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екСПоРТний ПоТенціал ПідПРиЄМСТВа:  
СУТніСТь і оСоБлиВоСТі ФоРМУВання

Статтю присвячено розвитку теоретико-методологічних засад аналізу експортного потенціалу підприємства на основі  системної парадигми 
його формування. Проаналізовано існуючі підходи до тлумачення сутності експортного потенціалу підприємства та доведено, що проблема 
категоріальної визначеності експортного потенціалу підприємства обумовлена складністю його формування як системного явища, що виникає 
на ґрунті зчеплення та взаємодії потенціалів підприємства (виробничої системи) і зовнішнього ринку (системи міжнародного обміну). Подано 
авторське трактування сутності та особливостей формування експортного потенціалу підприємства у контексті взаємодії потенціалів підпри-
ємства та зовнішнього ринку. обґрунтовано доцільність визначення сутності експортного потенціалу підприємства крізь категорію активів, що 
залучаються до експортної діяльності підприємства.
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Постановка проблеми. Експортний потенціал під-
приємства як економічна категорія та об’єкт аналізу набув 
підвищеної уваги вчених і практиків у галузі міжнародного 
бізнесу. його домінантна роль у формуванні міжнародних 
конкурентних переваг доведена у багатьох працях вітчиз-
няних і зарубіжних вчених. однак питання сутності та зако-
номірностей формування експортного потенціалу підпри-
ємства дотепер залишаються дискусійними, що спричинює 
появу «проблемних зон» і «вузьких місць» в управлінні екс-
портною діяльністю вітчизняних підприємств.

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоретич-
ні і прикладні аспекти аналізу експортного потенціалу під-
приємства висвітлюються в багатьох працях вітчизняних 
і  зарубіжних вчених. В них пропонуються різні теоретичні 
моделі й підходи до з’ясування сутності, структурних ха-
рактеристик та особливостей формування експортного 
потенціалу підприємства. 

Проте загальновизнаної дефініції експортного потен-
ціалу підприємства, як і методу його оцінки, дотепер не 
 існує. 
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Аналіз сучасних наукових праць дозволяє виділити 
три основні підходи до тлумачення сутності експортного 
потенціалу підприємства – структурно-функціональний, 
ресурсний і результативний.

Структурнофункціональний підхід спирається на 
методологічну схему «загальне – особливе – окреме» та 
понятійний ряд «потенціал – економічний потенціал – 
експортний потенціал», за якими експортний потенціал 
підприємства визначається як складова економічного по-
тенціалу підприємства, що забезпечує формування його 
міжнародних конкурентних переваг [1, с.14], або як скла-
дова системи зовнішньоторговельних зв’язків підприєм-
ства [2, с. 28].

Згідно з ресурсним підходом, який є домінуючим 
в  сучасних дослідженнях, експортний потенціал під-
приємства визначається як здатність або можливості 
підприємства виробляти конкурентоспроможні товари 
і  послуги, що можуть бути реалізовані на світових ринках 
[3, с. 285]. ці можливості визначаються ресурсною базою 
експортної діяльності, що має бути адаптована до конку-
рентного профілю зовнішнього ринку та факторної мо-
делі конкурентоспроможності підприємства. Ресурсний 
підхід інтегрований в сучасні концепції стратегічного по-
тенціалу підприємства, що акцентують увагу на такі його 
характеристики як цінність для клієнтів, специфічність, 
складність імітації та складність заміщення, які забезпе-
чують усталеність конкурентних переваг підприємства на 
зовнішніх ринках. 

Результативний підхід базується на тлумаченні екс-
портного потенціалу підприємства крізь призму його ці-
льової орієнтації – як механізм або засіб досягнення певної 
мети, а конкретніше – максимального обсягу товарів і по-
слуг, що можуть бути вироблені і реалізовані на світових 
ринках [4, с. 281]. 

Аналіз існуючих теоретичних підходів свідчить, що 
проблема з’ясування сутності та особливостей форму-
вання експортного потенціалу підприємства залишається 
недостатньо вирішеною, що істотно гальмує розробку ме-
тодичних засад його комплексного оцінювання та управ-
лінських механізмів підвищення міжнародної конкуренто-
спроможності підприємства.

Метою статті є розвиток теоретико-методологічних 
засад аналізу експортного потенціалу підприємства на 
основі системної парадигми його формування. 

основні результати дослідження. Проблема катего-
ріальної визначеності експортного потенціалу підприєм-
ства обумовлена складністю його формування як систем-
ного явища, що виникає на ґрунті зчеплення та взаємодії 
потенціалів підприємства (виробничої системи) і зовніш-
нього ринку (системи міжнародного обміну). 

Виходячи з цього, міжнародна економічна діяль-
ність підприємства постає як системний комплекс, що 
включає підприємство (виробничу систему), зовнішній 
ринок (систему міжнародного обміну) та інституційно-
регульований простір взаємодії. Усталене функціонуван-
ня цього комплексу забезпечується міжсистемною вза-

ємодією підприємства і зовнішнього ринку, в якій вихідні 
результати функціонування першого є вхідними для дру-
гого. Активність і  раціональність взаємодії підприємства 
і зовнішнього ринку як різноякісних системних агрегацій 
зумовлюються їх взаємосприянням у реалізації цілей їх 
функціонування.

Функціонування підприємства як суб’єкта міжнародної 
економічної діяльності обумовлює його вихід на зовнішній 
ринок з метою збуту кінцевих результатів діяльності (това-
рів, послуг) , а отже – забезпечення відтворювальних основ 
його існування як системи. Реалізація цієї мети пов’язана 
із подвійною суб’єкт-об’єктною функцією підприємства, 
яке, з одного боку, є суб’єктом впливу на зовнішній ринок,  
а з іншого – об’єктом впливу з боку останнього. Перша 
функція реалізується за допомогою потенціалу зовнішньо-
економічної взаємодії – активів підприємства як релевант-
ної частини його економічних ресурсів, а друга – за допо-
могою потенціалу розвитку зовнішнього ринку, що гене-
рується ендогенними (конкуренція) та екзогенними (НтП) 
силами його розвитку. У реалізації цієї мети стан потен-
ціалу зовнішньоекономічної взаємодії підприємства має 
вирішальне значення: він обумовлює масштаб і результат 
взаємодії підприємства із зовнішнім ринком, інтерпретація 
якого здійснюється за критерієм експортної конкуренто-
спроможності підприємства. 

Проблема функціонування зовнішнього ринку зумов-
лена перманентним витоком під тиском конкуренції пев-
ної частини потенціалу його розвитку, який може бути від-
новлений і підвищений лише на підставі залучення ззовні 
потоку ресурсів, характеристики яких є симетричними по-
тенціалу розвитку зовнішнього ринку. 

Входження підприємства у зовнішній ринок в інститу-
ційно-регульованому конкурентному просторі здійсню-
ється за умови наявності в економічному потенціалі підпри-
ємства позитивно-релевантних активів, із властивостями, 
адекватними властивостям потенціалу розвитку зовніш-
нього ринку. Категоріальний зміст активів підприємства, 
що використовуються для реалізації цілей його зовнішньо- 
економічної діяльності, виражає наукове поняття «екс-
портний потенціал підприємства».

маючи системну сутність, експортний потенціал під-
приємства уособлює в собі симетричні властивості потен-
ціалів підприємства і зовнішнього ринку і віддзеркалює 
глибину і масштаби їх взаємодії та рівень міжнародної 
конкурентоспроможності підприємства. це дозволяє ви-
значити експортний потенціал підприємства як інтегрова-
ну сукупність активів підприємства, які використовуються 
для здійснення міжнародної економічної діяльності і забез- 
печують конкурентоспроможність підприємства на зо-
внішньому ринку. Експортний потенціал підприємства є 
іманентним атрибутом діючого продуцента зовнішнього 
ринку та сутнісно-необхідною передумовою забезпечення 
його життєздатності як суб’єкта зовнішньоекономічної ді-
яльності.

отже в онтологічному плані категорія «експортний 
потенціал підприємства» відображає характер експортної 
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діяльності, а в гносеологічному – спосіб або механізм її 
здійснення – на основі формування і використання активів 
підприємства, необхідних для виробництва та реалізації 
товарів і послуг на зовнішніх ринках.

трактування сутності експортного потенціалу підпри-
ємства через категорію активів (від лат. аctives – дійсний), 
що залучаються у сферу міжнародного бізнесу, є більш 
доречним з позицій їх функціональної визначеності та ре-
зультатоорієнтованості. Згідно з теорією функціональних 
систем роль результату в системі є вирішальною і саме він 
«вибирає», «стягує» і «фокусує на себе» ті частини (елемен-
ти) економічного потенціалу підприємства, які безпосе-
редньо працюють на реалізацію цільових орієнтирів екс-
портної діяльності підприємства. Поняття «актив» у цьому 
контексті можна розглядати як функціонально та резуль-
татоорієнтований ресурс розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності, що позбавлений надлишкового ступеню сво-
боди, і у сукупності й взаємодії з іншими активами формує 
якісно нову системну агрегацію – експортний потенціал 
підприємства.

Загальне теоретичне положення, за яким експортний 
потенціал підприємства є не простою сукупністю його зо-
внішньоекономічних активів, сумнівів не викликає. Проте 
існують істотні розбіжності думок вчених в обґрунтуванні 
структури та субординації елементів експортного потен-
ціалу підприємства. так, одні автори «базою» (ядром) еко-
номічного потенціалу будь-якого підприємства вважають 
виробничий потенціал [5 с. 31], другі – управлінський по-
тенціал [6, с. 6], треті – інтелектуальний потенціал [7, с. 14]. 
Відповідно до цих уявлень визначаються різні структурні 
характеристики та пропонуються управлінські моделі роз-
витку експортного потенціалу підприємства.

Згідно з [8, с. 467], структура складної системи відо-
бражає її побудову у площині складу та взаємозв’язків най-
більш важливих компонентів, які забезпечують існування 
системи та її основних властивостей. При цьому одна систе-
ма може бути представлена різними структурами у залеж-
ності від аспекту аналізу або мети створення. ці теоретичні 
положення набувають особливої ваги в аналізі експортного 
потенціалу підприємства і дозволяють з’ясувати специфіку 
його структурної побудови у площині системних імперати-
вів і закономірностей його формування та розвитку. 

По-перше, експортний потенціал підприємства є 
складною й відкритою системою, структуру якої утворю-
ють дві групи активів, що забезпечують реалізацію внутріш-
ніх та зовнішніх імперативів функціонування та розвитку 
економічних систем. Внутрішні імперативи (ефективності, 
продуктивності, доходності) пов’язані із самими основами 
економічної діяльності і у площині співвідношення витрат 
і результатів відображають критично важливі параметри 
функціонування виробничих систем. 

Реалізація внутрішніх імперативів в експортній ді-
яльності підприємства забезпечується використанням 
першої групи активів, які уможливлюють саме експор-
тоорієнтоване виробництво та пропозицію товарів і по-
слуг на світових ринках. До цієї групи відносяться активи 

пропозиції, що, згідно з сучасною теорією факторів ви-
робництва, формують ресурсну основу будь-якого виду 
економічної діяльності підприємства – його природно-
ресурсний; трудовий; виробничий; технологічний та 
управлінський потенціали.

Зовнішні імперативи функціонування та розвитку екс-
портоорієнтованого підприємства генеруються надсисте-
мою (світовим ринком), а їх реалізацію забезпечують ак-
тиви другої групи, що формуються під впливом зворотних 
зв’язків у системі «підприємство – зовнішній ринок». В цій 
системі саме зовнішній ринок виконує функцію упоряд-
кування структури експортного потенціалу підприємства 
та його адаптації до властивостей потенціалу розвитку 
зовнішнього ринку. До цієї групи відносяться активи по
питу, які структурно виокремлюються в маркетинговий, 
інфраструктурний та інформаційний потенціали підприєм-
ства, що формують ресурсно-аналітичне підґрунтя устале-
ного розвитку його експортної діяльності.

По-друге, сучасною тенденцією є підвищення систем-
но-структурної складності експортного потенціал підпри-
ємства, що визначається формулою 3І (інтелектуалізація, 
інформатизація, інституціоналізація) і знаходить відо-
браженняу зростанні ролі нематеріальної частини акти-
вів підприємства. так, за даними консалтингової компа-
нії «Interbrand» [9, с. 552], за останні тридцять п’ять років 
частка матеріальних активів у структурі загальних активів 
підприємства знизилась із 70% до 30%, а нематеріальні ак-
тиви сьогодні генерують дохід, який капіталізується у 90% 
вартості підприємства. 

Нарощування інтелектуальної, інформативної та інсти-
туційної компонент експортного потенціалу підприємства 
забезпечує не тільки підвищення доходності актуалізова-
ної частини його активів, а й підтримку працездатності та 
оперативне «включення» у разі необхідності неактулізова-
ної частини активів. Формування резерву або запасу роз-
витку експортного потенціалу підприємства забезпечує 
зростання його адаптивних властивостей і ефективне реа-
гування на зміни середовища міжнародного бізнесу.

По-третє, експортному потенціалу підприємства як 
системному ресурсу притаманна властивість факторної 
доходності, що визначається крізь такі агреговані показ-
ники як експортна вартість активів та експортний дохід 
підприємства. Інтерпретація факторної доходності екс-
портного потенціалу підприємства у площині цих показ-
ників корелюється з підходами зарубіжних дослідників, 
і  зокрема, експертів Світового банку та міжнародного 
торговельного центру ооН до аналізу та оцінки порів-
няльних конкурентних переваг експортного сектору [10]. 
Згідно із цими підходами рівень складності експорту ви-
значається за показниками продуктивності (доходності) 
його активів, які відображають рівень абсорбції знань 
і передових технологій в продуктах і процесах експорто-
орієнтованого підприємства. так, результати обстежень, 
що наведені у Звіті експертів Світового банку [11], засвід-
чують тенденцію зниження складності експорту підпри-
ємств машинобудівного сектору України, що пов’язане із 
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низьким рівнем його технологічного оновлення, «агре-
сивним» регуляторним середовищем та слабким інфра-
структурним забезпечення експортної діяльності україн-
ських підприємств.

Висновки. Дослідження сутності та особливостей 
формування експортного потенціалу підприємства дозво-
ляє сформулювати такі висновки. 

Проблема категоріальної визначеності експортного 
потенціалу підприємства має методологічні витоки, а її ви-
рішення потребує застосування аналітичного інструмента-
рію теорії систем. За системним підходом взаємодія підпри-
ємства і зовнішнього ринку в інституційно-регульованому 
просторі здійснюється за умови наявності в економічному 
потенціалі підприємства активів, властивості яких є симе-
тричними властивостям потенціалу розвитку зовнішньо-
го ринку. Категоріальний зміст активів підприємства, що 
забезпечують його зчеплення та взаємодію із зовнішнім 

ринком, виражає наукове поняття «експортний потенціал 
підприємства».

Структуру економічного потенціалу підприємства 
утворюють активи пропозиції та активи попиту, що за-
безпечують реалізацію, відповідно, внутрішніх і зовнішніх 
імперативів його функціонування та розвитку. Активи про-
позиції формують ресурсну основу експортної діяльності – 
природно-ресурсний, трудовий, виробничий, технологіч-
ний та управлінський потенціал, а активи попиту – її марке-
тинговий, інфраструктурний та інформаційний потенціал, 
що забезпечують підвищення усталеності та адаптивності 
розвитку експортного потенціалу підприємства.

Експортний потенціал підприємства є системним ре-
сурсом, що володіє факторною доходністю, яку доцільно 
визначати за допомогою показників експортної вартості 
активів та експортного доходу підприємства.
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ВЗаиМоСВяЗь СТРаТегии РаЗВиТия С СиСТеМой МоТиВации  

на ПРедПРияТияХ
В условиях ограниченных ресурсов, для обеспечения конкурентных преимуществ на рынке, персонал является важнейшим ресурсом предпри-
ятия, который позволяет за счет эффективной системы мотивации (которая должна являться составной частью стратегического развития пред-
приятия) решить основные стратегические задачи предприятия – повышение эффективности и производительности труда персонала, что в свою 
очередь выступает важным фактором развития предприятия в целом. В статье проанализирована взаимосвязь стратегии развития предприятия 
и стратегии управления персоналом за счет формирования кадровой стратегии, что позволяет установить ориентиры в сфере управления пер-
соналом на долгосрочный период, определить кадровую стратегию. Рассмотрена система мотивации предприятия в формате сбалансированной 
системы показателей, которая представлена за счет построения стратегической карты, базирующейся на четырех составляющих достижения стра-
тегии, а именно: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы и человеческий капитал. Рассмотрена взаимосвязь стратегии развития с систе-
мой ключевых показателей эффективности деятельности предприятия, которая конкретизирует содержание стратегических целей. обоснована 
связь сбалансированной системы показателей с системой мотивации на предприятиях за счет определения показателей (определяющих результат 
достижения определенных стратегических целей предприятия) и мотивационного мероприятия (согласно результатам достижения целей).
Ключевые слова: стратегия, мотивация, кадровая стратегия, система сбалансированных показателей, система ключевых показателей
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ВЗаЄМоЗВ'яЗок СТРаТегії РоЗВиТкУ З СиСТеМоЮ МоТиВації на ПідПРиЄМСТВаХ

В умовах обмежених ресурсів, для забезпечення конкурентних переваг на ринку, персонал є найважливішим ресурсом підприємства, який дозволяє 
за рахунок ефективної системи мотивації (яка повинна бути складовою стратегічного розвитку підприємства) вирішити основні стратегічні завдання 
підприємства – підвищення ефективності та продуктивності праці персоналу, що у свою чергу виступає важливим фактором розвитку підприємства 
в цілому. У статті проаналізовано взаємозв’язок стратегії розвитку підприємства та стратегії управління персоналом за рахунок формування кадрової 
стратегії, що дозволяє встановити орієнтири в сфері управління персоналом на довгостроковий період, визначити кадрову стратегію. Розглянуто си-
стему мотивації підприємства у форматі збалансованої системи показників, яка представлена за рахунок побудови стратегічної карти, що базується на 
чотирьох складових досягнення стратегії, а саме: фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси та людський капітал. Розглянуто взаємозв’язок стратегії 
розвитку з системою ключових показників ефективності діяльності підприємства, що конкретизують зміст стратегічних цілей. обґрунтовано зв'язок 
збалансованої системи показники з системою мотивації на підприємствах за рахунок визначення показників, (що визначають результат досягнення 
певних стратегічних цілей підприємства) та мотиваційного заходу (відповідно до результатів досягнення цілей).
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INTERCONNECTION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY AND MOTIVATION SYSTEM AT ENTERPRISES

Personnel is the most important resource of an enterprise, under conditions of limited resources and for ensuring competitive advantages in the 
market, which allows, by means of the efficient system of motivation (which should be a component of the enterprise strategic development), solution 
of main strategic tasks of an enterprise – increase of efficiency and effectiveness of the personnel labour, which, in its turn, is an important factor of the
enterprise development in general. the article analyses interconnection of the enterprise development strategy and personnel management strategy 
by means of formation of the personnel strategy, which allows setting reference points in the sphere of personnel management for a long period 
and formulation of the personnel strategy. the article considers the system of enterprise motivation in the format of the balanced scorecard, which 
is presented through setting up a strategic chart, which is based on four components of achievement of strategy, namely: finance, clients, internal 
business processes and human capital. It considers interconnection of the development strategy with the key indicators of efficiency of enterprise 
activity, which specifies essence of strategic goals. It justifies connection of balanced scorecard with the system of motivation at enterprises by means of 
identification of indicators (that identify the result of achievement of certain strategic goals of an enterprise) and a motivation measure (in accordance 
with the results of achievement of goals).
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