіткої стратегії входження підприємства на зовнішній ринок, 

переоцінювання можливостей підприємства, технологічна невідповідність продукції 

потребам зовнішнього ринку, низький рівень поінформаваності споживачів з 

продукцією підприємства, що планується для експорту, низький рівень 

організованості реалізації продукції, монополізація каналів розподілу продукції, 

відсутність експортної інфраструктури.  

Етап входження в ринок – це період часу, під час якого реалізується сукупність 

дій організаційного та фінансового характеру, які забезпечують доступ експортера на 

цільовий ринок. Бар’єрами при вході підприємства тут є низька рентабельність 

продукції на даному ринку, високі логістичні витрати, проблеми конвертації валюти 

країни імпорту в іноземну валюту, недотримання терміну оплати товарної поставки, 

фінансове шахрайство тощо. Основні заходи фінансового планування стосуються 

розрахунку сумарних витрат, пов’язаних з експортом продукції, забезпечення 

відповідності цінової стратегії та стратегії подолання бар’єрів входження на ринок, 

управління платіжними та валютними ризиками.  

Організаційне планування подолання бар’єрів входження на ринок являє собою 

систему дій щодо закріплення експортера на зовнішньому ринку. Бар’єрами у процесі 
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планування комплексу організаційних заходів є: обмеження доступу іноземних 

інвесторів до національного виробництва, обов’язковість участі держави-імпортера у 

статутному капіталі новоствореного підприємства, верховенство національного 

законодавства над загальноприйнятими нормами міжнародного права у сфері 

договірних відносин. 

Комплекс організаційних заходів, які використовуються експортерами при 

входженні на зовнішній ринок визначається цілями експортера (довгострокове чи 

короткострокове закріплення на відповідному ринку), фінансовими можливостями 

підприємства, обмеженим часом реалізації обраної стратегії. Відповідно до 

визначених критеріїв у системі заходів організаційного планування, 

використовуються заходи, пов’язані з відкриттям представництва на цільовому 

зовнішньому ринку, та інші форми, як наприклад, злиття, придбання чи будівництво 

нових підприємств з виробництва м’яса та м’ясної продукції. Міцна позиція на 

зовнішньому ринку дозволяє залучити іноземне фінансування і кредитування 

зовнішньоекономічних контрактів.  

Успішна реалізація попередніх етапів входження підприємства на зовнішній 

ринок забезпечує можливості закріплення підприємства на ньому та зростання 

експортного потенціалу. Основними бар’єрами для закріплення підприємства на 

зовнішньому ринку є конкурентні бар’єри, обмежені можливості зростання частки 

ринку, низькі темпи зростання чисельності, доходів, купівельної спроможності 

населення, приросту обсягів споживання м’ясної продукції на душу населення тощо. 

Подолання бар’єрів етапу закріплення на зовнішньому ринку здійснюється 

комплексом маркетингових заходів підтримки, розширення та активізації збуту 

продукції. 

Стратегічний план входження підприємства з виробництва м’яса та м’ясної 

продукції на зовнішній ринок вимагає формування календарного графіку та 

розрахунку необхідних витрат на реалізацію даних заходів. Слід зауважити, що 

календарний графік стратегічного плану складається з урахуванням внутрішніх 

компетентнісних, фінансових, організаційних можливостей підприємства для 

реалізації визначеної сукупності заходів. 



 160 

Слід зауважити, що структура та обсяг витрат на реалізацію стратегічних 

заходів визначаються географічними чинниками та специфікою ведення бізнесу на 

зовнішньому ринку. 

Використання матричного підходу для поєднання стратегій та стратегічних 

заходів на основних етапах подолання бар’єрів входження на міжнародні ринки 

дозволяє візуалізувати сукупність дій експортера при входження на міжнародні 

ринки за кожною із представлених стратегій (табл. 3.21) . 

Таблиця 3.21 

Стратегічні заходи для подолання бар’єрів входження підприємства на 

міжнародні ринки 

Стратегічні заходи для подолання 
бар’єрів входження підприємства на 

міжнародні ринки 

Стратегії подолання бар’єрів входження на 
міжнародні ринки 

адаптивна обхідн
а 

опосередкована 

пролонгаці
ї 

мі
ж

на
ро

дн
і 

мі
сц

ев
і  

Оцінювання та аналіз культурних, 
ментальних бар’єрів 

     

Оцінювання тарифних та нетарифних 
бар’єрів 

     

Дослідження особливостей ведення 
бізнесу 

     

Оцінювання рівня бар’єрів конкуренції       
Оцінювання цінових бар’єрів      
Оцінювання платіжних та валютних 
бар’єрів 

     

Оцінювання логістичних бар’єрів      
Розрахунок індексу бар’єрності ринку      
Вибір потенційних ринків       
Побудова каналів експорту      
Ціноутворення на продукцію      
Заснування компанії за кордоном      
Захист інтелектуальної власності      
Планування зростання експортних 
поставок 

     

Джерело: складено автором 

У залежності від кількості та висоти бар’єрів входження розробляються заходи 

щодо їх подолання у межах обраної стратегії підприємства для кожного ринку. Однак 

варто зауважити, що для одного й того ж ринку може бути обрано декілька 
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альтернативних стратегій, які залежать передусім від компетенцій та внутрішніх 

можливостей та ресурсів підприємства. Розглянемо більш детально набір 

стратегічних заходів для досліджуваних зовнішніх ринків підприємств-виробників 

м’яса (табл. 3.22). 

Таблиця 3.22  

Особливості стратегічного планування підприємств для подолання 

бар’єрів входження вибірки зовнішніх ринків 

Країна Бар’єри 
входження 

Стратегія 
подолання 

бар’єрів 

Заходи стратегічного плану подолання 
бар’єрів 

ЄС Квотування 
Сертифікація 
Висока 
конкуренція 

Адаптивна Репутаційний вплив на державні органи щодо 
ініціювання підвищення квот 
Сертифікація виробництва 
Сертифікація продукції 

Ангола 
 

Проблеми 
конвертації 
валюти 
Наявність 
дешевого 
китайського 
імпорту 
Відсутність 
інфраструктури 
Високі митні 
збори на імпорт 
Шахрайство 

Адаптивна 
Опосередкованого 
входження  

Експорт продукції дешевого цінового сегменту 
тривалого терміну зберігання  
Придбання торговельного обладнання 
сертифікованого Дирекцією продовольства і 
лікарських засобів для забезпечення 
збереженості продукції 
Участь у інвестиційних програмах, які 
підтримуються урядом країни 

ПАР 
Нігерія 

Заборона на 
імпорт 
української 
м’ясної продукції 

Обхідна стратегія 
Пролонгована 

Пошук іноземного представника для імпорту 
під іншою торговою маркою 
Продаж сировини на ринок іншої країни для її 
майбутньої переробки та імпорту до ПАР або 
Нігерії 
Репутаційний вплив на державні органи щодо 
ініціювання відновлення імпорту м’яса 

Китай  Висока 
конкуренція 
Довгі канали 
збуту 
Лояльність до 
місцевих брендів 
Значні витрати на 
просування 
Низька 
прибутковість 

Адаптивна 
Пролонгована  

Організація присутності представника 
експортера у Китаї  
Використання комплексу засобів маркетингу 
для створення позитивного іміджу продукту на 
ринку 
Планомірна співпраця з потенційними 
партнерами 
Участь у виставках у Китаї  
Розвиток мережі продажів 
Оптимізація логістики 
Розвиток бізнес-партнерства із конкурентами 
Побудова гармонійних взаємовідносин з 
місцевими регулятивними органами влади 

Джерело: складено автором 
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Аналіз рівня бар’єрності зовнішніх ринків та ефективності експорту продукції 

підприємствами з виробництва м’яса дозволив зробити висновок про різні 

можливості та міру готовності підприємств з виробництва м’яса птиці, яловичини та 

свинини до входження на нові зовнішні ринки. Такі відмінності полягають у системі 

організаційних заходів щодо отримання права на імпорт продукції на відповідний 

ринок і в різних особливостях культури споживання м’ясної продукції, різних 

логістичних, цінових, валютних перешкодах. 

Найбільшими потенційними можливості для входження на міжнародні ринки 

володіють підприємства з виробництва м’яса птиці, оскільки, починаючи з 2012 року 

вони розпочали процес сертифікації виробництва за європейськими стандартами і на 

сьогодні п’ять підприємств мають повне право експорту продукції птахівництва на 

європейський ринок. Визнання європейської сертифікації виробництва м’яса 

багатьма країнами світу значно розширює географічну струткуру експорту. 

Як зазначалося вище, на сьогодні зростає кількість вимог до імпорту продукції 

в усіх країнах світу. Імпорт української м’ясної продукції на нові зовнішні ринки 

пов’язаний з процедурами подолання адміністративних (необхідність сертифікації 

виробництва та продукції, ліцензуванням, квотуванням), митних, логістичних, 

ринкових (рівень конкуренції, ціна на ринку, організація процесу реалізації продукції 

на ринку) бар’єрів. 

Для вибору стратегії, яка базується на оцінюванні існуючої сукупності бар’єрів 

міжнародних ринків і враховує міру готовності підприємств з виробництва м’яса та 

м’ясної продукції до їх подолання нами було обрано метод аналізу ієрархій, який 

запропонований Т.Сааті у 1970 році і активно використовується для прийняття 

управлінських рішень [222]. Метод аналізу ієрархій дозволяє провести кількісне 

оцінювання важливості критеріїв та субкритеріїв вибору стратегії на основі 

врахування потенційної здатності різних підприємств до подолання бар’єрів 

зовнішнього ринку. 

Опис методу аналізу ієрархій широко представлений в економічній літературі і 

застосовується при оцінюванні управлінських рішень у різних сферах економіки. 
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Через обмежені обсяги дисертаційного дослідження ми наведемо лише результати 

його застосування. 

Враховуючи різні потенційні можливості експорту підприємств з виробництва 

м’яса та м’ясної продукції, для аналізу було обрано три групи підприємств: 

1) підприємства з виробництва м’яса птиці (ПАТ «Миронівська 

птахофабрика», ТОВ «Птахокомплекс Дніпровський») ; 

2) підприємство з виробництва яловичини (ПрАТ «Агропродукт»); 

3) підприємство з виробництва свинини (ПрАТ «АПК Інвест»). 

Вибір стратегій подолання бар’єрів входження на зовнішній ринок для 

підприємств з виробництва м’яса та м’ясної продукції здійснювався на основі 

наступних критеріїв: адміністративні бар’єри зовнішнього ринку; тарифні бар’єри 

зовнішнього ринку; логістичні бар’єри зовнішнього ринку; ринкові бар’єри. 

За кожним із означених критеріїв здійснювалося порівняння чотирьох 

альтернативних стратегій: стратегії адаптації до вимог зовнішнього ринку; обхідної 

стратегії; стратегії опосередкованого входження на зовнішній ринок та стратегії 

пролонгації входження. 

Для підприємств з виробництва м’яса птиці (ПАТ «Миронівська 

птахофабрика», ТОВ «Птахокомплекс Дніпровський») при порівнянні критеріїв 

враховувалася наявність європейської сертифікації, що спрощує процеси подолання 

адміністративних вимог до імпорту. Матриця попарних порівнянь і значень 

пріоритетів для обраних критеріїв представлена у таблиці 3.23. 

Таблиця 3.23  

Матриця попарних порівнянь і значень пріоритетів для критеріїв 

 

Адміністра

тивні 

бар’єри 

Тарифн

і 

бар’єри 

Логістич

ні 

бар’єри 

Ринкові 

бар’єри 

Середнє 

геометричне для 

критерію 

Нормалізований вектор 

пріоритетів (вага 

критерію) 

Адміністра

тивні 

бар’єри 

1 0,33 0,33 0,14 0,35 0,06 

Тарифні 

бар’єри 
3 1 0,2 0,14 0,54 0,09 

Логістичні 

бар’єри 
3 5 1 0,33 1,49 0,25 

Ринкові 

бар’єри 
7 7 3 1 3,48 0,60 

Сума 14,00 13,33 4,53 1,62 5,87 1,00 
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Продовження табл. 3.23 

Власне значення матриці λmax = 14.00*0,06+13,33*0,09+4,53*0,25+1,62*0,60=4,24 

Індекс узгодженості ІУ = (4,24-4)/(4-1)=0,0804 

Відношення узгодженості ВУ =0,0804/0,9=0,894 

Джерело: складено автором 

Відношення узгодженості дозволяє перевірити достовірність рішення і 

розраховується як співвідношення індексу узгодженості та показника випадкової 

узгодженості, який визначається теоретично за даними таблиці 3.24. 

Таблиця 3.24  

Значення показника випадкової узгодженості 

Розмір матриці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Індекс 

випадкової 

узгодженості 

0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Джерело: складено автором 

Розрахунок відношення узгодженості на рівні нижчому 20% підтверджує 

достовірність сформованих рішень.  

Матриці попарних порівнянь стратегій подолання бар’єрів входження на 

зовнішній ринок за кожним із критерієїв та розрахунок показників власного значення 

матриці, індексу узгодженості та відношення узгодженості представлені у таблиці 

3.25. 

Таблиця 3.25 

Матриця попарних порівнянь для субкритеріїв  
Критерій «Адміністративні бар’єри» 

 

Адаптив
на 

стратегі
я 

Обхідн
а 

стратегі
я 

Пролон
гована 

стратегі
я 

Опосеред
кована 

стратегія 

Середнє 
геометричне 

для 
критерію 

Нормалізований 
вектор пріоритетів 

(вага критерію) 

1 2 3 4 5 6 7 
Адаптивна 
стратегія 1 3 3 3 2,27 0,48 

Обхідна 
стратегія 0,33 1 3 1 1 0,21 

Пролонгован
а стратегія 0,33 0,33 1 0,33 0,43 0,09 

Опосередкова
на стратегія 0,33 1 3 1 1 0,21 

     4,71 1 
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Продовження табл. 3.25 
Власне значення 

матриці λmax =4,16 

Індекс узгодженості ІУ = 0,05 

Відношення 
узгодженості 

ВУ =0,06 

Критерій «Тарифні бар’єри» 

 

Адаптив
на 
стратегі
я 

Обхідн
а 
стратегі
я 

Пролон
гована 
стратегі
я 

Опосеред
кована 
стратегія 

Середнє 
геометричне 
для 
критерію 

Нормалізований 
вектор пріоритетів 
(вага критерію) 

Адаптивна 
стратегія 1 1 3 0,33 1,00 0,19 

Обхідна 
стратегія 

1 1 3 0,33 1,00 0,19 

Пролонгован
а стратегія 

0,33 0,33 1 0,11 0,33 0,06 

Опосередкова
на стратегія 

3 3 9 1 3,00 0,56 

 5,33 1,00 

Власне значення 
матриці λmax =4 

Індекс узгодженості ІУ = 0 

Відношення 
узгодженості 

ВУ =0 

Критерій «Логістичні бар’єри» 

 

Адаптив
на 

стратегі
я 

Обхідна 
стратегія 

Пролонго
вана 

стратегія 

Опосередк
ована 

стратегія 

Середнє 
геометричне 

для 
критерію 

Нормалізован
ий вектор 

пріоритетів 
(вага 

критерію) 
Адаптивн
а 
стратегія 

1,00 3,00 3,00 1,00 1,73 0,39 

Обхідна 
стратегія 

0,33 1,00 3,00 1,00 1,00 0,22 

Пролонго
вана 
стратегія 

0,33 0,33 1,00 0,33 0,44 0,10 

Опосеред
кована 
стратегія 

1,00 1,00 3,00 1,00 1,32 0,29 

 4,49 1,00 

Власне значення матриці λmax =4,17 
Індекс узгодженості ІУ = 0,06 

Відношення узгодженості ВУ =0,06 
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Продовження табл. 3.25 
Критерій «Ринкові бар’єри» 

 

Адапти
вна 
стратегі
я 

Обхідна 
стратегія 

Пролонго
вана 
стратегія 

Опосередко
вана 
стратегія 

Середнє 
геометричне 
для 
критерію 

Нормалізований 
вектор 
пріоритетів (вага 
критерію) 

Адаптивна 
стратегія 1,00 3,00 3,00 1,00 1,73 0,37 

Обхідна 
стратегія 0,33 1,00 3,00 0,33 0,76 0,16 

Пролонгова
на стратегія 0,33 0,33 1,00 0,33 0,44 0,09 

Опосередко
вана 
стратегія 1,00 3,00 3,00 1,00 1,73 0,37 

 4,56 1,00 

Власне значення 
матриці λmax =4,12 
Індекс узгодженості ІУ = 0,04 

Відношення 
узгодженості ВУ =0,04 

Джерело: складено автором на основі власних розрахунків 

На основі розрахунку пріоритетів кожної із стратегій за кожним із бар’єрів 

зовнішнього ринку, проведений розрахунок пріоритетів кожної із стратегій для 

підприємств з виробництва м’яса птиці (табл. 3.26). 

Таблиця 3.26 

 Розрахунок підсумкових значень коефіцієнтів значимості вибору 

стратегій підприємствами з виробництва м’яса птиці 

Стратегії 

Адміністративн
і бар’єри 

Тарифні 
бар’єри 

Логістичні 
бар’єри 

Ринкові 
бар’єри Підсумкова 

значимість стратегій НВК1= 0,06 
НВК2=0,0

9 
НВК3=0,26 

НВК4=0,0

6 

1 2 3 4 5 6 

Адаптивна 
стратегія 0,31 0,19 0,39 0,37 0,36 

Обхідна 
стратегія 0,24 0,19 0,22 0,16 0,19 

Пролонгована 
стратегія 0,14 0,06 0,10 0,09 0,10 

Опосередкована 
стратегія 0,31 0,56 0,29 0,37 0,37 

Адаптивна 
стратегія 0,06 0,00 0,06 0,04 1,01 
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Продовження табл. 3.26 

1 2 3 4 5 6 

Індекс узгодженості 0,31 0,19 0,39 0,37  1 

Узагальнений індекс узгодженості  ІУ = 0,06*0,31+0,09*0,19+0,26*0,39*0,06*0,37=0,043155 

Відношення узгодженості  ВУ =0,043155/0,9=0,04795 
Джерело: складено автором на основі розрахунків 

За даними розрахунку підсумкової значимості стратегій подолання бар’єрів 

зовнішнього ринку можна зробити висновок, що підприємствам з виробництва м’яса 

птиці (ПАТ «Миронівська птахофабрика», ТОВ «Птахокомплекс Дніпровський»), які 

володіють значним потенціалом експорту, для подолання бар’єрів зовнішнього ринку 

доцільно розробляти стратегічний план реалізації стратегії адаптації або 

опосередкованої стратегії. 

Використання методу аналізу ієрархій для оцінювання вибору стратегій 

подолання бар’єрів зовнішнього ринку підприємствами з виробництва яловичини та 

свинини (ПАТ «Агропродукт» та ПАТ «АПК-інвест») дозволило зробити висновок, 

що з урахуванням відсутності у підприємств сертифікації продукції на відповідність 

технологій виробництва провідним світовим стандартам, та зумовлену цим 

необхідність долати сукупність високих адміністративних та ринкових вимог, 

підсумкові пріоритети вибору стратегій відрізняються від пріоритетів підприємств з 

виробництва м’яса курятини. На основі реалізації технології методу аналізу ієрархій, 

підсумкові значення пріоритетів стратегій подолання бар’єрів зовнішнього ринку 

підприємствами з виробництва м’яса яловичини та свинини наведені у табл 3.27. 

Таблиця 3.27  

Розрахунок підсумкових значень коефіцієнтів значимості вибору 

стратегій підприємствами з виробництва яловичини та свинини 

 

Адміністративні 

бар’єри 

Тарифні 

бар’єри 

Логістичні 

бар’єри 

Ринкові 

бар’єри 
Підсумкова значимість 

стратегій 
НВК1= 0,09 НВК2= 0,05 НВК3= 0,51 

НВК4= 

0,35 

1 2 3 4 5 6 

Адаптивна 

стратегія 
0,31 0,19 0,13 0,32 0,22 

Обхідна 

стратегія 
0,24 0,19 0,23 0,25 0,24 
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Продовження табл. 3.27 

1 2 3 4 5 6 

Пролонгована стратегія 0,14 0,06 0,23 0,19 0,20 

Опосередкована стратегія 0,31 0,56 0,40 0,25 0,35 

Індекс узгодженості ІУ = 0,09 
Відношення узгодженості ВУ = 0,09 

Джерело: складено автором на основі розрахунків 

Проведене попарне порівняння стратегій для подолання бар’єрів входження на 

зовнішні ринки дозволило зробити висновки про відмінність найбільш доцільних 

формування та реалізації стратегій подолання бар’єрів входження для 

підприємствами з виробництва курятини, яловичини та свинини. 

Так, для підприємств з виробництва м’яса птиці (ПАТ «Миронівська 

птахофабрика», ТОВ «Птахокомплекс Дніпровський») пріоритетними є 

опосередкована та адаптивна стратегії (37%). Обхідна (19%) та пролонгована (10%) 

стратегія не реалізують потенційні можливості, якими володіють ці підприємства, але 

можуть бути використані для проникнення на ті ринки, які є закритими для 

українського експорту м’яса птиці. Способом реалізації обхідної стратегії для 

підприємств з виробництва курятини є стратегія прямого інвестування, поглинання 

іноземних підприємств, спільне підприємництво. 

Для підприємств з виробництва яловичини (ПрАТ «Агропродукт») та свинини 

(ПрАТ «АПК Інвест») пріоритетною є опосередкована стратегія входження на 

зовнішній ринок (35%), обхідна стратегія (24%) та адаптивна (22%). Такий портфель 

пріорітетів вибору стратегій обумовлена різним рівнем готовності підприємств з 

виробництва яловичини та свинини та сукупністю специфічних вимог до даних 

продуктів на визначених ринках (обсяги та традиції споживання м’яса, релігійні 

перешкоди, епізотичні ситуації тощо). 

Отже, метод Сааті дозволяє прийняти рішення щодо вибору стратегії подолання 

бар’єрів входження підприємств з виробництва м’яса та м’ясної продукції на зовнішні 

ринки на основі оцінки і прийняття наявних бар’єрів входження. 

На основі здійсненого вибору стратегій побудуємо прогноз зміни ефективності 

діяльності підприємств з виробництва м’яса при зміні структури та величини бар’єрів 
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входження на зовнішній ринок за виявленими пріоритетними стратегіями подолання 

бар’єрів. 

З урахуванням ускладненого доступу до первинної інформації підприємств 

щодо витрат на подолання бар’єрів, загальні залежності між ефективністю та 

величиною бар’єрів було виявлено на інформаційній базі ПАТ «МХП». 

Оскільки метод аналізу пріоритетів виявив пріоритетне застосування для 

ПАТ «МХП» адаптивної та опосередкованої стратегії, то вплив бар’єрів на 

ефективність експорту за даними ідентифікованими стратегіями було оцінено за 

допомогою кореляціно-регресійного аналізу. 

Для оцінювання впливу бар’єрів на ефективність діяльності підприємства 

досліджувалася квартальна вибірка первинних даних за 2013-2018 рр. Дані для 

проведення кореляційно-регресійного аналізу представлено у додатку Є, табл. Є.1. 

З метою виявлення основних факторів, що впливають на прибуток від 

експорту підприємства, було побудовано кореляційний аналіз кількісно оцінених 

бар’єрів з використанням MS Excel (надбудова «Аналіз даних/Кореляція»). До 

кореляційної матриці було включено бар’єри, витрати на подолання яких були 

найбільшими у ПАТ «МХП», порівняно з іншими витратами на експорт. При 

оцінюванні взаємозв’язку факторів за опосередкованою стратегією були враховані 

умови того, що ПАТ «МХП» здійснює просування продукції через міжнародні 

посередницькі компанії, які беруть на себе витрати по виконанню імпортних 

формальностей, тому в перелік факторів не включено витрати на митні формальності.  

Кореляційні матриці представлено в додатку Є, табл. Є.2, табл. Є.3 

Для оцінки сили зв’язку у теорії кореляції застосовується шкала англійської 

статистика Чеддока: слабка - від 0,1 до 0,3; помірна - від 0,3 до 0,5; помітна - від 0,5 

до 0,7; висока - від 0,7 до 0,9; вельми висока (сильна) - від 0,9 до 1,0. 

Оцінка тісноти зв’язку між досліджуваними ознаками здійснювалась із 

використанням шкали Чеддока, характеристика якої представлена у таблиці 3.28. 

За результатами кореляційного аналізу можна зробити висновок про те, що 

мультиколінеарість між видами бар’єрів входження в ринок присутня, але має місце 

помірний зв’язок. 
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Таблиця 3.28 

Характеристика тісноти зв’язку прибутку від експорту (У) із факторними 

ознаками при реалізації адитивної та опосередкованої стратегії 
 Фактори Стратегія 

Адаптивна Опосередкована 
Х1 Витрати на упакування і маркування відповідно 

до вимог зовнішнього ринку 
Тісний Тісний 

Х2 Витрати на подолання бар’єрів експорту Тісний Тісний 
Х3 Витрати на подолання імпортних митних 

формальностей 
Тісний Тісний 

Х4 Витрати на просування продукції на ринок 
імпорту 

Тісний Тісний 

Х5 Витрати на експортну сертифікацію продукції Тісний Тісний 
Х6 Логістичні витрати Тісний Тісний 

Джерело: складено автором на основі розрахунків 

Регресійний аналіз взаємозв’язку прибутку від експорту та обраних факторів 

підтвердив як тісноту зв’язку між ними, так і значний вплив факторів на зміну 

прибутку (табл. 3.29). 

Таблиця 3.29  

Регресійна статистика 

Показник 
Стратегія 

Адаптивна  Опосередкована  
Множинний R 0,96 0,96 
R-квадрат 0,92 0,92 
Нормований R-квадрат 0,89 0,90 
Стандартная похибка 244,44 243,09 
Спостереження 23,00 23,00 

Джерело: складено автором на основі розрахунків 

Скоригований коефіцієнт детермінації R2  дозволяє виявити, що зміна прибутку 

від експорту на 89% спричинена зміною обраних бар’єрів при реалізації стратегії 

адаптації та на 88% - при реалізації опосередкованої стратегії.  

Результати дисперсійного аналізу вказують на надійність отриманої моделі: для 

стратегії адаптації критерієй Фішера F = 32 > Fтабл =0,96, для опосередкованої стратегії 

критерієй Фішера F = 38 > Fтабл =0,96, що підтверджує значимість рівняння регресії 

(95%) та відсутність впливу випадкових факторів (табл. 3.30). 

 

Таблиця 3.30 
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Результати дисперсійного аналізу 

  

Стратегія 

Адаптивна Опосередкована  

df SS MS F 

Значи 

мість F df SS MS F 

Значи 

мість F 

Регресія 6 

11506

760,3

9 

1917793

,4 
32,09 

4,68426

E-08 
5 

11458192

,91 

2291638,

58 

38,780827

25 

1,0348

E-08 

Залишок 16 
95599

7,37 

59749,8

3 
  17 

1004564,

85 
59092,05   

Всього 22 

12462

757,7

6 

   22 
12462757

,76 
   

Джерело: складено автором на основі розрахунків 

За результатаи проведеного регресійного аналізу рівняння множинної регресії 

при реалізації адаптивної стратегії ПАТ «МХП» має вигляд: 

Y = 1326,41 -52,14Х1 +8,89 Х2 -2,52Х3 + 8,29Х4+7,41Х5- 3,13Х6                 (3.5) 

Спробуємо пояснити це рівняння так: зростання витрат на упакування і 

маркування продукції на 1 дол. США зменшить прибуток від експорту на 

52,1 дол. США. Якщо витрати на просування продукції підвищаться на 1 дол. США, 

то прибуток від експорту зросте на 8,89 дол. США і т.д. (змінні у рівнянні наведені у 

табл. 3.28).  

Рівняння множинної регресії для реалізації опосередкованої стратегії має такий 

вигляд:  

   Y = 1181,52 -57,69Х1 +9,34Х2 +8,83Х4+7,65Х5  -3,63Х6 (3.6) 

Тобто при зростанні витрат на упакування на 1 дол. США прибуток 

підприємства зменшиться на 57,7 дол. США, а направлення додаткового 1 дол. США 

на сертифікацію продукції має збільшити прибуток на 7,7 дол. США. 

Для аналізу впливу зміни питомої ваги факторної ознаки на результуючу 

потрібно визначити коефіцієнти еластичності за формулою (при цьому припускаємо, 

що вплив інших факторних ознак відсутній): 

ɛі = ai   ,  i = 1,6 (5)                                                                                 (3.7)  

 Результати визначення коефіцієнтів еластичності шесті факторів при обох 

стратегіях представлено у табл. 3.31.  
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Таблиця 3.31  

Вплив бар’єрів входження на зовнішній ринок на прибуток від експорту 

ПАТ «МХП» 
 Фактори Стратегія 

Адаптивна Опосередкована 
Х1 Витрати на упакування і маркування відповідно 

до вимог зовнішнього ринку 
ɛ1 = -1,09 ɛ1 =-1,21 

Х2 Витрати на подолання бар’єрів експорту ɛ2 =0,10 ɛ2 =0,10 
Х3 Витрати на подолання імпортних митних 

формальностей 
ɛ3 =-0,46 - 

Х4 Витрати на просування продукції на ринок 
імпорту 

ɛ4 =0,40 ɛ4 =0,43 

Х5 Витрати на експортну сертифікацію продукції ɛ5 =0,69 ɛ5 =0,71 
Х6 Логістичні витрати ɛ6 =-0,92 ɛ6 =-1,07 

Джерело: складено автором на основі розрахунків 

Використання кореляційно-регресійного аналізу дозволило оцінити залежність 

прибутку від експорту та від витрат, які виникають у підприємств при виході на 

зовнішні ринки. Як було зазначено вище, вибір стратегії визначає перелік та обсяг 

витрат, які понесе підприємство при такому входженні.  

Розрахунок коефіцієнтів еластичності визначає лінійні залежності між зміною 

витрат на подолання перешкод при виході на зовнішній ринок та прибутковістю 

такого експорту. Так, негативний вплив на зростання прибутку від експорту мають 

обсяги витрат на упакування та маркування продукції відповідно до вимог 

споживачів відповідного зовнішнього ринку, витрати на подолання імпортних 

митних формальностей та логістичні витрати. У випадку вибору ПАТ «Миронівська 

птахофабрика» адаптивної стратегії зростання витрат на упакування та маркування 

на 1% зменшить прибуток від експорту на 1,09%, зростання логістичних витрат на 1% 

призведе до зменшення прибутку на 0,92% . Позитивний вплив на прибутковість 

експорту матимуть витрати на отримання сертифікатів на експорт, витрати на 

імпортні митні формальності та витрати на просування. Зростання даних витрат на 

1% призведе до зростання прибутку відповідно на 0,69%, 0,46% та 0,40%. Економічне 

обгрунтування такої залежності полягає в їх прямій залежності від обсягів експорту. 

При цьому, чим більшими будуть обсяги експорту, тим меншими на одиницю 

експорту будуть дані витрати, що і призведе до зростання прибутку від експорту. 
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Висновки до розділу 3 

Поступове зростання потенціалу національного виробництва м’ясної продукції 

змушує українські підприємства шукати територіально нові ринки збуту на основі 

розробки стратегії входження підприємств на дані ринки та її ефективної реалізації 

шляхом планомірного подолання бар’єрів входження. 

Дослідження системи бар’єрів входження підприємств з виробництва м’яса та 

м’ясної продукції виявило високі перешкоди для експорту продукції на нові зовнішні 

ринки, що підтверджує необхідність комплексу спільних зусиль держави та 

експортера стосовно оцінювання висоти бар’єрів та розробки стратегічних заходів 

щодо подолання бар’єрів входження. Державні зусилля мають бути спрямовані на 

формування міждержавних домовленостей щодо економічного співробітництва, 

зокрема, щодо узгодження форми ветеринарного сертифікату, надання преференцій 

в торговельних відносинах, узгодження порядку та строків конвертації валюти тощо. 

На сьогодні в економічній літературі недостатньо дослідженими  залишаються 

питання аналізу системи бар’єрів на зовнішніх ринках, їх оцінювання, впливу на 

формування стратегій подолання бар’єрів входження в ринок. 

З метою вирішення наукових завдань запропонована методика вибору нового 

територіального ринку на основі аналізу комплексного показника бар’єрності ринку. 

Методика оцінювання висоти бар’єрів входження підприємств з виробництва м’яса 

та м’ясної продукції на зовнішні ринки грунтується на основі комплексного 

показника бар’єрності ринку, який розраховується з допомогою використання методу 

адитивного згортання нормованих значень показників бар’єрів зовнішніх ринків, 

дозволяє здійснювати порівняльний аналіз ринків та обирати ринок, який за 

сукупністю та висотою бар’єрів входження відповідає можливостям та комптенціям 

підприємств з виробництва м’яса та м’ясної продукції щодо їх подолання. 

Порівняльний аналіз бар’єрів зовнішніх ринків дозволив виявити існування 

високих перешкод для входження підприємств з виробництва м’яса та м’ясної 

продукції на ринки Європи, Африки, Азії та Далекого Сходу.  
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Високі бар’єри входження на зовнішній ринок формуються на основі 

сукупності перешкод економічного, організаційного, ментального, 

адміністративного, митного, логістичного, політичного характеру.  

У сукупності досліджуваних бар’єрів входження на ринок, порівняння розмірів 

попиту та пропозиції м’ясної продукції на нових зовнішніх ринках дозволило 

виокремити 6 груп потенційних зовнішніх ринків для експорту української м’ясної 

продукції, а саме: ринки низького попиту та низької пропозиції (Гана, Ангола, Алжир, 

Єгипет); ринки помірного попиту та низької пропозиції (Марокко, Туніс, Лівія); 

ринки низького попиту та помірної пропозиції (Гвінея, Нігерія); ринки достатнього 

попиту та низької пропозиції (Індія); ринки достатнього попиту та достатньої 

пропозиції (ПАР); ринки достатнього попиту та високої пропозиції (Китай); ринки 

дуже високого попиту та дуже високої пропозиції (Ізраїль). 

Запропонована типізація ринків за критеріями попиту та пропозиції м’ясної 

продукції важлива з огляду на її вплив на прийняття рішень щодо вибору стратегії 

входження на відповідний зовнішній ринок та формування стратегічного плану її 

реалізації.  

Дослідження сукупності та висоти бар’єрів входження підприємств з 

виробництва м’яса та м’ясної продукції на зовнішні ринки виявило різні можливості, 

способи та інструментарій для їх подолання, що і обумовило розробку 

альтернативних стратегій подолання бар’єрів входження, якими є: стратегія адаптації 

до вимог зовнішнього ринку; обхідна стратегія подолання бар’єрів входження на 

зовнішній ринок; стратегія опосередкованого входження на зовнішній ринок; 

стратегія пролонгованого входження на зовнішній ринок. Сформовані атрибутивні 

ознаки кожної із стратегій забезпечують точність ідентифікації та їх відповідність 

стану бар’єрності зовнішнього ринку. 

Проведене дослідження умов реалізації запропонованих стратегій подолання 

бар’єрів входження  дозволило сформувати логічну послідовність реалізації даних 

стратегій залежно від рівня бар’єрності зовнішнього ринку та внутрішніх 

можливостей підприємства щодо його подолання. Реалізація стратегій в означеній 

послідовності забезпечує раціональне використання ресурсів підприємства, 
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послідовне формування компетенцій щодо подолання бар’єрів входження на ринок 

та мінімізацію витрат такого входження. 

У загальній сукупності бар’єрів входження на зовнішній ринок виокремлення 

суб’єкту впливу на можливості подолання бар’єрів входження сформувало методичне 

підгрунтя для побудови матриці вибору стратегії подолання бар’єрів. Стратегія, 

обрана на основі співвідношення висоти бар’єру та суб’єкту впливу на можливості 

його подолання, забезпечує підприємства відповідним інструментарієм для 

управління процесом входження на відповідний зовнішній ринок. 

Процес входження на зовнішній ринок є узагальненням реалізації певної 

сукупності дій на кожному із наступних етапів: дослідження зовнішнього ринку; 

підготовка до входження на ринок; входження на ринок; закріплення на ринку. 

Оскільки на кожному із етапів виникає сукупність адміністративних, організаційних, 

фінансових, ментальних, логістичних бар’єрів, успішна реалізація етапів 

забезпечується лише при умові розробки сукупності дій, спрямованих на досягнення 

мети кожного із етапу.  

Сформована система заходів стратегічного плану подолання бар’єрів на 

кожному із етапів процесу входження підприємства в зовнішній ринок дозволяє 

визначити ресурси, сформувати етапи, оцінити витрати та прогнозувати ефективність 

реалізації обраної стратегії входження підприємства в зовнішній ринок на основі 

подолання його бар’єрів.  

Наукові результати ІІІ розділу опубліковані в [7, 11, 12, 20, 91] 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі сформульовано та запропоновано вирішення 

актуального науково-прикладного завдання, що полягає у розробці теоретико-

методичного забезпечення та практичного інструментарію формування стратегій 

подолання бар’єрів входження підприємств-виробників м’яса на міжнародні ринки. 

Результати, викладені в дисертаційній роботі, дозволили зробити наступні висновки. 

1. Бар’єри входження на міжнародні ринки – це сукупність ринкових 

інструментів, формальних та неформальних інституційних чинників, які існують на 

міжнародних ринках і ускладнюють або унеможливлюють доступ на них 

підприємств-імпортерів чи суттєво обмежують обсяги постачання продукції. 

Аргументовано, що подолання таких бар’єрів збільшує фінансові витрати 

підприємств.  

2. Зміни, які відбуваються на товарних ринках країн світу, та поступовий 

перехід багатьох країн до політики неопротекціонізму урізноманітнюють бар’єри 

входження на міжнародні ринки. У сучасних умовах практичне значення має 

класифікація бар’єрів входження на міжнародні ринки за такими ознаками: 1) за 

країною виникнення (бар’єри виходу на міжнародні ринки – як сукупність правових 

норм, економічних та організаційних обмежень країни–експортера; бар’єри входу на 

міжнародні ринки – сукупність інституційних, правових, технічних, ринкових 

обмежень у країні імпорту); 2) за рівнем регулювання (бар’єри, які регулюються 

країною-імпортером; регулюються країною-експортером; регулюються певними 

інституціями; регулюються міжнародними організаціями); 3) за способом подолання 

(бар’єри, подолання яких здійснюється експортером; бар’єри, подолання яких 

здійснюється шляхом укладання міжурядових угод; бар’єри, які безапеляційно 

приймаються експортером). Запропонована класифікація бар’єрів входження на 

міжнародні ринки дозволяє розмежувати та структурувати значну кількість процесів 

при формуванні стратегії виходу на міжнародні ринки, підвищити обґрунтованість 

стратегічних заходів щодо їх подолання та забезпечити ефективність управлінських 

рішень. 
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3. Результативність входу національних підприємств на міжнародні ринки та 

забезпечення свого довгострокового функціонування на них залежить від наявності 

ефективної стратегії подолання бар’єрів входження. Відповідна стратегія – це 

довгостроковий план послідовної реалізації стратегічних заходів, спрямованих на 

виконання сукупності вимог міжнародних ринків, що визначає пріоритети, джерела 

ресурсів та методи їх залучення, а також послідовну реалізацію дій щодо виконання 

підприємством нормативних, економічних, інституційних вимог. Формування такої 

стратегії має базуватися на послідовній реалізації конкретних заходів на кожному з 

етапів: визначення носіїв бар’єру та суб’єктів впливу на їх подолання, оцінювання 

висоти бар’єрів входження на зовнішній ринок, порівняльна характеристика 

бар’єрності окремих зовнішніх ринків, узагальнення внутрішніх бар’єрів виходу на 

міжнародні ринки, оцінювання витрат на подолання бар’єрів виходу, оцінювання 

бар’єрів входу, визначення системи організаційних, фінансових, компетентнісних, 

репутаційних ресурсів для подолання бар’єрів виходу та входу на міжнародні ринки, 

оцінювання внутрішнього потенціалу підприємства для подолання бар’єрів. 

Запропоновані заходи уможливлюють входження підприємств на міжнародні ринки, 

зокрема вибір потенційного ринку, способу входження, розробки та реалізації 

стратегії. 

4. Основними бар’єрами виходу на міжнародні ринки для вітчизняних 

підприємств – виробників м’яса і м’ясної продукції є: відсутність міжурядових угод, 

брак інформації (про ціни, конкурентів, попит тощо) та дефіцит фінансових ресурсів. 

Серед бар’єрів країни-імпортера (бар’єрів входу) найбільш вагомими є вимоги до 

стандартизації процесу виробництва та продукції (м’яса та виробів з нього), 

відмінності у традиціях ведення бізнесу та високі тарифні бар’єри. Виокремлення 

сукупності цих перешкод підвищить раціональність використання обмежених 

ресурсів при формуванні стратегії входження підприємств на міжнародні ринки. 

5. Подолання бар’єрів входження на міжнародні ринки обумовлюється 

зростанням витрат підприємств на такі цілі. Структурно витрати поділяються на 

витрати виходу та витрати входу. До витрат виходу віднесено грошову оцінку 

використання ресурсів, дотримання правил і виконання процедур, що забезпечує 
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вивезення виробленої продукції за межі митного кордону країни-експортера. 

Витратами входу на зовнішній ринок є вартість додаткових ресурсів, необхідних для 

виконання умов, дотримання яких є обов’язковим на території країни-імпортера. 

Ключовим показником для планування витрат підприємств є максимально 

допустимий їх рівень, який пропонується розраховувати як різницю оптової ціни 

реалізації м’яса на зовнішньому ринку та оптової ціни його реалізації на 

внутрішньому ринку. Розрахунок цих показників має важливе значення для 

оцінювання ефективності розробленої стратегії подолання бар’єрів входження 

підприємств на міжнародний ринок.  

6. Вибір стратегії подолання бар’єрів входження підприємств на потенційний 

міжнародний (зовнішній) ринок обумовлюється рівнем бар’єрності такого ринку. Він 

визначається на основі відповідного індексу, який враховує нормовані значення 

бар’єрів конкуренції, корупції, адміністративних, тарифних та організаційних 

бар’єрів. У роботі розраховано індекс бар’єрності для ринків Китаю, Ізраїлю, Індії, 

країн Африки (Гана, Ангола, Алжир, Єгипет, Марокко, Туніс, Лівія, Гвінея, Нігерія 

та ПАР), що надало змогу ранжувати відповідні ринки за рівнем привабливості 

входження на них українських виробників м’яса та м’ясної продукції. За 

результатами проведеного дослідження найвищі бар’єри для вітчизняних 

підприємств демонструють ринки Індії, Марокко та Анголи. Серед зовнішніх ринків, 

які характеризуються найнижчими бар’єрами входження, є ринок Лівії, ПАР та 

Тунісу. Всі інші ринки – це ринки з помірними бар’єрами входження. 

7. Результативність входження та функціонування українських підприємств на 

певному зовнішньому ринку залежить від ефективності розробки та реалізації 

стратегії подолання його бар’єрів. Пропонуються такі альтернативні стратегії: 

стратегія адаптації (сукупність поступових дій, пов’язаних з формуванням плану 

виконання вимог, які є передумовою входження на відповідний зовнішній ринок, 

зокрема, вимог до суб'єкта майбутньої угоди і виконання адміністративних процедур 

та способів постачання продукції); обхідна стратегія (входження через транзитні 

ринки); стратегія опосередкованого входження (побудова багатоканальних 

логістичних ланцюгів розподілу продукції за участю міжнародних та національних 
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посередників); стратегія  пролонгованого входження (логічно узагальнений алгоритм 

поступових дій щодо відкладеного входження, тобто підготовки виробництва для 

майбутнього входження на зовнішній ринок). Вибір підприємством конкретного виду 

стратегії залежить від багатьох факторів, особливо, від рівня бар’єрності 

потенційного ринку та потенціалу підприємства для подолання бар’єрів входу на 

нього. 

8. Для підприємств – виробників курятини пріоритетними є опосередкована 

та адаптивна стратегії, натомість обхідна та пролонгована стратегії меншою мірою 

реалізують їх потенційні можливості, однак можуть бути використані для 

проникнення на ті ринки, які наразі є закритими для експорту цієї продукції з України. 

Одним із способів реалізації обхідної стратегії для таких підприємств є стратегія 

прямого інвестування, поглинання іноземних підприємств та спільне 

підприємництво. Для підприємств – виробників яловичини та свинини пріоритетною 

є опосередкована стратегія входження на зовнішній ринок, натомість менш 

перспективними є обхідна та адаптивна стратегії. Такий портфель вибору стратегій 

обумовлений різним рівнем готовності підприємств та сукупністю специфічних 

вимог до даних продуктів на конкретних зовнішніх ринках (обсяги та традиції 

споживання м’яса, релігійні переконання, епізоотичні ситуації тощо). На основі 

оцінки впливу витрат (через зміну структури та величини бар’єрів входження) було 

розраховано коефіцієнти абсолютного та питомого впливу на прибуток від експорту. 

Виявлено, що при реалізації опосередкованої стратегії збільшення витрат 

підприємств на входження на міжнародний (зовнішній) ринок істотно впливає на 

зменшення прибутковості від експортної діяльності. При реалізації адаптивної 

стратегії підприємство застосовує компенсаторні механізми для впливу витрат на 

норму прибутковості експорту.     
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ДОДАТКИ 

Додаток А 
Таблиця А.1 

Розвиток сутності поняття «бар’єри входження в ринок» в ІІ половині ХІХ ст. – на 

початку ХХ ст. 

№ Автор, рік / поняття Суть явища Зміст явища 

1 Дж. Бейн, 1956 / 

бар’єр 

переваги 

діючих фірм 

можливість підвищувати ціни понад конкурентний рівень 

2 Дж. Стіглер, 1968 / 

бар’єри доступу на 

ринок 

різниця у 

витратах 

виробництв

а 

витрати, які вимушені здійснити фірми, що бажають ввійти 

на ринок, але не здійснювали свого часу підприємства, які 

вже функціонують на даному ринку 

3 М. Фергюсон, 1974 / 

бар’єр входження 

фактор 

виробництв

а 

встановлення фірмами, що вже функціонують на ринку, 

низького рівня змінних витрат, що робить вхід на ринок 

неприбутковим для нових фірм 

4 М. Спенс, 1977 / 

структурний бар’єр 

входження 

надлишкові 

виробничі 

потужності 

дозволять збільшити виробництво продукції у 

короткостроковому періоді, якщо виникне загроза 

входження на ринок нової фірми  

5 Фр. М. Фішер, 1979 

/ бар’єр входження 

будь-яка 

перешкода 

заважає входження на ринок підприємства у той час, як поява 

нового підприємства є соціально необхідною та ефективною 

6 В. Шеперд, 1979/ 

бар’єри входження 

перешкода знижує ймовірність, масштаб та швідкість входження 

потенційних конкурентів на ринок  

7 А. Діксіт, 1980 / 

бар’єр входження 

інвестиції у 

виробничі 

потужност 

дозволяють заздалегідь підготувати інструмент, щоб 

завадити входження на ринок нових фірм 

8 Ц. Ц. Вайцзеккер, 

1980/ бар’єр 

входження 

витрати 

виробництв

а 

обсяг витрат, який має здійснити підприємство, яке бажає 

ввійти на ринок, але ці витрати не здійснювалися 

підприємствами, що вже функціонують 

9 Ф. Агійон, 

П. Болтон, 1987 / 

бар’єри входження 

на ринок 

довгостроко

ві 

контрактні 

відносини 

через невизначеність виробничої функції 

10 Р. Гілберт, 1989 / 

бар’єр 

рента отримана від перебування на ринку 

11 Д. Карлтон, 

Дж. Перлоф, 1994/ 

бар’єр входження 

витрати витрати, які обов’язково мають бути здійснені новою 

фірмою, але не були актуальними для фірм, що вже 

функціонують 

12 Ф. Каракайя, 

М. Шталь, 2002/ 

маркетингові 

бар’єри входження 

важливий 

фактор для 

прийняття 

рішення про 

вхід у 

галузь 

переваги у витратах та диференціація продукції фірм, що вже 

функціонують на ринку, вимоги до початкового капіталу 

нових фірм, доступ до каналів збуту та витрати на здобуття 

прихильності споживачів, державна політика у галузі 

13 Я. Кепплер, 2009 / 

бар’єр входження 

незворотні 

витрати 

унікальний, неповторний фактор виробництва 

Джерело: складено автором на основі [165, 169, 167, 172, 173, 181, 196, 197, 216, 217, 218] 
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Додаток Б 
Анкета 

 

1.Чи здійснює Ваше підприємство зовнішньоекономічну діяльність? 

o так;                        
o ні. 

Якщо «ні», то чому?  
 
2. Які з нижче перерахованих причин спонукають Ваше підприємство виходити на зарубіжні 

ринки (оцініть значущість фактору за шкалою від 1-10, де 1- найменш значущий): 

Причини 
Шкала оцінок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

висока конкуренція на внутрішньому ринку           
упевненість у тому, що зарубіжні ринки є більш прибутковими           
низька платоспроможність споживачів на внутрішньому ринку           
недосконалість правової основи ведення бізнесу в Україні           
висока ступінь тінізації і криміналізації українського бізнесу           
інше   .        

Якщо Ви бажаєте додати іншу причину, укажіть її нижче: 

 

3. На Вашу думку , де вищий рівень ризику ведення бізнесу (оцініть за шкалою від 1 до 5, 1-

найнищчий рівень)? 

Ринок 
Шкала оцінок 

1 2 3 4 5 

на українському ринку      
на зарубіжному ринку      

 

4. Які з перешкод виходу на зарубіжні ринки є для Вас більш значущими (оцініть за шкалою від 

1 до 5, де 1-найменш значущий)? 

Перешкоди 
Шкала оцінок 

1 2 3 4 5 

перешкоди, що пов’язані з внутрішніми умовами функціонування бізнесу в 
Україні 

     

перешкоди, що пов’язані з показниками роботи Вашої компанії      
перешкоди, що пов’язані з діяльністю на зарубіжному ринку      

 
5. Які з перешкод, що характеризують умови ведення бізнесу в Україні для Вас є найбільш 

значущими при виході на зарубіжні ринки (оцініть за шкалою від 1-10, де 1-найменш 

значущий)? 

Перешкоди 
Шкала оцінок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

відсутність державних угод про співробітництво з  певною 
країною у даній галузі 

          

відсутність інформаційної бази про зарубіжні ринки           
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наявність експортних тарифних і нетарифних обмежень           
якість митної служби (витрати часу, фінансові витрати, 
кількість документів тощо) 

          

відсутність розвинутої транспортної інфраструктури           
інше   .        

Якщо Ви бажаєте додати іншу причину, укажіть її нижче: 

 

6. Які з перешкод, які пов’язані з умовами ведення бізнесу у зарубіжній країні є для Вас найбільш 

значущими при виході на конкретний зарубіжний ринок (оцініть за шкалою від 1 до 10, де 1-

найменш значуща)? 

Перешкоди 
Шкала оцінок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

високі тарифні бар’єри           
складності проходження митної служби           
наявність високих стандартів щодо якості продукції, ліцензії, 
сертифікація 

          

складності в культурних традиціях ведення бізнесу в даній 
країні 

          

відсутність особистих контактів з представниками місцевого 
бізнесу 

          

інше   .        
Якщо Ви бажаєте додати іншу причину, укажіть її нижче: 

 
7. Які з факторів, що пов’язані з роботою Вашого підприємства є найбільш значущими 

перешкодами при виході на зарубіжні ринки (оцініть за шкалою від 1 до 10, де 1- найменш 

значущий)? 

Причини 
Шкала оцінок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

низький рівень якості продукції           
недостатність фінансових коштів           
відсутність професійних кадрів в галузі зовнішньоекономічної 
діяльності 

          

інше   .        
Якщо Ви бажаєте додати іншу причину, укажіть її нижче: 

 
8. Вкажіть, будь-ласка, які з географічних напрямків виходу на зарубіжні ринку для Вас є 

найбільш привабливими(вкажіть послідовність пріоритетів від 1 до 5, де 5 найвищий 

пріоритет)? 

Географічний напрямок 
Шкала оцінок 

1 2 3 4 5 

європейський ринок      
ринки країн Азії      
ринки країн СНД      
інше                                                               

Якщо Ви бажаєте вказати інший географічний напрямок, укажіть його нижче: 
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Аргументуйте свій вибір трьома причинами:  

1) 
2) 
3) 
 
9. Чи існує залежність між кількістю перешкод виходу на зарубіжні ринки і Вашим рішенням 
вибору форми виходу? 

o так  
o ні 

 
10. Чи збираєтесь Ви протягом року здійснити вихід на зарубіжний ринок? 

o так    
o ні 

 

Якщо Ви не заперечуєте вкажіть деякі відомості про Вашу компанію 
 

Розмір підприємства 

o мале 
o середнє    
o велике 

 

З якими країнами Ви здійснюєте зовнішньоекономічні стосунки? 

 

В яких формах Ви Здійснюєте зовнішньоекономічні стосунки?       

o експорт; 
o приєднання до іноземного підприємства; 
o придбання іноземного підприємства-виробника; 
o відкриття власного підприємства закордоном 

 

Який асортимент продукції є об’єктом продажу на зарубіжних ринках?      

 

Хто на Вашому підприємстві приймає рішення про вихід на зарубіжні ринки? 
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Додаток В 

Таблиця В.1 - Матриця рангів вихідна 
N 
б
а
р
’є
р
а 

 Експерти  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2

3 

1 4 3 2 5 9 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 3 5 5 

2 5 1 2 3 4 3 3 5 2 5 4 3 5 5 3 5 4 5 3 2 5 4 3 

3 1 1 5 1 9 5 3 5 4 2 1 2 1 3 1 2 3 2 1 3 2 1 2 

4 3 9 3 3 5 4 5 2 5 4 5 3 2 5 2 5 4 3 5 4 4 4 5 

5 3 1 1 4 1 4 4 5 3 3 2 1 3 4 5 3 5 5 2 4 3 3 4 

6 2 1 1 4 5 4 3 4 2 5 4 3 5 4 2 4 5 3 4 2 5 5 5 

7 1 1 5 5 3 4 2 5 3 4 1 4 4 3 5 2 5 5 4 5 5 4 5 

8 1 1 4 3 2 4 1 5 3 5 2 3 5 4 3 2 4 5 3 4 5 5 4 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
0 

1 9 4 1 4 5 3 5 2 1 3 2 5 3 4 2 3 2 3 5 2 4 2 

1
1 

3 4 1 9 3 5 4 5 3 4 3 5 2 4 5 3 4 2 5 3 4 5 5 

 

 

 

 

 



Таблиця В.2 - Матриця нормованих оцінок бар’єрів 
Номе

р 
 Експерти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 0,08

9 
0,11

0 
0,04

9 
0,08

1 
0,12

5 
0,07

5 
0,10

8 
0,09

2 
0,06

1 
0,10

8 
0,08

3 
0,06

8 
0,06

4 
0,08

8 
0,10

6 
0,07

1 
0,10

1 
0,11

3 
0,07

1 
0,06

8 
0,10

7 
0,06

9 
0,08

7 
2 0,06

3 
0,13

7 
0,04

9 
0,04

1 
0,05

6 
0,11

9 
0,04

6 
0,07

7 
0,03

0 
0,06

8 
0,05

6 
0,06

8 
0,06

4 
0,08

8 
0,04

5 
0,08

6 
0,05

8 
0,07

0 
0,04

3 
0,03

4 
0,08

0 
0,05

6 
0,08

7 
3 0,12

7 
0,13
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Показники діяльності основних експортерів м’яса птиці, тис. дол. США 

 

 

Показники 

Роки Темп 
зростання 
за період, 

% 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

ТОВ «Птахокомплекс Дніпровський» 
Валовий операційний 

дохід 
117721,38 92976,33 78719,78 63053,20 72716,77 61,77 

Чистий дохід 104656,07 83576,26 64637,87 61281,80 69824,29 66,72 

Експорт 6554,92 6095,98 -961,95 8737,47 9226,98 140,76 

Частка експорту, % 6,26 7,29 -1,49 14,26 13,21 210,98 

Собівартість реалізованих 
товарів 

86278,49 61703,93 53224,50  53055,48 54262,56 62,89 

Витрати на продаж і 
реалізацію 

7017,64 6436,16 3961,93  3116,86  3889,95 55,43 

Адміністративні витрати 4179,28 1567,83 1100,53 828,54 797,58 19,08 

Операційна 
рентабельність, % 

12,80 20,33 15,29 7,58 18,26 142,66 

Рентабельностьпродажу,% 12,18 10,38 3,68 3,81 16,59 136,21 

ТОВ «М’ясопереробний комплекс ЛТД»  
Валовий операційний 

дохід 
53114,73 34949,53 13668,93 7538,18 13891,32 26,15 

Чистий дохід 52044,29 34737,82 11792,65 7490,74 13727,94 26,38 

Експорт 7782,02 5613,21 401,875 1208,92 2151,84 27,65 

Частка експорту, % 14,95 16,16 3,41 16,14 15,67 104,83 

Собівартість реалізованих 
товарів 

52417,24 27827,81 8564,88 6966,85 12727,55 24,28 

Витрати на продаж і 
реалізацію 

1303,89 613,31 168,52 38,73 483,15 37,05 

Адміністративні витрати 272,24 179,84 65,14 24,93 32,63 11,99 

Операційна 
рентабельність, % 

 
17,53 

 
30,76 5,54 4,48 25,55 

Рентабельность продажу%  -21,69 -13,43 5,57 4,48 - 

ТОВ «АГРО-ОВЕН» 

Валовий операційний 
дохід 

124522,33 104281,92 91931,63 71886,05 81784,00 65,68 

Чистий дохід 124241,71 103512,63 82867,99 65998,95 79801,90 64,23 

Експорт 20473,1 16611 6258,3 6093,91 11648,6 56,90 

Частка експорту, % 16,48 16,05 7,55 9,23 14,60 88,58 

Собівартість реалізованих 
товарів 

112333,54 84811,38 73, 88,26 59448,76 63872,77 56,86 
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1 2 3 4 5 6 7 

Витрати на продаж і 
реалізацію 

7698,61 6063,83 4001,13 3003,28 3974,13 51,62 

Адміністративні витрати 1912,30 1451,22 796,56 685,57 997,16 52,14 

Операційна 
рентабельність, % 

1,91 
 

11,02 
 

8,54 
 

7,32 
 

12,83 671,71 

Рентабельність 
продажу,% 

7,84 
 

9,11 % 6,16 4,54 8,54 108,92 

ТОВ «Комплекс Агромарс» 

Валовий операційний 
дохід 

328585 234211 135717 103801 н/д 31,59 

Чистий дохід 264701 1205294 123559 89389 н/д 33,77 

Експорт 9119,83 74646,83 10461,50 2888,17 н/д 31,67 

Частка експорту, % 3,45 61,93 8,47 3,23 н/д 93,62 

Собівартість 
реалізованих товарів 

237926 
 

174189 
 

104216 76375 
н/д 

32,10 

Витрати на продаж і 
реалізацію 

14974 
 

8795 
 

4494 
 

3629 
н/д 

24,24 

Адміністративні витрати 
5856 

 
 

3324 
 
 

1535 
 

1285 
н/д 

21,94 

Операційна 
рентабельність, % 

4,76 
 
 

2,0 2 
 

7,32 
 

10,27 
н/д 

215,76 

Рентабельность 
реалізації,% 

3,77 2,28 3,0 1 3,79 
н/д 

100,53 

ПАТ «Миронівська птахофабрика» 

Валовий операційний 
дохід 

561324,53 494606,39 329759,78 293083,65 327707,00 58,38 

Чистий дохід 527029,15 464944,99 313147,02 285990,96 311154,23 59,04 

Експорт 59258,7 52773 38347,2 41754,6 38065,1 64,24 

Частка експорту, % 11,24 11,35 12,25 14,60 12,23 108,80 

Собівартість 
реалізованих товарів 

441003,25 314657,18 
227751,57 

- 
203192,20 210525,71 47,74 

Витрати на продаж і 
реалізацію 

36161,14 55676,87 31423,48 30595,18 34314,38 94,89 

Адміністративні витрати 8302,64 5228,35 3822,41 4269,81 4035,29 48,60 

Операційна 
рентабельність, % 

12,36 13,36 11,96 15,73 24,31 196,68 

Рентабельность 
продажу,% 

9,81 1,66 9,21 12,75 21,67 220,90 

ТОВ «Володимир Волинська птахофабрика» 

Валовий операційний 
дохід 

82840,36 74979,53 58006,54 50591,25 57342,94 69,22 

Чистий дохід 70982,23 70221,99 54595,52 47905,74 55414,56 78,07 

Експорт 1948,6 7739,05 6256,74 5746,37 7628,78 391,50 

Частка експорту, % 2,75 11,02 11,46 12,00 13,77 501,49 

Собівартість 
реалізованих товарів 

56125,36 58571,73 46238,18 46386,00 50568,77 90,10 
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Джерело: складено за даними [144-153] 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Витрати на продаж і 
реалізацію 

2747,28 2198,00 2265,84 2933,25 3413,05 124,23 

Адміністративні витрати 2869,14 1675,67 1217,50 894,54 1057,46 36,86 

Операційна 
рентабельність, % 

15,71  13,93 10,67 -4,82 0,30 1,90 

Рентабельность 
продажу,% 

9,87 9,82 7,10 10,87 12,67 128,37 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1  

Мито на імпорт м’яса птиці з України у країнах світу 

(код 020713 - Свіжі або охолоджені зрізи та їстівні субпродукти птахів виду 

Gallus domesticus) 

Importing country Year Revision No, of 

corresponding 

national tariff 

lines 

Total ad valorem 

equivalents tariff  

1 2 3 4 5 

Liechtenstein 2019 HS17 2 817,88% 

Switzerland 2018 HS17 2 518,86% 

Norway 2017 HS17 1 400,70% 

Iceland 2017 HS17 3 195,21% 

Canada 2019 HS17 3 166,00% 

Zimbabwe 2015 HS12 1 118,92% 

Barbados 2013 HS07 2 112,00% 

Costa Rica 2018 HS17 6 107,50% 

Panama 2013 HS12 8 106,88% 

Guyana 2018 HS07 1 100,00% 

India 2018 HS17 1 100,00% 

Morocco 2017 HS17 4 100,00% 

Ecuador 2017 HS12 1 85,00% 

Jamaica 2011 HS07 3 80,00% 

Honduras 2018 HS17 11 79,18% 

Mexico 2017 HS12 4 75,00% 

El Salvador 2018 HS17 6 73,00% 

Nicaragua 2018 HS17 7 67,57% 

Palestine, State of 2017 HS17 1 66,45% 

Papua New Guinea 2018 HS17 1 65,46% 

Turkey 2018 HS17 9 62,78% 

Israel 2017 HS17 1 61,69% 

Bosnia and Herzegovina 2018 HS17 9 51,45% 

Iran (Islamic Republic of) 2011 HS07 1 45,00% 

Belize 2018 HS17 1 40,00% 

Kiribati 2006 HS02 1 40,00% 

Malaysia 2014 HS12 1 40,00% 

Philippines 2019 HS17 1 40,00% 

Saint Lucia 2016 HS12 1 40,00% 

Sudan 2017 HS17 1 40,00% 

Suriname 2018 HS07 1 40,00% 

Thailand 2015 HS12 1 40,00% 
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1 2 3 4 5 

Trinidad and Tobago 2008 HS07 1 40,00% 

Viet Nam 2019 HS17 1 40,00% 

Tunisia 2015 HS12 9 36,00% 

Benin 2018 HS17 1 35,00% 

Burkina Faso 2018 HS17 1 35,00% 

Cambodia 2014 HS12 1 35,00% 

Congo 2015 HS12 1 35,00% 

Côte d’Ivoire 2018 HS17 1 35,00% 

Gambia 2018 HS17 1 35,00% 

Ghana 2018 HS17 1 35,00% 

Guinea 2018 HS17 1 35,00% 

Guinea-Bissau 2018 HS17 1 35,00% 

Mali 2018 HS17 1 35,00% 

Niger 2018 HS17 1 35,00% 

Nigeria 2016 HS12 1 35,00% 

Senegal 2018 HS17 1 35,00% 

Togo 2018 HS17 1 35,00% 

Fiji 2018 HS17 1 32,00% 

Algeria 2018 HS17 9 30,00% 

Bahamas 2018 HS12 6 30,00% 

Bhutan 2015 HS12 1 30,00% 

Cabo Verde 2015 HS12 1 30,00% 

Egypt 2018 HS12 1 30,00% 

Ethiopia 2018 HS12 1 30,00% 

Grenada 2016 HS12 1 30,00% 

Serbia 2018 HS17 9 30,00% 

Lebanon 2018 HS17 1 26,88% 

Sri Lanka 2018 HS17 1 25,80% 

Bangladesh 2016 HS12 2 25,00% 

Burundi 2018 HS17 1 25,00% 

Dominican Republic 2017 HS17 1 25,00% 

Haiti 2016 HS12 1 25,00% 

Jordan 2017 HS17 1 25,00% 

Kenya 2018 HS17 1 25,00% 

Malawi 2016 HS12 1 25,00% 

Rwanda 2018 HS17 1 25,00% 

Seychelles 2018 HS17 1 25,00% 

Tanzania, United Republic of 2018 HS17 1 25,00% 

Uganda 2018 HS17 1 25,00% 

Zambia 2013 HS12 1 25,00% 

Taipei, Chinese 2019 HS17 6 24,83% 

Korea, Republic of 2018 HS17 6 20,25% 
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1 2 3 4 5 

Cameroon 2014 HS12 1 20,00% 

China 2018 HS17 4 20,00% 

Colombia 2017 HS17 2 20,00% 

Dominica 2017 HS07 1 20,00% 

Madagascar 2018 HS17 1 20,00% 

Mozambique 2018 HS17 1 20,00% 

Pakistan 2016 HS12 1 20,00% 

Sao Tome and Principe 2018 HS17 1 20,00% 

Saudi Arabia 2017 HS17 14 20,00% 

Sierra Leone 2006 HS02 1 20,00% 

Vanuatu 2017 HS17 2 20,00% 

Venezuela (Bolivarian 

Republic of) 2018 HS17 1 20,00% 

Tuvalu 2017 HS17 1 19,00% 

Myanmar 2015 HS12 1 15,00% 

Syrian Arab Republic 2013 HS12 1 15,00% 

Macedonia, The former 

Yugoslav Republic of 2018 HS17 9 14,87% 

Guatemala 2015 HS12 9 13,89% 

Djibouti 2014 HS07 1 13,00% 

Mauritania 2018 HS12 1 13,00% 

Japan 2018 HS17 2 10,20% 

Albania 2018 HS17 9 10,00% 

Angola 2018 HS17 1 10,00% 

Argentina 2018 HS17 1 10,00% 

Bolivia (Plurinational State of) 2018 HS17 1 10,00% 

Brazil 2018 HS17 1 10,00% 

Congo, Democratic Republic of 2014 HS12 1 10,00% 

Cuba 2017 HS12 1 10,00% 

Eritrea 2006 HS96 1 10,00% 

Kosovo 2018 HS17 9 10,00% 

Liberia 2018 HS17 1 10,00% 

Nauru 2018 HS12 1 10,00% 

Nepal 2018 HS17 1 10,00% 

Paraguay 2018 HS17 1 10,00% 

Samoa 2018 HS12 2 10,00% 

Solomon Islands 2018 HS12 1 10,00% 

Uruguay 2017 HS17 2 10,00% 

Yemen 2017 HS17 1 10,00% 

Austria 2018 HS17 9 8,89% 

Belgium 2018 HS17 9 8,89% 

Bulgaria 2018 HS17 9 8,89% 
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1 2 3 4 5 

Croatia 2018 HS17 9 8,89% 

Cyprus 2018 HS17 9 8,89% 

Czech Republic 2018 HS17 9 8,89% 

Denmark 2018 HS17 9 8,89% 

Estonia 2018 HS17 9 8,89% 

Finland 2018 HS17 9 8,89% 

France 2018 HS17 9 8,89% 

Germany 2018 HS17 9 8,89% 

Greece 2018 HS17 9 8,89% 

Hungary 2018 HS17 9 8,89% 

Ireland 2018 HS17 9 8,89% 

Italy 2018 HS17 9 8,89% 

Latvia 2018 HS17 9 8,89% 

Lithuania 2018 HS17 9 8,89% 

Luxembourg 2018 HS17 9 8,89% 

Malta 2018 HS17 9 8,89% 

Netherlands 2018 HS17 9 8,89% 

Poland 2018 HS17 9 8,89% 

Portugal 2018 HS17 9 8,89% 

Romania 2018 HS17 9 8,89% 

Slovakia 2018 HS17 9 8,89% 

Slovenia 2018 HS17 9 8,89% 

Spain 2018 HS17 9 8,89% 

Sweden 2018 HS17 9 8,89% 

United Kingdom 2018 HS17 9 8,89% 

Chile 2017 HS17 1 6,00% 

Peru 2017 HS17 3 6,00% 

Afghanistan 2018 HS12 1 5,00% 

Bahrain 2018 HS17 1 5,00% 

Bermuda 2018 HS17 1 5,00% 

Central African Republic 2017 HS12 1 5,00% 

Chad 2016 HS07 1 5,00% 

Equatorial Guinea 2007 HS07 1 5,00% 

Gabon 2016 HS07 1 5,00% 

Indonesia 2017 HS17 1 5,00% 

Kuwait 2018 HS17 1 5,00% 

Lao, People’s Democratic 

Republic 2018 HS12 1 5,00% 

Mongolia 2018 HS17 1 5,00% 

New Zealand 2017 HS17 1 5,00% 

Oman 2018 HS17 1 5,00% 

Qatar 2018 HS17 1 5,00% 



 212 

Продовження табл. Д.1 
1 2 3 4 5 

Saint Vincent and the 

Grenadines 2018 HS07 1 5,00% 

United Arab Emirates 2018 HS17 1 5,00% 

Wallis and Futuna 2018 HS12 1 4,00% 

United States of America 2018 HS17 1 3,86% 

Micronesia (Federated States 

of) 2006 HS02 1 3,00% 

Timor-Leste 2016 HS12 1 2,50% 

Anguilla 2018 HS07 1 0% 

Antigua and Barbuda 2018 HS07 1 0% 

Armenia 2018 HS17 9 0% 

Aruba 2018 HS12 1 0% 

Australia 2018 HS17 1 0% 

Azerbaijan 2015 HS12 9 0% 

Belarus 2018 HS17 9 0% 

Botswana 2019 HS17 1 0% 

Brunei Darussalam 2018 HS17 1 0% 

Cayman Islands 2018 HS02 1 0% 

Comoros 2018 HS12 1 0% 

Cook Islands 2018 HS17 3 0% 

Eswatini 2019 HS17 1 0% 

French Polynesia 2018 HS12 1 0% 

Georgia 2015 HS12 9 0% 

Hong Kong, China Special 

Administrative Region 2019 HS17 1 0% 

Kazakhstan 2018 HS17 9 0% 

Kyrgyzstan 2018 HS17 9 0% 

Lesotho 2019 HS17 1 0% 

Libya 2006 HS02 1 0% 

Macao, China Special 

Administrative Region 2019 HS17 1 0% 

Maldives 2018 HS17 1 0% 

Mauritius 2018 HS17 1 0% 

Mayotte 2013 HS12 9 0% 

Moldova, Republic of 2016 HS12 9 0% 

Montenegro 2018 HS17 9 0% 

Montserrat 2018 HS07 1 0% 

Namibia 2019 HS17 1 0% 

Palau 2018 HS12 1 0% 

Russian Federation 2018 HS17 9 0% 

Saint Kitts and Nevis 2018 HS07 1 0% 

Saint Pierre and Miquelon 2018 HS17 1 0% 
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1 2 3 4 5 

Singapore 2019 HS17 1 0% 

South Africa 2019 HS17 1 0% 

Tajikistan 2017 HS07 18 0% 

Tonga 2017 HS12 1 0% 

Uzbekistan 2015 HS12 9 0% 
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Таблиця Д.2  

Мито на імпорт м’яса птиці з України у країнах світу 

(код 020714 - Заморожені зрізи та їстівні субпродукти птахів Gallus domesticus) 

Importing country Year Revision 
No, of corresponding 

national tariff lines 

Total ad valorem 

equivalents tariff 

1 2 3 4 5 

Switzerland 2018 HS17 2 813,14% 

Liechtenstein 2018 HS17 2 529,40% 

Iceland 2017 HS17 3 270,29% 

Canada 2019 HS17 4 242,81% 

Norway 2017 HS17 2 130,26% 

Zimbabwe 2015 HS12 2 123,83% 

Costa Rica 2018 HS17 6 107,50% 

Panama 2013 HS12 8 106,88% 

Bosnia and Herzegovina 2018 HS17 10 102,36% 

India 2018 HS17 1 100,00% 

Barbados 2013 HS07 5 97,60% 

Israel 2017 HS17 1 94,13% 

Morocco 2017 HS17 8 92,50% 

Ecuador 2017 HS12 1 85,00% 

El Salvador 2018 HS17 6 73,00% 

Honduras 2018 HS17 12 73,00% 

Nicaragua 2018 HS17 7 67,57% 

Iran (Islamic Republic of) 2011 HS07 2 67,50% 

Turkey 2018 HS17 9 62,11% 

Mexico 2017 HS12 5 62,00% 

Papua New Guinea 2018 HS17 3 61,60% 

Jamaica 2011 HS07 5 56,00% 

Lebanon 2018 HS17 1 51,90% 

Guyana 2018 HS07 4 50,00% 

Sri Lanka 2018 HS17 1 49,81% 

Belize 2018 HS17 4 40,00% 

Kiribati 2006 HS02 1 40,00% 

Malaysia 2014 HS12 1 40,00% 

Sudan 2017 HS17 1 40,00% 

Suriname 2018 HS07 4 40,00% 

Trinidad and Tobago 2008 HS07 4 40,00% 

Palestine, State of 2017 HS17 1 39,21% 

Thailand 2015 HS12 5 38,00% 

Tunisia 2015 HS12 9 36,00% 

Benin 2018 HS17 1 35,00% 

Burkina Faso 2018 HS17 1 35,00% 
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1 2 3 4 5 

Cambodia 2014 HS12 5 35,00% 

Congo 2015 HS12 1 35,00% 

Côte d’Ivoire 2018 HS17 1 35,00% 

Gambia 2018 HS17 1 35,00% 

Ghana 2018 HS17 1 35,00% 

Guinea 2018 HS17 1 35,00% 

Guinea-Bissau 2018 HS17 1 35,00% 

Mali 2018 HS17 1 35,00% 

Niger 2018 HS17 1 35,00% 

Nigeria 2016 HS12 1 35,00% 

Senegal 2018 HS17 1 35,00% 

Togo 2018 HS17 1 35,00% 

Philippines 2018 HS17 5 33,00% 

Fiji 2018 HS17 1 32,00% 

Algeria 2018 HS17 12 30,00% 

Bahamas 2018 HS12 6 30,00% 

Bhutan 2015 HS12 1 30,00% 

Cabo Verde 2015 HS12 1 30,00% 

Egypt 2018 HS12 1 30,00% 

Ethiopia 2018 HS12 1 30,00% 

Serbia 2018 HS17 9 30,00% 

Botswana 2019 HS17 14 29,64% 

Eswatini 2019 HS17 14 29,64% 

Lesotho 2019 HS17 14 29,64% 

Namibia 2019 HS17 14 29,64% 

South Africa 2019 HS17 14 29,64% 

Bangladesh 2016 HS12 2 25,00% 

Burundi 2018 HS17 1 25,00% 

Dominican Republic 2017 HS17 5 25,00% 

Haiti 2016 HS12 1 25,00% 

Kenya 2018 HS17 1 25,00% 

Malawi 2016 HS12 1 25,00% 

Rwanda 2018 HS17 1 25,00% 

Tanzania, United Republic of 2018 HS17 1 25,00% 

Uganda 2018 HS17 1 25,00% 

Vanuatu 2017 HS17 2 25,00% 

Zambia 2013 HS12 1 25,00% 

Taipei, Chinese 2019 HS17 6 24,83% 

Macedonia, The former 

Yugoslav Republic of 2018 HS17 9 22,00% 

Korea, Republic of 2018 HS17 6 21,58% 

Cameroon 2014 HS12 1 20,00% 
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Продовження табл. Д.2 

1 2 3 4 5 

Colombia 2017 HS17 2 20,00% 

Dominica 2017 HS07 4 20,00% 

Grenada 2016 HS12 5 20,00% 

Madagascar 2018 HS17 1 20,00% 

Mozambique 2018 HS17 1 20,00% 

Pakistan 2016 HS12 1 20,00% 

Samoa 2018 HS12 2 20,00% 

Sao Tome and Principe 2018 HS17 1 20,00% 

Saudi Arabia 2017 HS17 7 20,00% 

Sierra Leone 2006 HS02 1 20,00% 

Syrian Arab Republic 2013 HS12 1 20,00% 

Venezuela (Bolivarian Republic 

of) 2018 HS17 1 20,00% 

Viet Nam 2018 HS17 5 20,00% 

Seychelles 2018 HS17 2 19,47% 

Tuvalu 2017 HS17 1 19,00% 

Austria 2018 HS17 9 16,35% 

Belgium 2018 HS17 9 16,35% 

Bulgaria 2018 HS17 9 16,35% 

Croatia 2018 HS17 9 16,35% 

Cyprus 2018 HS17 9 16,35% 

Czech Republic 2018 HS17 9 16,35% 

Denmark 2018 HS17 9 16,35% 

Estonia 2018 HS17 9 16,35% 

Finland 2018 HS17 9 16,35% 

France 2018 HS17 9 16,35% 

Germany 2018 HS17 9 16,35% 

Greece 2018 HS17 9 16,35% 

Hungary 2018 HS17 9 16,35% 

Ireland 2018 HS17 9 16,35% 

Italy 2018 HS17 9 16,35% 

Latvia 2018 HS17 9 16,35% 

Lithuania 2018 HS17 9 16,35% 

Luxembourg 2018 HS17 9 16,35% 

Malta 2018 HS17 9 16,35% 

Netherlands 2018 HS17 9 16,35% 



 217 

Продовження табл. Д.2 

1 2 3 4 5 

Poland 2018 HS17 9 16,35% 

Portugal 2018 HS17 9 16,35% 

Romania 2018 HS17 9 16,35% 

Slovakia 2018 HS17 9 16,35% 

Slovenia 2018 HS17 9 16,35% 

Spain 2018 HS17 9 16,35% 

Sweden 2018 HS17 9 16,35% 

United Kingdom 2018 HS17 9 16,35% 

Myanmar 2015 HS12 5 15,00% 

Guatemala 2015 HS12 9 13,89% 

Djibouti 2014 HS07 1 13,00% 

Mauritania 2018 HS12 1 13,00% 

Jordan 2017 HS17 2 12,50% 

Albania 2018 HS17 9 10,00% 

Angola 2018 HS17 1 10,00% 

Argentina 2018 HS17 1 10,00% 

Bolivia (Plurinational State of) 2018 HS17 1 10,00% 

Brazil 2018 HS17 1 10,00% 

Congo, Democratic Republic of 2014 HS12 2 10,00% 

Cuba 2017 HS12 1 10,00% 

Eritrea 2006 HS96 1 10,00% 

Kosovo 2018 HS17 9 10,00% 

Liberia 2018 HS17 1 10,00% 

Nauru 2018 HS12 1 10,00% 

Nepal 2018 HS17 1 10,00% 

Paraguay 2018 HS17 1 10,00% 

Solomon Islands 2018 HS12 1 10,00% 

Uruguay 2017 HS17 3 10,00% 

Yemen 2017 HS17 1 10,00% 

Indonesia 2017 HS17 5 8,00% 

Japan 2018 HS17 3 6,80% 

China 2018 HS17 5 6,19% 
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Продовження табл. Д.2 

1 2 3 4 5 

Chile 2017 HS17 9 6,00% 

Peru 2017 HS17 4 6,00% 

United States of America 2018 HS17 1 5,49% 

Afghanistan 2018 HS12 1 5,00% 

Bahrain 2018 HS17 1 5,00% 

Bermuda 2018 HS17 1 5,00% 

Central African Republic 2017 HS12 1 5,00% 

Chad 2016 HS07 1 5,00% 

Equatorial Guinea 2007 HS07 1 5,00% 

Gabon 2016 HS07 1 5,00% 

Kuwait 2018 HS17 1 5,00% 

Lao, People’s Democratic 

Republic 2018 HS12 5 5,00% 

Mongolia 2018 HS17 1 5,00% 

New Zealand 2017 HS17 2 5,00% 

Oman 2018 HS17 1 5,00% 

Qatar 2018 HS17 1 5,00% 

United Arab Emirates 2018 HS17 1 5,00% 

Wallis and Futuna 2018 HS12 1 4,00% 

Antigua and Barbuda 2018 HS07 4 3,75% 

Micronesia (Federated States 

of) 2006 HS02 1 3,00% 

Saint Vincent and the 

Grenadines 2018 HS07 5 3,00% 

Timor-Leste 2016 HS12 1 2,50% 

Anguilla 2018 HS07 4 0% 

Armenia 2018 HS17 9 0% 

Aruba 2018 HS12 1 0% 

Australia 2018 HS17 1 0% 

Azerbaijan 2015 HS12 9 0% 

Belarus 2018 HS17 9 0% 

Brunei Darussalam 2018 HS17 5 0% 

Cayman Islands 2018 HS02 1 0% 

Comoros 2018 HS12 3 0% 

Cook Islands 2018 HS17 3 0% 
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1 2 3 4 5 

French Polynesia 2018 HS12 1 0% 

Georgia 2015 HS12 9 0% 

Hong Kong, China Special 

Administrative Region 2019 HS17 4 0% 

Kazakhstan 2018 HS17 9 0% 

Kyrgyzstan 2018 HS17 9 0% 

Libya 2006 HS02 1 0% 

Macao, China Special 

Administrative Region 2019 HS17 5 0% 

Maldives 2018 HS17 1 0% 

Mauritius 2018 HS17 1 0% 

Mayotte 2013 HS12 9 0% 

Moldova, Republic of 2016 HS12 9 0% 

Montenegro 2018 HS17 9 0% 

Montserrat 2018 HS07 4 0% 

Palau 2018 HS12 1 0% 

Russian Federation 2018 HS17 9 0% 

Saint Kitts and Nevis 2018 HS07 4 0% 

Saint Lucia 2016 HS12 4 0% 

Saint Pierre and Miquelon 2018 HS17 1 0% 

Singapore 2019 HS17 5 0% 

Tajikistan 2017 HS07 18 0% 

Tonga 2017 HS12 1 0% 

Uzbekistan 2015 HS12 9 0% 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1  

Функція залежності виручки від експорту (у) від витрат на реалізацію 

продукції підприємств з виробництва м’яса (х) 

Підприємства з 
виробництва 
м’яса та 
м’ясної 
продукції 

Аналітична функція та коефіцієнт апроксимації 

1 2 

ПАТ 
Миронівська 
птахофабрика 

 
Комплекс 
Агромарс 

 
ТзОВ 
«Володимир 
Волинська 
птахофабрика « 
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Продовження табл. Е.1 

1 2 

ТОВ «АГРО-
ОВЕН» 

 
ТОВ 
«М’ясоперероб
ний комплекс 
ЛТД» 

 
ТОВ 
«Птахокомплек
с 
Дніпровський» 
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Продовження табл. Е.1 

1 2 

ПрАТ 
«Агропродукт» 

 
ТОВ «Алан» 

 
ПрАТ «АПК-
Інвест» 

 
 

y = 3,3711x + 1776,2
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Таблиця Е.2  

Прогнозування витрат на реалізацію та виручки від експорту продукції 

підприємств з виробництва м’яса  

Підприємства з 
виробництва 

м’яса 

Аналітична функція та коефіцієнт апроксимації 

1 2 

ПАТ 
«Миронівська 
птахофабрика» 

 

Комплекс 
Агромарс 

 

 

 

 

 

 

 

y = 1673,3x2 - 15380x + 73774
R² = 0,8981

y = -583,43x2 + 623,04x + 42183
R² = 0,20510
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y = 1328,5x2 - 10476x + 24200
R² = 0,9985

y = -18275x2 + 83087x - 46376
R² = 0,4917
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Полиномиальная (Виручка від експорту, тис. дол. США)
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Продовження таблиці Е.2 

1 2 

ТзОВ 
«Володимир 
Волинська 
птахофабрика « 

 

ТОВ «АГРО-
ОВЕН» 

 

ТОВ 
«М’ясоперероб
ний комплекс 
ЛТД» 

 

 

 

y = -488,87x2 + 3870x - 368,47
R² = 0,5478

y = 189,84x2 - 932,35x + 3420,3
R² = 0,9271
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Полиномиальная (Витрати на продаж, тис.дол.США)

y = 2073x2 - 15255x + 35178
R² = 0,8675
y = 448,29x2 - 3740,7x + 11239

R² = 0,9599
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R² = 0,8935
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R² = 0,9885
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Продовження таблиці Е.2 

1 2 

ТОВ 
«Птахокомплек
с 
Дніпровський» 

 

ПрАТ 
«Агропродукт» 

 

ТОВ «Алан» 

 

 

y = 1057,6x2 - 5547,1x + 11323
R² = 0,5112

y = 309,88x2 - 2816,7x + 9926,1
R² = 0,8817

0

5000

10000

15000

2014 2015 2016 2017 2018

Виручка від експорту, тис. дол. США
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Полиномиальная (Виручка від експорту, тис. дол. США)

Линейная (Виручка від експорту, тис. дол. США)

Полиномиальная (Витрати на продаж, тис. дол. США)

Линейная (Витрати на продаж, тис. дол. США)

y = 435,9x2 - 3182,2x + 7954,3
R² = 0,8751

y = 84,337x2 - 670,79x + 1507,8
R² = 0,7488
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y = 952,64x2 - 7344,7x + 18142
R² = 0,96020,00
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Продовження таблиці Е.2 

1 2 

ПрАТ «АПК-
Інвест» 

 

  

y = 1663,6x2 - 14586x + 38299
R² = 0,6114

y = 952,64x2 - 7344,7x + 18142
R² = 0,9602
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Додаток Є 

Таблиця Є.1  

Показники витрат ПАТ «Миронівська птахофабрика» на подолання бар’єрів 

входження на зовнішній ринок, тис. дол. США 

Роки Квартал 
Прибуток 

від 
експорту 

Витрати на 
упакування 

і 
маркування 

Витрати 
на 

подолання 
бар’єрів 
експорту 

Витрати на 
імпортні 

митні 
формальності 

Витрати 
на 

маркетинг 

Витрати на 
сертифікацію 

продукції 

2
0
1
4
 

1 100,57212 18,00 2,30 134 5,00 35,00 

2 152 12,00 1,20 111 6,00 30,40 

3 165 13,00 2,00 110 16,50 33,00 

4 2453,44646 9,00 22,00 58 78,00 98,00 

2
0
1
5
 

1 123 15,00 1,30 110 12,30 56,00 

2 114 15,00 0,90 98 6,00 45,00 

3 115 15,00 1,56 98 12,50 23,00 

4 123,50556 13,00 0,98 110 6,00 56,00 

2
0
1
6
 

1 135 16,00 1,30 115 13,50 27,00 

2 569 13,00 2,85 78 56,90 56,00 

3 236 13,00 1,18 96 23,60 35,00 

4 1246,69984 11,00 22,00 98 72,00 79,00 

2
0
1
7
 

1 163,71 11,00 23,00 115 16,37 32,74 

2 69,4272 12,00 0,35 130 16,00 13,89 

3 110,7216 13,00 0,55 112 14,00 45,00 

4 1860,0624 9,00 16,00 59 95,00 56,00 

2
0
1
8
 

1 222,07416 14,00 1,11 156 17,00 35,00 

2 199,60644 13,00 1,00 161 19,96 42,00 

3 231,6952 14,00 1,16 150 23,17 56,00 

4 2490,9222 5,00 19,00 54 32,00 160,00 

2
0
1
9
 

1 1242,4624 6,00 15,00 80 45,00 98,00 

2 1004,9276 12,00 11,00 98 35,00 83,00 

3 365 10,95 3,00 116,8 36,50 73,00 

4 614,25 12,00 3,07 112 23,00 45,00 
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Таблиця Є.2   

Результати кореляційного аналізу при реалізації стратегії адаптації  

ПАТ «Миронівська птахофабрика» 

 у х1 х2 х3 х4 х5 х6 

у 1 
-

0,78320111 0,78083956 
-

0,756033946 0,77183467 0,8268184 -0,76156322 

х1 
 

1 
-

0,70474822 0,619299174 
-

0,573600762 
-

0,74868265 0,478293022 

х2 
 

 1 
-

0,593544512 0,669736557 0,62380236 -0,54537684 

х3 
 

  1 
-

0,617679527 
-

0,60240019 0,663338061 

х4     1 0,47639814 -0,61453503 

х5      1 -0,58796559 

       1 

 

Таблиця Є.3 

Результати кореляційного аналізу при реалізації опосередкованої стратегії  

ПАТ «Миронівська птахофабрика» 

 у х1 х2 х3 х4 х5 х6 

у 
1 -              

0,78 
0,78  0,77 0,83 

-           
0,76 

х1 
 

1 
-

0,704748219 
- -0,57360076 -0,74868265 0,47829302 

х2   1 - 0,669736557 0,623802359 -0,5453768 

х3    - - -- - 

х4    - 1 0,476398139 -0,5879656 

х5      1 -0,5879656 

х6       1 



Таблиця Є.3  

Результати регресійного аналізу 

Показники 

Стратегія 
Адаптивна Адаптивна 

Коефіці
єнти 

Стандартна 
похибка 

t-
статист

ика 

P-
Значен

ня 

Нижні 
95% 

Верхні 
95% 

Коефіці
єнти 

Станда
ртна 

похибк
а 

t-
статис
тика 

P-
Значе
ння 

Ни
жні 
95
% 

Вер
хні 

95% 

Y перетин 1326,41 718,40 1,85 0,08 -196,53 2849,3
6 1181,52 696,33 1,70 0,11 

-
287,
61 

2650
,65 

Витрати на упакування і маркування відповідно 
до вимог зовнішнього ринку -52,14 35,95 -1,45 0,17 -128,35 24,07 -57,69 35,22 -1,64 0,12 

-
132,
01 

16,6
2 

Витрати на подолання бар’єрів експорту 8,89 10,53 0,84 0,41 -13,43 31,21 9,34 10,46 0,89 0,38 
-

12,7
3 

31,4
0 

Витрати на подолання імпортних митних 
формальностей -2,52 2,80 -0,90 0,38 -8,46 3,41 - - - - - - 

Витрати на просування продукції на ринок 
імпорту 8,29 3,20 2,59 0,02 1,49 15,08 8,83 3,13 2,82 0,01 2,23 15,4

3 

Витрати на експортну сертифікацію продукції 7,41 2,80 2,65 0,02 1,48 13,35 7,65 2,77 2,76 0,01 1,80 13,4
9 

Логістичні витрати -3,13 1,57 -1,99 0,06 -6,47 0,21 -3,63 1,46 -2,48 0,02 -
6,72 

-
0,55 

Джерело: складено автором на основі розрахунків 


