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Diagnostics of the Enterprise Export Potential
The aim of the article is to form and develop theoretical and methodological 
foundations for diagnostics of the enterprise export potential, which should 
be understood as a process of identification, analysis and assessment of the 
level of potential possibility and readiness of the enterprise to implement 
export activities taking into account the impact of interrelated internal 
variables (goals, technology, structure, tasks, educational and professional 
potential of the staff) and factors of the enterprise external environment 
(customers, competitors, suppliers, intermediaries, contact audience, 
etc.) in order to ensure a qualitatively new level of its development and 
formation of its prospects. It is determined that the key business indicators 
of the system for diagnostics of enterprise export potential are: the level of 
enterprises competitiveness in the international (global) market; the level 
of competitiveness of enterprise products; the level of competitiveness of 
enterprise export products; the level of enterprise resource opportunities; 
the level of enterprise export performance. Prospects for further research 
in this direction are to develop a classification (specifically detailed list) 
of objectives of the enterprise diagnostics by the level of detail (element, 
partial, complex), taking into account diagnostics of export potential of the 
enterprise as part of diagnostic objective.
Keywords: enterprise, products, export activities, export potential, 
diagnostics, business-indicators.
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Диагностика экспортного потенциала предприятия
Целью статьи является формирование и развитие теоретико-ме-
тодологических и методических основ диагностики экспортного 
потенциала предприятия, под которой следует понимать процесс 
идентификации, анализа и оценки уровня потенциальной возмож-
ности и готовности предприятия к осуществлению экспортной 
деятельности с учетом влияния взаимосвязанных внутренних пере-
менных (цели, технология, структура, задачи, образовательно-
профессиональный потенциал персонала) и факторов внешней среды 
предприятия (потребители, конкуренты, поставщики, посредники, 
контактные аудитории и т.д.) с целью обеспечения качественно 
нового уровня его развития и формирования перспектив. Установ-
лено, что ключевыми бизнес-индикаторами системы диагностики 
экспортного потенциала предприятия являются: уровень конкурен-
тоспособности предприятия на международном (мировом) рынке; 
уровень конкурентоспособности продукции предприятия; уровень 
конкурентоспособности экспортной продукции предприятия; уро-
вень ресурсных возможностей предприятия; уровень эффективности 
экспортной деятельности предприятия. Перспективы дальнейших 
исследований в этом направлении заключаются в разработке клас-
сификации (узкодетализированного перечня) диагностических целей 
предприятия по уровню детализации (на элементные, частичные, 
комплексные) с учетом диагностики экспортного потенциала пред-
приятия как частичной диагностической цели.
Ключевые слова: предприятие, продукция, экспортная деятельность, 
экспортный потенциал, диагностика, бизнес-индикаторы.
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Діагностика експортного потенціалу підприємства

Метою статті є формування та розвиток теоретико-методологічних і методичних засад діагностики експортного потенціалу підприємства, 
під якою слід розуміти процес ідентифікації, аналізу й оцінювання рівня потенційної можливості та готовності підприємства до здійснення 
експортної діяльності з урахуванням впливу взаємозалежних внутрішніх змінних (цілі, технологія, структура, завдання, освітньо-фаховий потенціал 
персоналу) та факторів зовнішнього середовища підприємства (споживачі, конкуренти, постачальники, посередники, контактні аудиторії тощо) 
з метою забезпечення якісно нового рівня його розвитку та формування перспектив. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами системи 
діагностики експортного потенціалу підприємства є: рівень конкурентоспроможності підприємства на міжнародному (світовому) ринку; рівень 
конкурентоспроможності продукції підприємства; рівень конкурентоспроможності експортної продукції підприємства; рівень ресурсних мож-
ливостей підприємства; рівень ефективності експортної діяльності підприємства. Перспективи подальших досліджень в цьому напрямі поляга-
ють у розробленні класифікації (вузькодеталізованого переліку) діагностичних цілей підприємства за рівнем їх деталізації (на елементні, часткові, 
комплексні) з урахуванням діагностики експортного потенціалу підприємства як часткової діагностичної цілі.
Ключові слова: підприємство, продукція, експортна діяльність, експортний потенціал, діагностика, бізнес-індикатори.
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Постановка проблеми. Діагностика стану експорт-
ного потенціалу вітчизняного підприємства є базисом 
розробки та прийняття рішень (тактичних стратегічних) 
в управлінні міжнародним бізнесом. Важливість цього пи-
тання, його практична значущість та актуальність не ви-
кликає жодних сумнівів та усвідомлюється усіма вченими-
економістами та практиками. Це й обумовило вибір теми 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретич-
ні та практичні засади формування і реалізації експортного 
потенціалу підприємства (суб’єкта господарювання) дослі-
джували такі науковці, як Т. І. Бондарєва, Н. В. Бугас, І. П. Бу - 
лєєв, О. М. Вакульчик, А. Е. Воронкова, Л. Т. Гораль, В. В. Дру - 
жиніна, Д. П. Дубицький, К. В. Іванієнко, С. М. Козь менко,  
С. І. Колосок, О. А. Немашкало, О. Л. Ортинська, А. І. Осад-
чук, Ю. А. Пилипенко, Л. І. Піддубна, Т. О. Рибакова, Л. В. Різ- 
 ніченко, М. І. Сайкевич, О. Д. Сайкевич, Ю. О. Семікоп,  
С. А. Часовський, А. В. Череп, О. А. Шестакова, В. І. Шийко 
[1–16], Л. А. Янковська та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Водночас, враховуючи різноманітні (ключові) 
аспекти з теорії і практики щодо формування та оцінюван-
ня експортного потенціалу підприємства [1–16], не до кінця 
вивченими залишаються питання діагностики експортного 
потенціалу підприємства. Тому метою статті є формуван-
ня та розвиток теоретико-методологічних і методичних 
засад діагностики експортного потенціалу підприємства 
з урахуванням діючої практики у цьому напрямі.

Виклад основного матеріалу дослідження. З огляду 
на результати аналізу літературних джерел за проблемою 
[1–16] виникає необхідність в уточненні сутності таких 
економічних категорій, як «експортний потенціал підпри-
ємства» та «діагностика експортного потенціалу підпри-
ємства».

Так, В. В. Дружиніна та Л. В. Різніченко [1] дотри-
муються точки зору, що під експортним потенціалом під-
приємства (суб’єкта господарювання) слід розуміти обсяг 
конкурентоспроможної продукції, яку має можливість (або 
здатна) створити та спроможна реалізувати на зовнішньо-
му ринку у просторово-часовому вимірі сучасності певна 

(конкретна) виробничо-господарська система [1, с. 248]. 
У той же час Л. І. Піддубна та О. А. Шестакова [2] вважа-
ють, що експортний потенціал підприємства – сукупність 
активів підприємства, що використовуються ним для здій-
снення міжнародної економічної діяльності і забезпечення 
конкурентних переваг на зовнішніх ринках [2, с. 226]. Крім 
цього, у науковій праці [3] зазначено, що в основі експорт-
ного потенціалу підприємства (підприємницької структу-
ри) лежить здатність суб’єкта господарювання до ведення 
ним конкурентної боротьби на міжнародних (світових) 
ринках. Водночас ця здатність вимірюється обсягом (су-
купністю) ресурсів, які залучено у його діяльність і пере-
творено з метою формування конкурентоспроможності 
експортної продукції [3].

Беручи до уваги зазначене, слід також врахувати дум-
ку (загальні висновки) науковців у статті [4], які стверджу-
ють, що експортний потенціал підприємства являє собою 
можливість підприємства (фірми) або будь-якого іншого 
суб’єкта господарювання здійснювати виробництво пев-
ного виду продукції, що буде конкурентоспроможною, як 
на внутрішньому (національному), так і безпосередньо на 
зовнішньому (світовому) ринку [4, с. 21].

Доцільно також відмітити наукову роботу (статтю) 
Л. Т. Гораль та В. І. Шийко «Удосконалення системи оціню-
вання ефективності використання експортного потенціалу 
газотранспортного підприємства» [5], у якій наведено (роз-
крито) чотири науково-методичні підходи до визначення 
експортного потенціалу підприємства. Отже, компаратив-
ний підхід (перший) визначає експортний потенціал під-
приємства, виходячи із його конкурентних переваг. Згід-
но з ресурсним підходом (другим) експортний потенціал 
суб’єкта господарювання ґрунтується на ідентифікуванні 
його взаємозв’язків із категорією (поняттям) «економічний 
потенціал». За системно-структурним підходом (третім) 
експортний потенціал підприємницької структури (фірми) 
відображає дослідження процесів (бізнес-операцій), що від-
буваються у внутрішньому середовищі підприємства під час 
його взаємовідносин із зовнішнім середовищем (із спожи-
вачами, конкурентами, постачальниками, посередниками, 
контактними аудиторіями тощо). Водночас відповідно до 
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функціонального підходу (четвертого) експортний потен-
ціал підприємства визначається як одна зі складових еко-
номічного потенціалу підприємства, структура якого чітко 
підпорядкована меті та цілям підприємства з урахуванням 
дії факторів (чинників) внутрішнього та зовнішнього се-

редовища [5, с. 120–121]. Структуру застосування SWOT-
аналізу для підприємства (суб’єкта господарювання) наве-
дено на рис. 1. Модель взаємозв’язку внутрішніх змінних 
організації (цілі, технологія, структура, завдання, освітньо-
фаховий потенціал (ОФП) персоналу) наведено на рис. 2.

Можливості (opportunities) Загрози (threats)Стан організації

Вн
ут

рі
ш

нє
 се

ре
до

ви
щ

е

Зовнішнє  середовище

Сильні позиції 
(strengths)

Слабкі позиції 
(weaknesses)

Фінанси
(1)

Клієнти
(2)

ОФП 
персоналу

(4)

Внутрішні 
бізнес-

операції
(3)

(1) (2) (4)(3) (1) (2) (4)(3)

(1) (2) (4)(3)

рис. 1. Структура застосування SWOT-аналізу для підприємства

Джерело: [17, c. 36] – на основі [18, с. 57; 19, с. 76]

Технологія та ресурси

Цілі – конкретний, кінцевий стан або очікуваний результат організації (підприємства);
Структура – взаємовідносини рівнів управління і видів робіт, які виконують підрозділи підприємства;
Завдання – види робіт, які необхідно виконати певним способом та в обумовлений строк. Це робота з предметами та 
засобами праці, інформацією та людьми;
Технологія – засіб (спосіб) перетворення вхідних елементів (сировини, матеріалів та ін. ресурсів) у вихідні (продукт, виріб, 
послуга) шляхом виконання певних операцій, дій тощо;
Ресурси – природні, сировинні, матеріальні, фінансові, нематеріальні (зокрема, ОФП) та інші цінності, які можуть бути 
використані організаціями для створення товарів, надання послуг, одержання певних результатів.
 взаємозв’язок;       вплив.

Завдання

СтруктураПрацівники
(ОФП персоналу) Цілі

рис. 2. модель взаємозв’язку внутрішніх змінних організації (підприємства)

Джерело: [17, c. 34] – на основі [19, с. 47–48; 20, с. 122, 129; 21, с. 20–21]

Таким чином, на основі результатів досліджень науко-
вих праць [1–5] та аналізу діючої практики функціонування 
підприємств встановлено, що під експортним потенціалом 
підприємства доцільно розуміти можливість підприєм-
ства (підприємницької структури), що визначається його 
здатністю, внаслідок ефективного використання ресурсів 
(трудових, матеріальних, фінансових та енергетичних [22]) 

з урахуванням потенційних ризиків (фінансових, вироб-
ничих, трудових, соціально-економічних та інноваційно-
інвестиційних [23]) в умовах проблем і використання шан-
сів зовнішнього середовища функціонування, виробляти 
конкурентоспроможну продукцію [24] та реалізовувати її на 
міжнародних (світових) ринках із отриманням на цій основі 
позитивного результату (ефекту) від експортної діяльності.
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Що стосується експортної діяльності підприємства, 
то А. В. Череп та О. Л. Ортинська [6] вважають, що вона 
являє собою цілісну та послідовну сукупність конкретних 
(визначених) взаємоузгоджених дій (етапів), виконання 
яких забезпечує підприємству можливість виходу на зо-
внішній ринок [6]. В цьому контексті з’ясовано, що екс-
портний потенціал підприємства характеризує рівень 
його потенційної можливості та готовності до здійснення 
ним експортної діяльності. У той же час Л. Т. Гораль та  
В. І. Шийко [5] стверджують, що експортний потенціал під-
приємства покликаний задовольняти потреби зовнішнього 
ринку, забезпечувати ресурсні можливості підприємства 
та розвиток його експортної діяльності [5, с. 121].

Встановлено, що на формування та розвиток потен-
ціалу підприємства, в тому числі експортного, впливають 
різноманітні фактори (час, оточення, стан, ситуація).

Так, у науковій праці Л. І. Піддубної та К. В. Іванієн-
ко [7] наведено системно-функціональну модель факторів 
формування експортного потенціалу підприємства. У цій 
моделі основними факторами формування експортного 
потенціалу підприємства є: 1) зовнішні неконтрольовані 
фактори; 2) зовнішні контрольовані фактори; 3) внутріш-
ні фактори (стратегія, організаційна структура та процес 
управління підприємством) [7].

Водночас Н. В. Бугас та Ю. А. Пилипенко [4] до най-
більш значущих (ключових) факторів розвитку експорт-
ного потенціалу підприємства відносять: 1) інформаційне 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) під-
приємства; 2) облік, аналіз та аудит експортних операцій; 
3) планування експортного виробництва; 4) бізнес-процеси 
організації управління підприємством; 5) кадровий ме-
неджмент [4, с. 16–17].

Тут варто зауважити, що процес управління експорт-
ним потенціалом підприємства (підприємницької струк-
тури) ґрунтується на оцінюванні його поточного стану 
з урахуванням впливу факторів (зовнішніх, внутрішніх), 
які перебувають у тісному взаємозв’язку між собою і є вза-
ємозалежними [7].

Звідси очевидно, враховуючи думку Т. О. Рибакової 
[8], що процес управління експортними потенціалом під-
приємства в умовах розширення ЗЕД передбачає реаліза-
цію таких етапів, як формування, оцінювання та розвитку 
експортного потенціалу [8].

Щодо об’єкта управління експортним потенціалом, 
то у науковій праці [9] експортний потенціал підприєм-
ства (господарської системи) досліджується з позиції двох 
підходів: адаптивного й інструментального. Так, згідно 
з першим підходом об’єктом управління експортним по-
тенціалом виступає господарська система, яка практич-
ним результатом управління передбачає зростання обсягу 
експорту. Водночас інструментальний підхід характеризує 
параметри (фактори, показники), під впливом яких обсяг 
експорту впливає на підвищення рівня ефективності гос-
подарської системи [9, с. 106].

Беручи до уваги зазначене, слід наголосити також на 
тому, що основними складовими експортного потенціалу 
підприємства є [10, с. 128]: 

1) ресурси; 
2) технології; 

3) інституції; 
4) експортна діяльність підприємства; 
5) потреби зовнішнього ринку.
Слід також зазначити і те, що оцінювання ефектив-

ності використання експортного потенціалу підприємства 
проводиться на основі аналізу таких основних (ключо-
вих) його структурних елементів, як виробничого (тех-
нологічного, технічного), інтелектуального (кадрового), 
інноваційно-інвестиційного, маркетингового потенціалів 
[5, с. 124].

В свою чергу, В. В. Дружиніна та Л. В. Різніченко [1] 
стверджують, що математична інтерпретація експортного 
потенціалу підприємства являє собою розрахункову фор-
мулу у вигляді добутку таких показників, як: 1) виробни-
чого потенціалу; 2) коефіцієнта конкурентоспроможності 
продукції; 3) коефіцієнта пропиту на продукцію на міжна-
родному (світовому) ринку; 4) коефіцієнта пропозиції на 
продукцію на міжнародному (світовому) ринку. У той же 
час виробничий потенціал рекомендується розраховувати 
як суму ресурсного потенціалу, коефіцієнта технології ви-
робництва, потенціалу переробних виробництв та потенці-
алу виробничої інфраструктури. Ресурсний потенціал об-
числюється як сума сукупного обсягу інвестицій, вартості 
трудових ресурсів, вартості матеріально-технічних ресур-
сів та рівня підприємницьких якостей менеджерів, що ор-
ганізовують процес виробництва [1, с. 248–249].

Водночас С. М. Козьменко [11] дотримується думки, 
що експортний потенціал підприємства розраховується за 
формулою (1):

 Eпп = Eп кр  × Іп × β  = Eп кр  × (КП × ОЗ × ВК) × β,  (1)

де      Eп кр  – експортний потенціал підприємства, грош. од.; 
Іп – інтегральна оцінка експортної конкурентоспро-

можності підприємства; 
КП – зважена середня кількість працівників (персо-

налу) підприємства; 
ОЗ – зважені основні засоби підприємства; 
ВК – зважений власний капітал; 
β – поправочний коефіцієнт [11].
У той же час у науковій праці [12] зазначено, що осно-

вними показниками оцінювання ефективності експорту є: 
1) валютна ефективність експорту; 
2) ефективність експорту; 
3) економічний ефект експорту; 
4) економічна ефективність експорту [12].
Варто також звернути увагу на те, що Т. І. Бондарєва 

та А. І. Осадчук [13] для узагальнення ефективності екс-
портної діяльності підприємства пропонують (рекоменду-
ють) такі напрямки оцінювання: 

1) ринкова результативність експорту; 
2) бюджетна ефективність; 
3) виробничо-технологічна ефективність; 
4) ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності; 
5) соціальна ефективність; 
6) фінансова результативність; 
7) результативність маркетингово-збутової діяль-

ності; 
8) результативність зниження (скорочення) експорт-

них ризиків [13, с. 99–100].
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Доцільно також зазначити, що згідно з моделлю мо - 
ні  торингу факторів експортного потенціалу машинобу-
дівного підприємства,наведеною у праці [14], результат 
моніторингу експортного потенціалу підприємства до-
зволяє сформувати систему ключових бізнес-індикаторів, 
необхідних для проведення діагностики стану та рівня 
розвитку експортного потенціалу підприємства [14, с. 347]. 
Водночас з’ясовано, що метою моніторингу експортного 
потенціалу підприємства є формування (створення) інфор-
маційної бази даних (цілісного уявлення) про стан системи 
експортного потенціалу підприємства. При цьому поданий 
моніторинг рекомендується проводити у такі три етапи 
[14, с. 347]:

1. Етап – підготовчий:
конкретизація об’єктів моніторингу (аналіз лі- 
тературних джерел щодо визначення структури 
експортного потенціалу підприємства);
формування вхідних даних для проведення моні- 
торингу (аналіз і систематизація наявних (ефек-
тивних) методик оцінювання експортного потен-
ціалу підприємства);
визначення (формування) баз фактичних даних  
за визначеними об’єктами моніторингу (збір 
статистичних даних, виключення з переліку 
інформаційно-незабезпечених показників, фор-
мування системи вхідних даних);

2. Етап – оброблення інформації:
виключення маловаріабельних величин ознак (на  
основі розрахунку коефіцієнтів варіації);
усунення (виключення) аномальних спостережень  
(із використанням методів робастного оцінюван-
ня – критерії Граббса, Трітьєна і Мура);
стандартизація значень (на основі Z-перетво- 
рень);
виключення із переліку показників (бізнес- 
індикаторів), що дублюються (аналіз матриці пар-
них кореляцій);

3. Етап – систематизація та структурування інформа-
ції (включає визначення латентних чинників експортного 
потенціалу підприємства, а також їх структури із викорис-
танням методів багатовимірного шкалювання та фактор-
ного аналізу) [14, с. 347].

Таким чином, на основі виконаних досліджень [1–24] 
та аналізу діючої практики функціонування підприємств 
встановлено, що:

1. Діагностика експортного потенціалу підприємства 
– це процес ідентифікації, аналізу й оцінювання 
рівня потенційної можливості та готовності під-
приємства до здійснення експортної діяльності 
(виробляти конкурентоспроможну продукцію 
та реалізовувати її на міжнародних (світових) 
ринках) в умовах проблем і використання шан-
сів зовнішнього середовища функціонування та 
з урахуванням впливу взаємозалежних внутріш-
ніх змінних (див. рис. 2) та факторів зовнішнього 
середовища підприємства [25] з метою забезпе-
чення якісно нового рівня його розвитку та фор-
мування перспектив.

2. Ключовими бізнес-індикаторами системи діа-
гностики експортного потенціалу підприємства 

є: рівень конкурентоспроможності підприємства 
на міжнародному (світовому) ринку; рівень кон-
курентоспроможності продукції підприємства; 
рівень конкурентоспроможності експортної про-
дукції підприємства; рівень ресурсних можливос-
тей підприємства; рівень ефективності експортної 
діяльності підприємства.

Водночас діагностику експортного потенціалу під-
приємства в умовах розширення ЗЕД можна також прово-
дити на основі методу ланцюгових підстановок.

Так, відповідно до зазначеного наведемо наочний 
приклад.

Приклад. Підприємство «А» займається експортом 
продукції. Базовий рівень ефективності експортної діяль-
ності підприємства становить Х0, який визначають такі 
ключові параметри: кількість експортної продукції (Y1); 
ціна-бутто експортної продукції (Y2); ціна-нетто експорт-
ної продукції (Y3); курс грошової одиниці, за якою здійсню-
ється продаж експортної продукції (Y4); виробнича собі-
вартість експортної продукції (Y5); собівартість реалізації 
експортної продукції (Y6).

Внаслідок впливу бізнес-факторів (зовнішніх, вну-
трішніх) на параметри (Y1, Y2, …, Y6) значення рівня ефек-
тивності (Х0) буде змінюватись (від Х1 до Х6). Цю залеж-
ність, враховуючи інформацію у праці [15], можна описати 
такими математичними формулами (2)–(8):
 Х0 = f (Y1; Y2; Y3; Y4; Y5; Y6) (2)
 Х1 = f (Y1 + ∆Y1; Y2; Y3; Y4; Y5; Y6)  (3)
 Х2 = f (Y1 + ∆Y1; Y2 + ∆Y2; Y3; Y4; Y5; Y6)  (4)
 Х3 = f (Y1 + ∆Y1; Y2 + ∆Y2; Y3 + ∆Y3; Y4; Y5; Y6)  (5)
 Х4 = f (Y1 + ∆Y1; Y2 + ∆Y2; Y3 + ∆Y3; Y4 + ∆Y4; Y5; Y6)  (6)
 Х5 = f (Y1 + ∆Y1; Y2 + ∆Y2; Y3 + ∆Y3; Y4 +  
 + ∆Y4; Y5 + ∆Y5; Y6)  (7)

 Х6 = f (Y1 + ∆Y1; Y2 + ∆Y2; Y3 + ∆Y3; Y4 + ∆Y4; Y5 + 
 + ∆Y5; Y6 + ∆Y6)  

(8)

Для довідки: як свідчать статистичні дані, протягом 
2011–2015 рр. в Україні обсяг експорту вітчизняної продук-
ції мав спадну тенденцію за винятком 2012 р. Так, у 2015 р. 
порівняно із 2011 р. обсяг експорту скоротився на 44,3 %,  
а протягом періоду січня – серпня 2016 р. порівняно з ана-
логічним періодом минулого року – на 8,3 % (рис. 3). У той 
же час у Львівській області спостерігалася дещо інша ситуа-
ція. Так, обсяг експорту у 2015 р. був майже на рівні 2011 р., 
оскільки протягом аналізованого періоду в Львівській об-
ласті не спостерігалося суттєвих тенденційних зростань чи 
спадань цього показника. Однак за січень – серпень 2016 р. 
порівняно із січнем – серпнем 2015 р. обсяг експорту ві-
тчизняної продукції у Львівській області зазнав суттєвого 
зростання (на 14,7 %), що свідчить про покращення резуль-
тативності діяльності вітчизняних експортерів [26; 27].

У такій ситуації заслуговує на увагу думка І. П. Булєє-
ва [16], який стверджує, що нарощення експортного потен-
ціалу підприємства повинно передбачати [16, с. 99]: 

1) формування горизонтальних і вертикальних інте-
грованих взаємозв’язків між структурними під-
розділами підприємства з метою забезпечення 
високого рівня конкурентоспроможності підпри-
ємства на міжнародному (світовому) ринку; 
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2) використання у діяльності підприємства різнома-
нітних методів оцінки діяльності, що мають між-
народне визнання; 

3) застосування системи новітніх маркетингових спо- 
собів реалізації експортної продукції; 

4) створення спеціалізованих підрозділів, що займа-
тимуться підвищенням рівня конкурентоспро-
можності експортної продукції; 

5) пошук шляхів доступу до використання бази між-
народних інформаційних даних; 

6) використання продуктів науково-технічного про-
гресу для виробництва експортної продукції 
тощо.

Виходячи із результатів вивчення літературних дже-
рел [1–27] та аналізу практичного досвіду підприємств, 
можна зробити такі загальні висновки й окреслити пер-
спективи подальших наукових розвідок і надати реко-
мендації в цьому напрямі, які полягають у такому:

1. Діагностика експортного потенціалу підприєм-
ства – це процес ідентифікації, аналізу й оціню-
вання рівня потенційної можливості та готов-
ності підприємства до здійснення експортної 
діяльності в умовах проблем і використання шан-
сів зовнішнього середовища функціонування та 
з урахуванням впливу взаємозалежних внутріш-
ніх змінних (цілі, технологія, структура, завдання, 
освітньо-фаховий потенціал персоналу) та факто-
рів зовнішнього середовища підприємства (спо-
живачі, конкуренти, постачальники, посередники, 
контактні аудиторії тощо) з метою забезпечення 
якісно нового рівня його розвитку та формуван-
ня перспектив. Ключовими бізнес-індикаторами 
системи діагностики експортного потенціалу під-
приємства є: рівень конкурентоспроможності під-

рис. 3. Динаміки обсягів експорту України та львівської області
Джерело: сформовано автором на основі [26; 27]
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приємства на міжнародному (світовому) ринку; 
рівень конкурентоспроможності продукції під-
приємства; рівень конкурентоспроможності екс-
портної продукції підприємства; рівень ресурсних 
можливостей підприємства; рівень ефективності 
експортної діяльності підприємства.

2. В перспективі на основі теорії та практики у сфері 
економіки та управління підприємствами і пра-
ва доцільно розробити класифікацію (вузько-
деталізований перелік) діагностичних цілей під-
приємства за рівнем їх деталізації на елементні, 
часткові, комплексні. При цьому у структурі сис-
теми цілей діагностики діяльності підприємства 
необхідно врахувати таку часткову діагностичну 
ціль, як діагностику експортного потенціалу під-
приємства.
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