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ДО ПИТАННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ
ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
УДК 658.8:339.564

Шестакова О. А.

На основі застосування міждисциплінарного підходу виявлені ключові (родові)
ознаки експортного потенціалу підприємства та розроблено структурно-логічну
схему його формування. Доведено, що як наукове поняття експортний потенціал
підприємства відображає інтегровану сукупність залучених до сфери експортної
діяльності активів підприємства, які забезпечують реалізацію його цілей і місії на
основі виробництва та реалізації товарів (послуг) на зовнішніх ринках. Обґрунтовано
підхід до аналізу структури експортного потенціалу підприємства, що базується на
виділенні основних функціональних агрегатів – виробничо-економічного, інвестиційно-інноваційного та організаційно-управлінського, а за ієрархічним принципом –
основних (базисних), конкурентних і стратегічних активів.
Ключові слова: експортний потенціал підприємства, системно-діяльнісний
підхід, експортоорієнтовані активи, функціональні агрегати, ієрархічна структура.
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К ВОПРОСУ КАТЕГОРИАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Шестакова Е. А.

УДК 658.8:339.564

На основе применения междисциплинарного подхода выявлены ключевые
(родовые) признаки экспортного потенциала предприятия и разработана структурно-логическая схема его формирования. Доказано, что как научное понятие
экспортный потенциал предприятия отражает интегрированную совокупность
привлеченных в сферу экспортной деятельности активов предприятия, которые
обеспечивают реализацию его целей и миссии на основе производства и реализации товаров (услуг) на внешних рынках. Предложен подход к анализу структуры
экспортного потенциала предприятия, который базируется на выделении основных функциональных агрегатов – производственно-экономического, инвестиционно-инновационного и организационно-управленческого, а по иерархическому
принципу – основных (базисных), конкурентных и стратегических активов.
Ключевые слова: экспортный потенциал предприятия, системно-деятельностный
подход, экспортоориентированные активы, функциональные агрегаты, иерархическая структура.

ON CATEGORICAL CONTENT AND STRUCTURE
OF ENTERPRISE EXPORT POTENTIAL
]
UDC 658.8:339.564

E. Shestakova

Based on a multidisciplinary approach, enterprise export potential key (generic)
signs were identified and structural logic scheme of its formation was developed. It is
proved, that, as a scientific term, export potential reflects integrated aggregate of assets of an enterprise, that were involved into export activity of this enterprise and that
ensure the realization of its goals and mission, basing on producing and selling goods
(services) to foreign markets. The author offered an approach to the analysis of enterprise
export potential structure which is based on three main functional units, namely productive
and economic investment and innovative, organizational and administrative. According
to hierarchic principle main (basic), competitive and strategic assets can be named.
Key words: enterprise export potential, system-active approach, export-oriented
assets, functional units, hierarchic structure.
Категорія "експортний потенціал підприємства" є
однією з найважливіших складових понятійного апарату
теорії міжнародної економічної діяльності. Жодне ґрунтовне
дослідження проблем розвитку зовнішньоекономічної діяльності та підвищення міжнародної конкурентоспроможності
мікроекономічних суб’єктів не залишає поза увагою питання
їх узгодження з проблемою розвитку експортного потенціалу
підприємства.
Проблематика цього напряму досліджень є достатньо
широкою. У працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених,
як І. Ансофф, Є. Волкодавова, В. Геєць, Д. Даннінг, Б. Карлофф, В. Круглов, А. Мазаракі, Т. Мельник, М. Портер,

І. Скорнякова, Т. Циганкова, висвітлюються теоретикометодологічні аспекти пізнання сутності й структури експортного потенціалу підприємства, обґрунтовується тенденція зростання його системно-структурної складності й
пропонуються методи та моделі формування механізму
управління розвитком експортного потенціалу підприємства.
Аналіз наявного наукового доробку дозволяє стверджувати, що, з одного боку, теорія експортного потенціалу підприємства все більше виокремлюється як відносно самостійний напрям наукових досліджень, а з іншого – слід
констатувати наявність множини варіантів цієї теорії та
існування широкого діапазону думок вчених щодо катего-
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ріального змісту та структурно-функціональних характеристик експортного потенціалу підприємства.
Метою даної статті є спроба обґрунтувати категоріальний зміст поняття "експортний потенціал підприємства" з позицій міждисциплінарного підходу та розвинути
підходи до аналізу його структури й елементного складу.
"Точкою опору" в сучасних дослідженнях сутності й
структури експортного потенціалу підприємства є діалектична схема "загальне – особливе – конкретне", що у контексті аналізу трансформується у ланцюг причинностей
"потенціал – економічний потенціал – експортний потенціал підприємства". Згідно з цією схемою, поняття "експортний потенціал підприємства" визначається або як складова (частина) економічного потенціалу підприємства [1],
або як здатність (максимальна чи потенційна) підприємства до експортування товарів (послуг) [2; 3], або як обсяг
товарів (послуг) підприємства, що можуть бути вироблені
та реалізовані на світових ринках [4] тощо.
За наведеними дефініціями методологічні підходи
до обґрунтування сутності експортного потенціалу підприємства
відповідають логіці структурного, функціонального та
цільового (результативного) підходів. Але за всієї їх важливості жоден із них не забезпечує достатньої повноти й
глибини аналізу сутності експортного потенціалу підприємства. Аналіз причин методологічної обмеженості цих

підходів висвітлює їх прямий зв’язок зі станом розробки
теорії економічного потенціалу підприємства, яка, як
зазначає І. Карапейчик [5, с. 289], саме переживає важкий
етап перенесення загальнонаукового поняття "потенціал"
у сферу економічних досліджень.
Порушуючи завдання розвитку теорії експортного
потенціалу підприємства, автор виходить з того, що
визначення сутності та концептуальних основ формування експортного потенціалу підприємства має велике теоретичне і практичне значення. За цим поняттям приховуються ресурсні передумови функціонування та розвитку
експортоорієнтованого підприємства, системні джерела
його міжнародної конкурентоспроможності та інституційний механізм регулювання конкурентної взаємодії
суб’єктів на світових ринках. Наведене розуміння контексту дослідження дозволяє виявити ключові (родові) ознаки
експортного потенціалу підприємства – його системність,
ресурсність та інституціональність, інтегроване відображення яких вимагає застосування системно-діяльнісного
підходу [6].
Застосування цього підходу дозволяє розширити
методологічну базу дослідження в контексті системного
відображення сутнісно-необхідних передумов і закономірностей експортного потенціалу підприємства, що у формі
структурно-логічної схеми наведено на рис. 1.

Системний комплекс міжнародної економічної діяльності

Інституційний
механізм взаємодії

Підприємство – суб’єкт
експортної діяльності

Активи підприємства

Базисні

Конкурентні

Національний

Міжнародний

Зовнішньоторговий
режим

Система СОТ
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Зовнішньоекономічний
потенціал
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підприємства
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зовнішнього ринку

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства

Рис. 1. Структурно-логічна схема формування експортного потенціалу підприємства (системно-діяльнісний підхід)
Наведена на рис. 1 схема відображає міжнародну
економічну діяльність як системний комплекс, що включає:
підприємство, зовнішній ринок та інституційний механізм
їх взаємодії та реалізації цілей. Метою підприємства як
суб’єкта експортної діяльності є вихід на зовнішній ринок
із метою збуту результатів діяльності (товарів, послуг), що
забезпечує відтворювальну основу його існування як системи. Функціонування зовнішнього ринку пов’язане з перманентним витоком під тиском конкуренції частини потенціалу його розвитку, який може бути відновлений лише на
основі залучення ззовні потенціалу підприємств, які прагнуть увійти до зовнішнього ринку.

Сутнісно-необхідною передумовою реалізації цілей
підприємства і зовнішнього ринку є наявність у потенціалі
зовнішньоекономічної діяльності підприємства позитивнорелевантних активів, властивості яких є адекватними властивостям потенціалу розвитку зовнішнього ринку. Це дозволяє визначити експортний потенціал підприємства як
інтегровану сукупність залучених до сфери експортної діяльності активів підприємства, які забезпечують реалізацію його цілей і місії на основі виробництва товарів і послуг та задоволення потреб зовнішніх ринків.
Новизна запропонованого підходу до розкриття
сутності експортного потенціалу підприємства полягає в
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виробничо-економічний, інвестиційно-інноваційний (технологічнй), організаційно-управлінський. Кожен із цих
агрегатів є основою реалізації основних видів діяльності експортоорієнтованого підприємства – виробничої (операційної),
інвестиційно-інноваційної та організаційно-управлінської,
взаємодія яких у формі онтологічної схеми наведена на
рис. 2.
Інституційний механізм регулювання
експортної діяльності

Внутрішнє
середовище
4
2

Міжнародний

Національний

тому, що: по-перше, виділені ключові (родові) ознаки явища,
які визначають його специфіку та особливості в понятійному апараті теорії міжнародної економічної діяльності.
По-друге, підкреслюється нетотожність понять "зовнішньоекономічний потенціал підприємства" і "експортний
потенціал підприємства", оскільки перше передбачає відсутність експортування та реалізацію потенціалу підприємства в країні базування, а друге – тільки транскордонну
"технологію" його реалізації (експорт). По-третє, акцентовано увагу на сутності експортного потенціалу підприємства
як системного ресурсу, структура якого детермінується
метою експортної діяльності підприємства і за принципом
зворотного зв’язку зазнає впливу зовнішнього ринку. Внутрішні та зовнішні умови формування експортного потенціалу
підприємства обумовлюють варіативність його структурного
складу, їх з’ясування потребує більш детального розгляду.
Структурний аналіз експортного потенціалу підприємства достатньо широко представлений у сучасних
економічних дослідженнях [1 – 3; 7 – 12], у яких залежно
від мети, а головне – від належності до певної школи економічної думки, науковці пропонують свій "кут зору" на
елементний склад експортного потенціалу підприємства.
Діапазон розбіжностей характеризують уявлення "ядра"
експортного потенціалу підприємства, яке для представників неокласичної школи утворює виробничий потенціал [2],
для інституціоналістів – інституційний потенціал [10], для
представників теорії інформаційного суспільства – інформаційний потенціал [11], для прихильників технологічного
глобалізму – інноваційний (технологічний) потенціал [12],
для представників менеджеризму – управлінський потенціал [8] тощо. Такий плюралізм думок, на перший погляд,
виглядає як "глухий кут", у якому дослідники не можуть
досягти згоди в інтерпретації структури експортного потенціалу підприємства. Але, на думку автора, частково істина присутня в кожній із наведених концепцій, що, у свою
чергу, відображає багатоаспектний характер проблеми
структуризації експортного потенціалу підприємства. Жодна
окремо взята теоретична концепція не здатна забезпечити
вирішення цієї проблеми, й абсолютно необхідним є комплексний підхід, що поєднує в собі різні методологічні підходи та
інструментарій аналізу.
У математичній термінології можна стверджувати,
що експортний потенціал підприємства є певною "нечіткою множиною" елементів, яка характеризується тим, що
функція належності елементів може набувати будь-яких
значень в інтервалі [0; 1], а не тільки значення 0 або 1 [13].
Для того щоб встановити, які саме елементи належать до
"нечіткої множини" експортного потенціалу підприємства,
важливо, передусім, визначитися з критеріями належності
або ознаками структуризації. Автор цієї роботи вважає, що
структурний аналіз експортного потенціалу підприємства
доцільно здійснювати за двома критеріальними ознаками –
результативною, якою є рівень експортної конкурентоспроможності підприємства, і функціонально-факторною
ознакою, якою є вид екпортоорієнтованого активу підприємства.
Ідея полягає в тому, щоб за цими ознаками у "нечіткій
множині" визначити лише ті елементи, які утворюють
"структурну матрицю" експортного потенціалу підприємства,
в якій джерелом його розвитку є суперечність у співвідношенні елементів. Зміна цих співвідношень (структури) дає
поштовх для зміни експортного потенціалу підприємства,
узагальнюючим проявом якого є зростання експортної
конкурентоспроможності підприємства. Вирішення цього
завдання вимагає застосування системного підходу, який
дозволяє подати експортний потенціал підприємства як
складну поліструктуру із взаємозв’язками та взаємодією
елементів, які можуть бути згруповані у три основні функціональні агрегати експортного потенціалу підприємства –
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Зовнішній ринок

Рис. 2. Онтологічна схема взаємодії функціональних
агрегатів експортоорієнтованого підприємства
Зміст наведеної на рис. 2 схеми стає більш зрозумілим
з урахуванням взаємного розташування функціональних агрегатів експортоорієнтованого підприємства. Базисну роль
відіграють матеріальні активи (у вигляді кола), насамперед –
машини і технологічні процеси, які в умовах ринкових відносин набувають форми основного капіталу. Основний капітал
є найбільш значущим операційним активом, або субфункціональним агрегатом, який детермінує стан експортного потенціалу та рівень конкурентоспроможності підприємства, що
підтверджується відтворювальною політикою і практикою
нагромадження основного капіталу в розвинених країнах світу.
Але якими б високорозвиненими не були операційні активи, їх використання здійснюється через виробничоекономічну діяльність персоналу підприємства (контур 2).
Термін "виробничо-економічна діяльність" відображає
принцип раціональності виробництва як процесу комбінування субфункціональних потенціалів (ресурсів), який, згідно з роботою [14, с. 73], має бути ефективним за критерієм технічної мінімізації витрат або технічної максимізації
випуску продукції. Результатом виробничо-економічної
діяльності підприємства є готова продукція експортного
призначення, доходи від реалізації якої стають джерелом
формування інших видів субфункціональних агрегатів.
Третій функціональний контур складає інвестиційноінноваційна (технологічна) діяльність (див. рис. 2). Її виокремлення в самостійний функціональний агрегат зумовлюється, по-перше, самим характером розширеного відтворення експортної діяльності підприємства – через реновацію
основних та відшкодування оборотних ресурсів, і по-друге –
сучасною тенденцією прогресуючої інноватизації (технологізації) експортних потенціалів підприємств та їх конкурентоспроможності, яка детально висвітлена в роботі [15].
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Четвертий контур утворює організаційно-управлінська діяльність (див. рис. 2), яка повністю охоплює виробничо-економічну і частково інвестиційно-інноваційну
діяльність. Це пояснюється як існуванням пропорцій розширеного відтворення, так і закономірностями розвитку
науково-технічного прогресу, які не можуть визначатися
лише за бажанням управлінських кадрів.
Наведений склад основних функціональних агрегатів
формує типову структуру експортного потенціалу підприємства,
в якій співвідношення функціональних агрегатів визначається
ситуацією експортної діяльності підприємства, яка, згідно
з роботою [6], охоплює суб’єкт з його управлінською основою
і середовище діяльності, а також відносини і зв’язки між
ними, які дозволяють формувати адекватні типу конкурентних
переваг підприємства комбінації елементів його експортного
потенціалу.
Ситуаційний підхід до трактування структури експортного потенціалу підприємства знаходить якщо не
пряме, то опосередковане відображення в багатьох працях вітчизняних і зарубіжних вчених [16; 17]. У розгорнутому вигляді він наведений у роботі С. В. Ємельянова
[17], де її автор доводить, що в економіках розвинених
країн діють фірми, які на внутрішніх і зовнішніх ринках
експлуатують різні типи конкурентних переваг – ресурснофакторні, технологічні, інноваційні, глобальні. При цьому
кожному типу конкурентних переваг і стадії конкурентоспроможності фірми відповідає своя структура експортного потенціалу та свій набір елементів, хоча ця залежність
визначається не лише галузевими особливостями, а й
змінами під впливом науково-технологічного прогресу. Використання логічної конструкції "тип конкурентних переваг –
структура експортного потенціалу підприємства" дозволяє
стверджувати про некоректність порівняння структур експортних потенціалів підприємств, які експлуатують різні
типи конкурентних переваг і знаходяться на різних стадіях
конкурентоспроможності.
Між елементами експортного потенціалу підприємства
існують складні взаємозв’язки та впорядкованість, що
обумовлює важливість виділення рівнів їх субординації за
принципом ієрархічності. Згідно з теорією багаторівневих
ієрархічних систем [18], експортний потенціал підприємства
може бути поданий як багаторівнева ієрархічна структура,
в якій функціональні взаємозв’язки між рівнями визначаються за ступенем значущості активів у формуванні міжнародної конкурентоспроможності підприємства (рис. 3).
Стратегічні активи

Конкурентні активи

Основні (базисні) активи

Другорядні активи

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства

Рис. 3. Схема ієрархічної (рівневої) структури
експортного потенціалу підприємства

Найнижчий рівень в ієрархічній структурі експортного
потенціалу підприємства (див. рис. 3) складають другорядні
активи, які в разі потреби достатньо легко можуть бути
сформовані власне підприємством, придбані ззовні або
виведені із підприємства, наприклад, на умовах аутсорсингу.
Другий рівень складають основні (базисні) активи,
функціональна роль яких визначається тим, що без них
підприємство взагалі не може існувати як суб’єкт експортної діяльності. До цієї категорії відносяться активи, які в
західних наукових виданнях ідентифікуються за класом
фізичних, а у вітчизняних – матеріальних активів. При
цьому, на думку західних вчених, самі по собі базисні активи
не створюють конкурентних переваг, а є лише критично
необхідним інгредієнтом стратегії їх формування [19, с. 19].
Третій і четвертий (найвищий) рівні структури експортного потенціалу підприємства утворюють конкурентні
та стратегічні активи, які в економічній літературі ідентифікуються за класом нематеріальних активів. Функціональна
роль цих активів є різною: якщо перші забезпечують подолання бар’єрів входження у зовнішній ринок, то другі
(стратегічні активи) забезпечують формування ексклюзивних конкурентних переваг, що спонукають суб’єктів, які
діють на зовнішньому ринку, до перерозподілу на ньому
ринкової влади продуцентів. Розмежовуючи поняття
"управління" та "координація", ієрархічний принцип структуризації елементів експортного потенціалу підприємства
істотно підвищує якість продукування управлінських рішень, що забезпечується, з одного боку, розширенням
повноважень у прийнятті рішень на окремих рівнях ієрархії,
а з іншого – принципом координації рішень за постулатом
суміщеності цілей стратегічного, тактичного й оперативного рівнів управління.
Запропоновані в статті методологічні підходи до
визначення сутності та структури експортного потенціалу
підприємства формують підґрунтя для розвитку цієї галузі
наукового знання. Завданням подальшого наукового пошуку має стати формування ефективних механізмів
управління розвитком експортного потенціалу вітчизняних
підприємств, адекватних сутності об’єкта управління та
умовам сучасної міжнародної конкуренції.
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