
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

 

 
 

ВЛАСОВА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА 

 
УДК 339.13.01 

 
 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ БАР'ЄРІВ ВХОДЖЕННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ 

 
Спеціальність: 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності) 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2020  



Дисертацією є рукопис. 
 
Робота виконана на кафедрі економіки підприємства економічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти 
і науки України. 
 
Науковий керівник:   докторка економічних наук, професорка, 

заслужений економіст України, 
Филюк Галина Михайлівна, 
Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка,  
завідувачка кафедри економіки підприємства 

 
Офіційні опоненти:  докторка економічних наук, професорка 

Марченко Валентина Миколаївна,  
Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»,  
професорка кафедри економіки і 
підприємництва 

  
докторка економічних наук, професорка 
Перевозова Ірина Володимирівна, 
Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу,  
завідувачка кафедри підприємництва та 
маркетингу 

 
Захист відбудеться «05» лютого 2021 р. о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої 
вченої ради Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90А, актова зала.  
 
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці ім. М. Максимовича 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, 
м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал № 12. 
 
Автореферат розісланий «30» грудня 2020 р. 
 
Вчений секретар     
Спеціалізованої вченої ради 
Д 26.001.13  
 

 
к.е.н., доц. Н.В. Томчук-Пономаренко 

 



 

 

1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Сучасний етап світового розвитку характеризується двома 

суперечливими тенденціями: з одного боку, залишається актуальним ліберальний 
вектор формування бізнес-середовища на міжнародних ринках, 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’язане 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. 

Проблематика подолання бар’єрів входження підприємств 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 
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ринку. Наявність різної природи походження бар’єрів на міжнародних ринках 
обумовлює потребу розробки стратегії їх подолання. Актуальність, теоретична і 
методична значимість цих та ряду інших завдань обумовили вибір теми дисертаційної 
роботи,  визначили її мету та 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 
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 (п. 1.1); аналізу і синтезу, групування, узагальнення – 
для систематизації бар’єрів входження підприємств на міжнародні ринки (п. 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 (пп. 2.1, 2.2); методи експертного опитування – для ідентифікації 
бар’єрів, які перешкоджають експорту продукції вітчизняних підприємств (п. 2.2), 
для вибору стратегії подолання бар’єрів входження підприємств на міжнародні ринки 
(п. 2.3); формалізації – для формування стратегій подолання бар’єрів входження 
підприємств на міжнародні ринки, розробки стратегічного плану та сукупності 
заходів щодо його реалізації (пп. 2.3, 3.2, 3.3); абстрагування та алгоритмізації – для 
формування стратегії подолання бар’єрів входження підприємства на міжнародні 
ринки (п. 1.3); економіко-статистичний аналіз та абстрактно-аналітичний метод – для 
розробки заходів щодо реалізації стратегії подолання бар’єрів входження 
підприємств на зовнішні ринки (п. 3.3). 

Інформаційною 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: 

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 
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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 
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. 
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Методика формування стратегії подолання бар’єрів входження на зовнішній 
ринок була використана вітчизняними м’ясопереробними підприємствами, а саме 
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 
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).  
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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-члена Європейського Союзу), 7 публікацій –матеріали 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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі висвітлено актуальність теми, зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами, окреслено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 
сформульовано елементи наукової новизни, зазначено практичне значення 
одержаних результатів, особистий внесок здобувача, апробацію результатів 
дисертації, публікації, структуру та обсяг роботи.  

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження бар'єрів входження 
підприємств на міжнародні ринки» розкрито природу й уточнено сутність бар’єрів 
входження на міжнародні ринки, узагальнено критеріальні ознаки та удосконалено 
класифікацію бар’єрів входження підприємств на міжнародні ринки; розроблено 
теоретико-методичні положення формування стратегії подолання бар’єрів входження 
підприємств на міжнародні ринки. 

На основі аналізу витоків формування бар’єрів на зовнішніх ринках, 
критичного переосмислення наукових поглядів на проблему сутності та утворення 
бар’єрів входу підприємств на ринки, уточнено сутність і зміст бар’єрів входження 
підприємств на міжнародні ринки. У дисертації запропоновано розглядати їх як 
сукупність ринкових, формальних та неформальних інституційних чинників, які 
ускладнюють або унеможливлюють доступ на нього підприємств-імпортерів чи 
обмежують обсяги постачання продукції для продажу. 

У науковій літературі висвітлено різні підходи до класифікації бар’єрів 
входження підприємства на ринок. Однак, зважаючи на те, що зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств має певну специфіку, запропоновано доповнити існуючі 
класифікації критеріальними ознаками, які характерні для цього виду діяльності. 
Зокрема, у роботі виокремлено бар’єри за способом їх подолання, що дозволяє 
підприємству визначити перешкоди, до яких можна адаптуватися, яких можна 
уникнути і які можна коригувати; за рівнем вимог, що уможливить виявлення 
відмінності бар’єрів на різних потенційних зовнішніх ринках. Аргументовано 
доцільність виокремлення «бар’єрів виходу», під якими розглядається сукупність 
чинників правового та економічного характеру у країні експорту, що обмежують 
можливості виходу підприємства за межі митного кордону країни-експортера і 
збільшують його витрати. Відповідно «бар’єри входу» можна визначити як 
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сукупність ринкових та інституційних перешкод, подолання яких при імпорті 
продукції збільшує витрати доступу підприємства на відповідний ринок або обмежує 
обсяги постачання продукції на нього (табл. 1). 

Таблиця 1  
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 та доповнено автором.  
Розширення класифікаційних ознак та уточнення видів бар’єрів входження 

підприємства на міжнародні ринки підвищує достовірність і об’єктивність даних 
щодо формування методичного інструментарію управління процесами подолання 
цих бар’єрів. 

Входження підприємства на міжнародні ринки пов'язано з необхідністю 
формування стратегії подолання бар’єрів входження як довгострокового плану 
послідовної реалізації заходів, спрямованих на виконання сукупності вимог 
міжнародних ринків. У роботі запропонований алгоритм формування та реалізації 
стратегії подолання бар’єрів входження підприємств на міжнародні ринки (рис. 1).  

Запропонований алгоритм побудови стратегії базується на теоретичному та 
методичному забезпеченні послідовних етапів її реалізації, ієрархічності виконання 
визначених управлінських дій, що у сукупності дозволяє досягти визначеної цілі – 
входження підприємства на міжнародний ринок. 
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Назва процесу  Аналітичні процеси  Оціночні процедури  Управлінські дії 

1.Аналіз переваг та 
бар’єрів входу на зов-
нішні ринки 

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

 1.2.Оцінювання 
бар’єрів входу на 
міжнародний ринок 

 1.3.Порівняльна 
характеристика 
бар’єрності зовнішніх 
ринків 

2.Аналіз бар’єрів 
вихо-ду 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 для 
подолання бар’єрів 
входження на 
зовнішній ринок 

 3.1.Визначення 
ресурсів для подолання 
бар’єрів входу в 
зовнішній ринок та 
бар’єрів виходу з нього  

 3.2.Оцінювання 
внутрішнього 
потенціалу  для 
подолання бар’єрів 

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

4.Вибір цільового зов-
нішнього ринку 

 4.1.Формування 
критеріїв вибору 
зовнішнього ринку 

 4.2.Оцінювання витрат 
виходу з конкретного 
зовнішнього ринку та 
витрат входу в нього  

 4.3.Формування 
вибірки зовнішніх 
ринків за критерієм 
привабливості 
діяльності  

5.Вибір способу вход-
ження 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 стратегіч-
ного плану подолання 
бар’єрів входження 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 в зовнішній 
ринок  

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

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

 7.1. Класифікація 
інструментів реалізації 
стратегії 
  

 7.2.Оцінювання 
альтернативних витрат 
реалізації стратегії 
подолання бар’єрів 
входження в зовнішній 
ринок  

 7.3.Вибір способу 
реалізації стратегії 
подолання бар’єрів 
входження в 
зовнішній ринок 

8.Оцінка ефективності 
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 
коригування 
стратегічного плану 

Рис. 1. Теоретичне і методичне забезпечення формування стратегії подолання 
бар’єрів входження підприємства на міжнародні ринки 

Джерело: складено автором.  
 

У другому розділі «Оцінювання бар’єрів входження вітчизняних 
підприємств на міжнародні ринки» досліджено ефективність входження 
підприємств-виробників м’яса та м’ясної продукції на міжнародні ринки, проведено 
оцінювання бар’єрів входження, узагальнено та систематизовано витрати на їх 
подолання. 

Вітчизняні підприємства з виробництва м’яса та м’ясної продукції володіють 
значним експортним потенціалом, що підтверджується як обсягами, так і географією 
їх експорту. З’ясовано, що платоспроможний попит у багатьох країнах світу 
залишається незадоволеним і це є стимулом для вітчизняних підприємств щодо 
збільшення обсягу реалізації продукції через розширення територіальних меж її 
збуту. У роботі проаналізовано експортну діяльність підприємств з виробництва 
яловичини, свинини та м’яса птиці, географічну структуру експорту, лідерів галузей 
та їх економічні показники. Проведене дослідження засвідчило наявність низки 
проблем, зумовлених наявністю бар’єрів входження на міжнародні ринки, а також 
перешкод щодо потенційних можливостей розширення експорту. За результатами 
проведеного автором анкетування сформована матриця рангів бар’єрів, які 
обмежують експорт продукції вітчизняних виробників. Це уможливило розподіл 
бар’єрів за критерієм їх важливості у процесі прийняття рішення щодо входження 
підприємств на міжнародні ринки (табл. 2). 
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Таблиця 2 
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: розраховано автором за даними проведеного анкетування.  
Виявлено, що найвагомішими перешкодами для входження вітчизняних 

підприємств на міжнародні ринки є відсутність міжурядових угод; вимоги до 
стандартизації виробництва та продукції; недостатність інформації про стан і 
тенденції розвитку зовнішніх ринків; нестача фінансових ресурсів; відмінності у 
традиціях ведення бізнесу; високі тарифні бар‘єри.  

Аналіз показників ефективності діяльності основних експортерів м’яса 
засвідчив, що найвищі темпи зростання прибутковості демонструють підприємства з 
виробництва курятини. Темпи нарощування експорту цих підприємств  перевищують 
темпи зростання їх чистого доходу. Так, у ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» 
темп зростання експорту за 2013-2018 рр. становив 140 %, у ТОВ «Володимир-
Волинська птахофабрика» – 392%. Натомість, у ПАТ «Миронівська птахофабрика», 
ТОВ «Комплекс Агромарс» та ТОВ «АГРО-ОВЕН» спостерігається зниження 
чистого доходу підприємств та обсягів експорту при одночасному зростанні частки 
експорту у структурі їх чистого доходу. 

У результаті дослідження виявлено різні тенденції в експорті м’яса та м’ясної 
продукції вітчизняними підприємствами. Так, за 2015-2019 рр. експорт курятини зріс 
у 2,5 рази, яловичини – у 1,3 рази. За аналізований період обсяг експорту свинини 
зменшився у 5,6 рази, що зумовлено відсутністю стандартизації виробництва 
свинини, спалахами африканської чуми свиней та зростанням дотацій уряду для 
підприємств-виробників м’яса з Європейського Союзу на національних ринках. 

Аргументовано, що входження на міжнародні ринки забезпечило 
підприємствам з виробництва м’яса та м’ясної продукції вищу ефективність 
діяльності порівняно із середньогалузевими значеннями. Так, у 2018 р. при середній 
рентабельності діяльності з виробництва свинини 6,9% рентабельність ПрАТ «АПК 
Інвест» становила 40%. При середній рентабельності виробництва м’яса курятини у 
галузі 5,8% рентабельність ПАТ «Миронівська птахофабрика» становила 24,3%, 
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Комплексу «Агромарс» – 10,3%, ТОВ «Володимир-Волинська птахофабрика» – 
12,67%. 

Водночас, подолання бар’єрів на зовнішньому ринку супроводжується 
збільшенням витрат, які є грошовим виразом ресурсів підприємства і 
використовуються для зменшення чи усунення перешкод у процесі реалізації 
продукції споживачам. Витрати на подолання бар’єрів міжнародних ринків 
поділяються на витрати на подолання 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 стандартам) та витрати на подолання 
бар’єрів входу підприємств-виробників м’яса та м’ясної продукції на зовнішній ринок 
(на придбання квот, на отримання ліцензії, на сертифікацію на право експорту в 
країни ЄС (EURO 1), витрати на отримання ветеринарного сертифіката, 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 і бар’єрів входу на зовнішні 
ринки та їх розподіл за критерієм можливості зміни залежно від зміни обсягів 
експорту дозволив адаптувати методику розрахунку точки беззбиткового обсягу 
експорту до специфіки зовнішніх ринків для вітчизняних підприємств-виробників 
м’яса, доповнивши її витратами на подолання бар’єрів. Зокрема, поділ витрат на 
постійні та змінні дає змогу розрахувати беззбитковий обсяг експорту (точку 
беззбитковості) за такою формулою: 

                           ,                                                     (1) 

де ТБ – беззбитковий обсяг експорту, грош. од.; ПВп – розподілений розмір 
постійних витрат підприємством, грош. од.; ЗВв – сума операційних змінних витрат 
на виробництво одиниці відповідної продукції, грош. од.; ЗВб – сума змінних витрат 
на подолання бар’єрів входження відповідної продукції в зовнішній ринок, грош. од. 

Порівняння ціни м’ясної продукції на відповідному зовнішньому ринку та ціни 
її реалізації в Україні дозволило виявити різну величину фінансових можливостей для 
відшкодування витрат, пов’язаних із входженням підприємств на міжнародні ринки. 
За результатами такого порівняння виявлено, що чим більшою є різниця між оптовою 
ціною зовнішнього ринку та оптовою ціною підприємства, тим більший резерв для 
подолання бар’єрів входження на зовнішній ринок і тим вища ефективність реалізації 
стратегії входження.  

Серед сукупності видів м’ясної продукції найменший діапазон цінових 
відмінностей має м’ясо птиці. Висока конкуренція та значні обсяги його виробництва 
у світі стали причиною найнижчої цінової маржі порівняно з іншими видами м’яса, 
що спонукає національних експортерів забезпечувати ефективність реалізації 
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стратегій входження на міжнародні ринки шляхом пошуку внутрішніх резервів і 
способів зниження витрат на подолання бар’єрів.  

У третьому розділі «Шляхи формування та оцінки ефективності стратегії 
подолання бар’єрів входження підприємств-виробників м’яса на міжнародні 
ринки» здійснено типізацію міжнародних ринків за критерієм узагальненого індексу 
попиту та пропозиції м’яса, запропоновано методичний підхід до оцінювання 
бар’єрів входження та розрахунку індексу бар’єрності, сформовано портфель 
альтернативних стратегій подолання бар’єрів входження на міжнародні ринки, 
визначено шляхи та особливості їх реалізації для вітчизняних виробників м’яса. 

Для оцінки загального рівня бар’єрів на конкретному зовнішньому ринку 
запропоновано методику вибору потенційного ринку на основі розрахунку 
комплексного показника його бар’єрності, який визначається з використанням методу 
адитивного згортання нормованих значень показників бар’єрів зовнішніх ринків і дає 
змогу проводити порівняльний аналіз цих ринків та обирати той, що за сукупністю та 
висотою бар’єрів входження відповідає можливостям і компетенціям підприємств 
щодо їх подолання (табл. 3). 

Таблиця 3 
Результати розрахунку індексу бар’єрності міжнародних 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 
сертифіката 

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.  
Порівняльний аналіз бар’єрів зовнішніх ринків виявив та надає можливість 

охарактеризувати перешкоди для входження підприємств-виробників м'яса на ринки 
країн Європи, Африки, Азії та Далекого Сходу. Відповідно визначено різні 
можливості, способи та інструментарій їх подолання, що й обумовило розробку 
альтернативних стратегій подолання бар’єрів, якими є: стратегія адаптації до вимог 
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зовнішнього ринку; обхідна стратегія; стратегія опосередкованого входження; 
стратегія пролонгованого входження (табл. 4). 

Таблиця 4  
Альтернативні стратегій подолання бар’єрів входження підприємств 

на міжнародні ринки 
Атрибутивна 

ознака  
Стратегія 

адаптивна обхідна опосередкована пролонгована 
Мета Адаптація 

продукції до вимог 
усіх суб'єктів 
зовнішнього ринку  

Входження на 
цільовий ринок 
через транзитні 
ринки або шляхом 
кооперації 

Входження на цільовий 
високобар’єрний ринок 
через міжнародних та 
місцевих посередників  

Підготовка до очікуваних 
змін у системі бар’єрів 

Передумови 
використання 

У системі бар’єрів 
присутні 
виключно бар’єри, 
які долаються або 
приймаються 
експортером 

У системі бар’єрів 
присутні бар’єри 
заборонного 
характеру 

Високі витрати на 
подолання бар’єрів 
входження 

Наявні бар’єри заборон-
ного характеру або їх 
подолання потребує 
значних витрат 

Способи 
реалізації 

Прямий експорт на 
цільовий 
зовнішній ринок 

Виробнича 
кооперація з 
підприємствами 
транзитного ринку 

Опосередкований експорт Ініціювання лібералізації 
зовнішньоторговельних 
відносин 

Джерело: складено автором.  
Вибір конкретної стратегії входження підприємства на міжнародний ринок 

залежно від рівня його бар’єрності дозволяє визначити логічну послідовність 
реалізації стратегічних альтернатив, що узгоджується з внутрішніми можливостями 
підприємства щодо подолання бар’єрів входження. Аргументовано, що за відсутності 
необхідних кадрових, фінансових та організаційних можливостей доцільною є 
реалізації стратегії пролонгованого входження. Наявність ресурсного потенціалу, але 
недостатність досвіду подолання бар’єрів входження підприємств на міжнародні 
ринки визначає доцільність використання стратегії опосередкованого входження.  

Виокремлення бар’єрів входження підприємств на міжнародні ринки за 
способом їх подолання сформувало методичне підґрунтя для побудови матриці 
вибору відповідної стратегії (табл. 5). Стратегія, обрана на основі співвідношення 
висоти бар’єру та способу його подолання, забезпечує підприємство дієвим 
інструментарієм для управління процесом входження підприємства на певний 
зовнішній ринок. 

Таблиця 5 
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.  
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Сформована у дисертації система заходів подолання бар’єрів на кожному з 
етапів процесу входження підприємства на зовнішній ринок дозволяє визначити 
ресурси, сформувати етапи, оцінити витрати та спрогнозувати ефективність реалізації 
обраної стратегії на основі подолання його бар’єрів. 

Для вибору стратегії, яка базується на оцінюванні сукупності бар’єрів 
міжнародних ринків та визначенні ступеня готовності підприємств – виробників 
м’яса та м’ясної продукції до їх подолання, було обрано метод аналізу ієрархій 
Т.Сааті. На основі кількісного оцінювання важливості критеріїв та субкритеріїв було 
визначено пріоритетні стратегії подолання бар’єрів входження вітчизняних 
підприємств на міжнародні ринки (табл. 6). 

Таблиця 6 
Коефіцієнти значимості вибору стратегій подолання бар’єрів входження на 

зовнішній ринок підприємств з виробництва м’яса та м’ясної продукції 
Стратегія 

Коефіцієнт значимості стратегії для підприємств з виробництва 
курятини яловичини та свинини 

Адаптивна  0,36 0,22 
Обхідна  0,19 0,24 
Пролонгована  0,10 0,20 
Опосередкована  0,37 0,35 

Джерело: розраховано автором.  
Використання кореляційно-регресійного аналізу дозволило оцінити залежність 

прибутку підприємств від обсягу експорту продукції та витрат на подолання бар'єрів 
входження на міжнародний ринок. За результатами аналізу рівняння множинної 
регресії при реалізації адаптивної (2) та опосередкованої (3) стратегії для ПАТ 
«МХП» мають вигляд: 

Y = 1326,41 -52,14Х1 +8,89 Х2 -2,52Х3 + 8,29Х4+7,41Х5- 3,13Х6,                                   (2) 
Y = 1181,52 -57,69Х1 +9,34Х2 +8,83Х4+7,65Х5  -3,63 Х6.                          (3) 

Так, негативний вплив на зростання прибутку від експорту мають обсяги витрат 
на упакування та маркування продукції відповідно до вимог споживачів (х1), витрати 
на подолання імпортних митних формальностей (х3) та логістичні витрати (х6). У разі 
вибору ПАТ «Миронівська птахофабрика» адаптивної стратегії збільшення 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 подолання 
бар’єрів експорту (х2), витрати на просування продукції на ринок імпортера (х4) та 
витрати на отримання сертифікатів на експорт (х5). Збільшення даних витрат на 1% 
забезпечить зростання прибутку відповідно на 0,69 та 0,40% відповідно. Таким 
чином, чим більшими будуть обсяги експорту, тим меншими будуть витрати на 
одиницю продукції, що приведе до зростання прибутку від експортної діяльності (Y). 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі сформульовано та запропоновано вирішення 
актуального науково-прикладного завдання, що полягає у розробці теоретико-
методичного забезпечення та практичного інструментарію формування стратегій 
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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. 

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, 
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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 
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 
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 



 

 

16 

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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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, 2020.  

У роботі досліджено сучасні теоретичні підходи до трактування поняття 
«бар’єри входження» та запропоновано розуміти їх як сукупність правових норм, 
ринкових інструментів, закономірностей, правил, традицій та релігійних переконань, 
що склалися на конкретному зовнішньому ринку, і які ускладнюють або взагалі 
унеможливлюють доступ на нього підприємств-імпортерів чи обмежують обсяги 
постачання продукції на них. Розглянуто класифікаційні ознаки бар’єрів входження 
та доповнено їх за такими ознаками: країна походження, рівень регульованості та 
спосіб подолання. Розроблено теоретичні та методологічні підходи, які передбачають 
послідовну реалізацію етапів формування стратегії подолання бар'єрів входження 
підприємств з виробництва м'яса та м'ясних продуктів на міжнародні ринки. 
Проаналізовано окремі аспекти діяльності вітчизняних підприємств-виробників м’яса 
та досліджено причини, які перешкоджають їм виходити на міжнародні ринки. 
Автором сформульовано рекомендації для поділу витрат подолання на постійні та 
змінні, що дасть змогу на їх основі визначити беззбитковий обсяг експорту 
підприємства. Розроблено чотири види стратегій подолання бар’єрів входження на 
міжнародні ринки: адаптивна стратегія, обхідна стратегія, опосередкована стратегія 
та стратегія пролонгованого входу. Сформовано матрицю вибору конкретної стратегії 
подолання бар’єрів входження залежно від рівня бар’єрності нового ринку.  

Ключові слова: бар’єри входження, стратегії подолання бар’єрів входження, 
вихід на нові ринки, підприємства з виробництва м'яса та м'ясної продукції. 
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экономической деятельности). – Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

В работе исследованы современные теоретические подходы к трактованию 
понятия «барьеры вхождения» и предложено понимать их как совокупность правовых 
норм, рыночных инструментов, закономерностей, правил, традиций и религиозных 
убеждений, сложившихся на конкретном внешнем рынке, и которые затрудняют или 
вообще делают невозможным доступ на него предприятий-импортеров или 
ограничивают объемы поставок продукции на них. Рассмотрены классификационные 
признаки барьеров вхождения и дополнены такими признаками: страна 
происхождения, уровень регулируемости и способ преодоления. Разработаны 
теоретические и методологические подходы, предусматривающие последовательную 
реализацию этапов формирования стратегии преодоления барьеров вхождения 
предприятий по производству мяса и мясных продуктов на международные рынки. 
Проанализированы отдельные аспекты деятельности отечественных предприятий-
производителей мяса и исследованы причины, которые препятствуют выходу их на 
международные рынки. Автором сформулированы рекомендации для разделения 
расходов преодоления на постоянные и переменные, что позволит на их основе 
определить безубыточный объем экспорта предприятия. Разработаны четыре вида 
стратегий преодоления барьеров входа на международные рынки: адаптивная 
стратегия, обходная стратегия, опосредованная стратегия и стратегия 
пролонгированного входа. Сформирована матрица выбора конкретной стратегии 
преодоления барьеров вхождения в зависимости от уровня барьерности нового 
рынка. 

Ключевые слова: барьеры вхождения, стратегии преодоления барьеров 
вхождения, выход на новые рынки, предприятия по производству мяса и мясной 
продукции. 

 
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, 2020.  

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 
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. 
 


