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THE ESSENCE OF THE EXPORT POTENTIAL OF ENTERPRISES
 

Проаналізовано наукову література за тематикою експортного потенціалу
підприємства. Виявлено, що сутності даного поняття у наукових джерелах приділено
недостатню увагу. Проведено дослідження динаміки обсягів експортних операцій з
України та торговельного сальдо. Визначено, що протягом років незалежності сумарне
значення експортно-імпортних операцій є від’ємним, а отже, актуальність
досліджуваної проблематики є обгрунтованою. Запропоновано визначення сутності
поняття експортного потенціалу підприємства.
 
The literature sources were analyzed in area of export potential. It was revealed that
insufficient attention has been focused on the essence of the concept of export potential. The
study of export dynamics and the trade balance for Ukraine has been conducted. It was proved
an importance of the topic because the trade balance has been negative during independence
years. The definition of the essence of export potential of enterprise has been proposed.
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Постановка проблеми. Реалізація експортного потенціалу вітчизняних підприємств являється одним із ключових

факторів успіху національної економіки та забезпечення довгострокового розвитку суб’єктів господарювання в Україні.
Вихід на зовнішні ринки може стимулювати українські підприємства працювати над удосконалення технологій,
впровадженням інновацій, розвитком маркетингових стратегій та підвищенням конкурентоспроможності як на
внутрішньому так і на зовнішніх ринках.
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Вагомою проблемою, яка простежується у значній кількості галузей вітчизняної економіки є відносно низька частка
експортної продукції кінцевого споживання. Українські підприємства в основному виготовляють та експортують сировину і
технології, але не товари кінцевого споживання, що негативно позначається на вартості вітчизняного  експорту та
стабільності національної грошової одиниці. Тому необхідним є переосмислення потенційних можливостей щодо
довгострокової реалізація експортного потенціалу підприємства у напрямку до збільшення частки продукції кінцевого
споживання у загальному обсязі товарів, що експортуються. Вирішення даної проблеми слід розпочати не з прикладних
рекомендацій, а з формування концептуальної теоретичної основи, яка стане підґрунтям для побудови методології реалізації
експортного потенціалу підприємств із врахуванням попиту на ринках кінцевого споживання.

Актуальність означеної проблеми обгрунтована також інтеграцією вітчизняних підприємств у європейський
простір, який характеризується високою конкуренцією та динамікою. Крім цього якість товарів на європейських ринках
строго регламентована міжнародними стандартами, що створює додаткові вхідні бар’єри для українських підприємств. Тому
враховуючи вищенаведене та сучасні процеси інтеграції України у ЄС, можна виділити необхідність формування
теоретичної основи реалізації експортного потенціалу підприємств України з метою формування методології і прикладних
рекомендацій щодо успішного їх виходу на зовнішні ринки, у тому числі, ринки ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність поняття експортного потенціалу підприємства широко
розглядається у науковій літературі. Для визначення сутності досліджуваної наукової категорії використовуються
різноманітні підходи, що адаптуються до підприємство різних видів і форм. До вітчизняних науковців, які займались
дослідженнями експортного потенціалу, можна віднести Мазаракі А., Юхименко В., Гребельник О. [2], Піддубна Л. і
Шестакова О.[1], Солодковський Ю.[3], Пономаренко В. [4], Калетнік Г., Заболотний С.[5] та багато інших. Вітчизняні
науковці приділяють значну увагу дослідженню концептуальних засад реалізації експортного потенціалу України на
макрорівні. Можливості окремих галузей чи підприємств стосовно нарощення експортного потенціалу глибоко не
досліджуються.

Серед науковців, які досліджували сутність поняття експортного потенціалу на рівня підприємства або галузі є такі
вчені, як Бегма В. і Мазуров Г.[6], Кузьмін О., Тимощук М.Р. і Фещур Р.В. [7], Пирець Н.[8]. Зазначені дослідники приділили
значну увагу експортному потенціалу машинобудівних підприємств України. Окрім зазначених вчених, до вітчизняних
науковців, які досліджували експортний потенціал підприємств сільськогосподарської галузі слід віднести Школьного О.[9],
Кондратюка О. [10], Квашу С.[11] та багато інших. Таким чином, у вітчизняній науковій літературі дослідженню сутності
поняття експортного потенціалу на рівні підприємства приділено незначну увагу.

До закордонних науковців, які досліджували сутність поняття експортного потенціалу підприємства можна віднести
Міхаелі Л.[12], Волкодавова Є.[13], Отентка І.[14], Лукичев Л. і Єгорчев Д. [14], Мухін В. [15], Рєпіна І.[16] та багато інших.
Більшість закордонних дослідників аналізуючи сутність поняття експортного потенціалу, окреслювали дану категорію у
контексті формування та реалізації оптимальної стратегії досягнення поставлених цілей із чітко визначеними критеріями.
Таким чином, на всіх рівнях, макро-, мезо- та мікрорівні експортний потенціал досліджується з точки зору можливостей для
оптимального збалансування цілей підприємства із врахування умов зовнішнього середовища. Тобто, у закордонній
літературі експортний потенціал підприємства це здатність підприємства збалансувати можливості внутрішнього
середовища та перспективи і загрози зовнішнього середовища. Проте, дане тлумачення не зовсім відпадає специфіці
досліджуваної наукової проблеми, оскільки стратегія або тактика виходу на зовнішні ринки не являються експортним
потенціалом, а результатом його врахування. Тому, слід відмітити, що сутність поняття експортного потенціалу
підприємства у науковій літературі розглянуто недостатнім чином.

Формулювання цілей статті. Враховуючи актуальність досліджуваної наукової проблеми та недостатній рівень її
висвітлення у наукових джерелах зумовлює обрати таку ціль статті: уточнення сутності поняття експортного потенціалу
підприємства та удосконалення типології підприємств за рівнем їх експортного потенціалу.

Виклад основного матеріалу. Дослідження сутності поняття експортного потенціалу підприємства варто
проводити на перетині концептуальних засад наукових теоретичних категорій потенціалу, експорту, зовнішньоекономічної
діяльності та наукових теорій, які пояснюють рух вартості між країнами. Проте перед тим, як представити результати
теоретичних узагальнень варто проаналізувати рівень розвитку експортного потенціалу вітчизняних підприємств. З цією
метою доцільним є розглянути динаміку обсягів експорту товарів і послуг з України протягом періоду з 1992 по 2015 рр.
(рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка обсягів експорту товарів і послуг з України протягом періоду з 1992 по 2015 рр., млрд. дол. США
Примітка: побудовано автором на основі даних Світового Банку

 
Як бачимо з рис. 1, динаміка експорту товарів і послуг з України протягом періоду з 1992 по 2015 рр. в загальному

зростає. Так, порівняно із 1992 р. значення даного показника у 2015 р. зросло на 77 %. Проте за період з 2008 по 2015 рр.,
обсяг експорту з України скоротились на 43,38 %, що свідчить про необхідність переосмислення можливостей для
удосконалення експортної стратегії України.

На рис. 2 зображено динаміку торговельного сальдо протягом періоду з 1992 по 2015 рр.у млрд. дол. США. Як
бачимо з рис. 2 динаміка даного показника є вкрай несприятливою для вітчизняної економіки. Так, протягом періоду з 2005
р. обсяги чистого експорту неухильно скорочуються до 2012 р. Протягом 2013-2015 рр. спостерігається тенденція на
збільшення частки експорту у загальному товарообороті, проте торговельне сальдо залишається від’ємним. На кінець 2015
р. значення торговельного сальдо становило – 1,807 млрд. дол. США, що є найбільшим значенням для даного показника за
період з 2006 по 2015 рр. Висока інфляції – 48 %  (відповідно до даних Світового Банку) та високе торговельне сальдо
створюють вагомий тиск на вартість національної грошової одиниці, що відображається на її динаміці.

 

Рис. 2. Динаміка торговельного сальдо для України протягом періоду з 1992 по 2015 рр., млрд. дол. США
Примітка: побудовано автором на основі даних Світового Банку
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Загальні втрати вітчизняної економіки протягом періоду з 1992 по 2015 рр. від негативного значення різниці
експортно-імпортних операцій складають 96,703 млрд. дол. Це на 6 млрд. дол. США більше ніж ВВП України у 2015 р.
Серед факторів, які негативно впливають на торговельне сальдо можна виділити такі:

1.Енергетична залежність від Російської Федерації. Низький порівняно із гривнею валютний курс російського рубля
створює вигідні умови для російського імпорту на територію України, що сприяє посиленню конкурентоспроможності
російських товарів на вітчизняних ринках. Крім цього Російська Федерація являється одним із головних постачальників
енергоносіїв та продуктів вторинної переробки урану для України. Тому, не тільки природній газ являється товаром який
негативно впливає на результат торговельних відносин між країнами, а й інші пов’язані сфери економіки.

2. Високі вхідні бар’єри для закордонного капіталу, недосконалість судової податкової систем відлякують крупних
міжнародних інвесторів вкладати кошти в Україну, що обмежує не тільки притік капіталу, а й технологій, інновацій та
високопрофесійних фахівців.

3. Відсутність середовища для розвитку малого і середнього бізнесу, що негативно позначається на рівні
конкуренції в середині країни та чинить тиск на середній рівень і якості товарів у середині країни. Це також обмежує
можливості громадян країни щодо самореалізації.

4. Відсутність програм розвитку депресивних регіонів та програм із формування бізнес-інкубаторів для старт-апів
(від англ. «start-up» - започаткувати власну справу).

5. Відсутність віртуальної платформи для збору, відображення та аналізування статистики у всіх сферах життя
країни. Інформація, яка надається Державним комітетом статистики України та іншими відомствами не завжди є
актуальною, достовірною та зручною у користуванні. Фактично, знайти потрібну інформацію для проведення ґрунтованого
аналізу на практиці майже неможливо.

Тому дослідження актуальної сутності поняття експортного потенціалу підприємства являється одним із ключових
на шляху забезпечення успішності вітчизняної економіки на мікро, мезо та макрорівні. Перед тим, як запропонувати власне
визначення сутності поняття експортний потенціал підприємства, необхідним є дослідження сутності поняття потенціалу. У
науковій літературі переважає точка зору про те, що потенціал підприємства – це здатність, можливість в арсеналі засобів
певного підприємства. Виходячи із вищенаведеного та сутності поняття «потенціал» можна навести таке його визначення
поняття експортного потенціалу підприємства.

Експортний потенціал підприємства – це сукупність можливостей підприємства щодо виходу та розширення своєї
діяльності на закордонних ринках із врахуванням наявних у нього засобів, ресурсів, інструментів, ділової репутації та
досвіду.

Таким чином, можна відзначити, що експортний потенціал підприємства являється науковою категорією, яка
залежить від чималої кількості факторів. До них можна віднести такі: рівень інноваційності підприємства та його продукції,
досвід працівників та власників підприємства, їхня ділова репутація, маркетингова стратегія, тактика входу на нові ринки,
життєвий цикл підприємства, товару та галузі, корпоративна політика тощо. Тому дослідження сутності поняття
експортного потенціалу підприємства потребує подальшого детального розгляду, що зумовлено його складністю та
актуальністю досліджуваної наукової проблематики.

Висновки. У статті розглянуто наукову літературу за тематикою сутності поняття експортного потенціалу
підприємства. Визначено, що незважаючи на те, що дане поняття широко розглядається у наукових літературних джерелах,
все ж його сутність на рівні окремих підприємств розглянута недостатнім чином. Це зумовило обрати ціллю статті
дослідити сутність поняття експортного потенціалу підприємства.

У процесі даного дослідження виявлено, що вітчизняна економіка характеризується значним проблемами у сфері
зовнішньоекономічної діяльності. Так, протягом періоду з 2005 по 2015 рр., торговельне сальдо України залишається
від’ємним. Загальні втрати вітчизняної економіки через від’ємне значення торговельного балансу становлять близько 96,7
млрд. дол. США, що більше ніж ВВП України у 2015 р. Тому актуальність досліджуваної проблематики є безумовною.

В результатів аналізування літературних джерел та статистичних матеріалів визначено сутність поняття експортного
потенціалу підприємства. До перспектив подальших досліджень слід віднести визначення методології щодо вимірювання
експортного потенціалу підприємства та його аналіз, а також формування рекомендацій щодо удосконалення експортних
можливостей вітчизняних підприємств.
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