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У статті на основі підсумку одержаних результатів дослідження, узагальнено існуючі наукові
підходи до розуміння поняття "експортний потенціал"; розглянуто понятійно#категоріальний
апарат з питань експорту та експортного потенціалу як важливого фактора впливу на еконо#
мічне зростання; систематизовано методичні підходи до дослідження експортного потенціалу
задля обГрунтування основних етапів аналізу.

Метою роботи є узагальнення здобутку економічної науки щодо сутності поняття "експорт#
ний потенціал", моніторингу його стану шляхом застосування сучасних методичних підходів.

Обгрунтовано динаміку позитивного розвитку металургійних підприємств завдяки проведен#
ню ефективної експортної політики, яка залежить від рівня досконалості процесів, що пов'я#
зані з формуванням та використанням експортного потенціалу.

Для аналізу експортного потенціалу підприємства запропоновано такі методичні підходи:
компаративний — базується на теорії конкурентних переваг; ресурсний — базується на іденти#
фікуванні його взаємозв'язків із поняттям "економічний потенціал підприємства"; системно#
структурний — передбачає дослідження процесів; статистико#економічний — використовують
під час вивчення процесу здійснення експортної діяльності. Аналіз й оцінка експортного по#
тенціалу підприємства зводяться до єдності двох підходів — статичного і динамічного.

На основі проведеного аналізу підприємств окреслено основні напрями та підсистеми
управлінського процесу щодо підприємств, які визначають експортний профіль України — ме#
талургійних підприємств. Розробили етапи аналізу експортного потенціалу підприємства: внут#
рішньо#орієнтований етап аналізу (аналіз рівня міжнародної інтернаціоналізації діяльності
підприємства, аналіз показників експортної діяльності підприємства, аналіз ресурсного забез#
печення, аналіз ефективності експорту), зовнішньо#орієнтований етап аналізу (аналіз кон'юн#
ктури світового ринку (ринку регіонів та окремих країн), аналіз інтенсивності конкуренції на
світовому ринку); власну конкурентну стратегію диференціації в рамках обраного сегменту для
підприємства. Сталепродукція, що випускається підприємством, відповідає міжнародним стан#
дартам, а за окремими видам має міжнародну сертифікацію.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток українських металургійних підприємств

має важливе значення для національної економіки,

оскільки вони мають містоутворююче значення, забез�

печують функціонування робочих місць, виконують фун�

кцію дохоутворення. Однак в умовах скорочення попи�

ту на продукцію металургійних підприємств на внутріш�

ньому ринку, зростає значення зовнішніх, що вимагає

розвитку експортного потенціалу. На сьогодні стабіль�

ного успіху можуть досягти далеко не всі металургійні

підприємства, а лише ті, які використовують сучасні тех�

нології, конкурентні стратегії, тобто спрямовані на за�

безпечення відповідності вимогам зовнішніх ринків.

Сучасний світовий ринок металопродукції є висококон�

курентним та фактично визначає кількісно�якісні харак�

теристики продукції щодо якості, ціни, умов постачан�

ня, а це вимагає постійного розвитку експортного по�

тенціалу.

Досвід конкурентних зарубіжних компаній переко�

нує у тому, що динаміка позитивного розвитку значною

мірою досягається завдяки проведенню ефективної

експортної політики і залежить від рівня досконалості

процесів, що пов'язані з формуванням та використан�

ням експортного потенціалу. Саме тому окреслена тема

є актуальною та потребує постійного дослідження з

The article summarizes the existing scientific approaches to understanding the concept of "export
potential" based on the results of the research results; the conceptual and categorical apparatus on
export and export potential is considered as an important factor of influence on economic growth;
methodological approaches to the study of export potential are systematized in order to justify the
main stages of the analysis.

The purpose of the work is to summarize the achievements of economic science in the essence of
the concept of "export potential", monitoring its status by applying modern methodological
approaches.

The dynamics of positive development of metallurgical enterprises due to the implementation of
an effective export policy, which depends on the level of perfection of processes related to the
formation and use of export potential, are substantiated.

The following methodological approaches are proposed for the analysis of the export potential of
the enterprise: comparative — based on the theory of competitive advantages; resource — based on
the identification of its relationship with the concept of "economic potential of the enterprise";
system#structural — involves the study of processes; statistical and economic — used in the study of
the process of export activities. Analysis and assessment of the export potential of the company are
reduced to the unity of two approaches — static and dynamic.

On the basis of the conducted analysis of the enterprises the main directions and subsystems of
the management process for the enterprises defining the export profile of Ukraine — metallurgical
enterprises are outlined. The stages of the analysis of the export potential of the enterprise have
been developed: internally oriented stage of analysis (analysis of the level of international
internationalization of the enterprise activity, analysis of indicators of export activity of the enterprise,
analysis of resource support, analysis of export efficiency), externally oriented stage of analysis
(analysis of world market conditions (market of regions) and individual countries), analysis of the
intensity of competition in the world market); own competitive differentiation strategy within the
selected segment for the enterprise. Steel products manufactured by the company meet international
standards, and for certain types has international certification.

Ключові слова: експорт, експортний потенціал, зовнішньоекономічна діяльність, металургійний комп�

лекс, ринок металопродукції.

Key words: export, export potential, foreign economic activity, metallurgical complex, metal market.

позицій ідентифікації вимог зовнішніх ринків та розвит�

ку спроможності українських підприємств щодо їх вра�

хування.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями проблеми розвитку експортного

потенціалу займались багато зарубіжних та українських

вчених, а саме: Серебреннікова Б.С. [1], Афанасьєв М.В.

[2], Гальчинський А.С. [3], Шагалов Г.А. [4], Сорняко�

ва І.В. [5], Крушніцька Г.Б. [6], Федулова Л.І. [7], Мель�

ник Т.М. [8], Сєрова Л.П. [9], Скорнянова Т.В. [10], Ка�

сич А.О. [11; 12] та ін. Основні питання, які досліджу�

ють вказані автори, стосуються розвитку експортного

потенціалу підприємства, регіону, країни. Однак низка

актуальних проблем, особливо стосовно моніторингу

стану експортного потенціалу задля формування інфор�

маційної бази в контексті прийняття управлінських

рішень щодо активізації експортної діяльності, потре�

бують подальшого аналізу та вирішення, зумовлює ак�

туальність обраної теми дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення надбання економічної

науки щодо сутності поняття "експортний потенціал",
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моніторингу його стану шляхом застосування су�

часних методичних підходів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток експортного потенціалу підприєм�

ства — це процес забезпечення відповідності ос�

новних характеристик продукції підприємства ви�

могам світових ринків шляхом удосконалення всіх

внутрішніх підсистем та бізнес�процесів.

Світовий ринок у сучасних умовах характери�

зується високою динамікою змін, переведенням

конкуренції на рівень "високих" чинників, консо�

лідацією учасників за рахунок активізації процесів

злиття та поглинання тощо. Все це вимагає від

підприємств, які є учасниками міжнародної

торгівлі, розуміння тенденцій розвитку світових

ринків та системного управління розвитком екс�

портного потенціалу.

Для забезпечення процесу управління розвит�

ком експортного потенціалу підприємства необ�

хідно:

по�перше, узагальнити існуючі наукові підходи до

розуміння поняття "експортний потенціал", що дозво�

лить сформувати розуміння предметної області управ�

ління;

по�друге, систематизувати методичні підходи до

дослідження експортного потенціалу задля обгрунту�

вання основних етапів аналізу;

по�третє, окреслити основні напрями та підсистеми

управлінського процесу щодо підприємств, які визна�

чають експортний профіль України — металургійних

підприємств.

Загалом потенціал означає "можливості, наявні

сили, запаси, засоби, що можуть бути використані" [4,

с. 160].

На думку Шагалова Г., експортний потенціал — най�

важливіша характеристика економічної потужності краї�

ни. Під експортним потенціалом розуміють здатність

виявляти і постійно відтворювати свої конкурентні пе�

реваги на світовому ринку відповідно до умов середо�

вища, що постійно змінюється [4, с. 168].

Серебренніков Б. вважає, що експортний потен�

ціал — це потенційна спроможність і можливість краї�

ни експортувати наявні та нарощувати експорт нових ви�

робів, ресурсів і послуг [1, с. 85].

Розвиток експортного потенціалу країни має стати

основою зовнішньоекономічної діяльності і приско�

рювачем економічного зростання. На думку Киричен�

ко О.М., експортний потенціал — соціально�економіч�

на категорія ринкової економіки, яка відбиває можли�

вості галузі (підприємства) зберігати або збільшувати

обсяг експорту в довгостроковій перспективі, викорис�

товуючи сукупність національних і зовнішніх чинників,

що дають можливість ефективно конкурувати на світо�

вому ринку [14, с. 66].

Експортний потенціал підприємства як економічна

категорія та об'єкт аналізу набув підвищеної уваги вче�

них і практиків у галузі міжнародного бізнесу. Тому, як

вважає Кисельова О.М., експортний потенціал розумієть�

ся як складова системи зовнішньоторговельних зв'язків,

що реалізується через експорт товарів (послуг) [13, c. 8].

В економічному контексті потенціал підприємства

розглядається як сукупність чинників, які характеризу�

ють силу, джерела, спроможності, кошти, запаси та інші

резерви, які можуть бути використані в економічній

діяльності [2, c. 158].

Узагальнюючи все вищевикладене, пропонуємо на�

ступне визначення експортного потенціалу — це здат�

ність підприємства за рахунок складових економічного

потенціалу підприємства забезпечити відповідність ха�

рактеристик продукції підприємства вимогам зовнішніх

(світового та регіональних) ринків та ефективно здійс�

нювати експортну діяльність на зовнішніх ринках на

постійній основі.

Таким чином, поняття експортного потенціалу до�

сліджується вченими на декількох рівнях, характери�

зується багатогранністю та складністю, а отже, потре�

бує застосування комплексних підходів до досліджен�

ня. Крім того, слід зауважити, що експортний потенціал

країни вибудовується через розвиток експортного по�

тенціалу галузі та підприємств, а з іншого боку, розви�

ток експортного потенціалу підприємства залежить від

дії багатьох чинників, які значною мірою визначаються

потенціалом країни.

Для аналізу експортного потенціалу підприємства

використовують такі методичні підходи (табл. 1):

1. Компаративний підхід — базується на теорії

конкурентних переваг, розробленій М. Портером

[15], відповідно до якої конкурентоспроможність

підприємства забезпечує його експортний потенціал

у межах групи підприємств однієї галузі. Конкурен�

тоспроможність при цьому розглядається як віднос�

на категорія, тому визначити залежний і забезпечу�

ваний нею експортний потенціал можна, лише по�

рівнюючи потенціал одного підприємства з потен�

ціалом інших.

2. Ресурсний підхід — базується на ідентифікуванні

його взаємозв'язків із поняттям "економічний потенціал

підприємства". Релевантна та достовірна оцінка експорт�

ного потенціалу підприємства Грунтується на аналізі

обсягу і структури його ресурсів. Ресурсний підхід ро�

бить наголос на ефективності виробництва, раціональ�

Таблиця 1. Визначення поняття "експортний
потенціал підприємства" за різними методичними

підходами

Джерело сформоване авторами на основі [9—11; 13].

Назва підходу Визначення 
Компаративний Вивчення сукупності можливостей 

підприємства виробляти і реалізовувати 
продукцію, яка має порівняльні переваги 
стосовно аналогічної продукції на іноземних 
ринках 

Ресурсний Вивчення сукупності ресурсів, які підприємство 
має можливість використовувати для 
виробництва продукції на експорт 

Системно-структурний Вивчення об'єкта як цілісної множини 
елементів у сукупності відношень і зв'язків між 
ними, тобто розгляд об'єкта як системи 

Статистико-економічний Вивчення масових явищ, процесів, фактів і 
виявлення тенденцій та закономірностей їх 
розвитку. Він також дає змогу встановити 
кількісний вплив окремих факторів на 
досліджуваний результат, виявити головні 
чинники, що зумовили зміни в перебігу 
економічних процесів 
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ності взаємодії з партнерами, повноті використання па�

тентів, розвитку реклами і менеджменту, зв'язках зі спо�

живачами [9; 10]. Ресурсний підхід інтегрований у су�

часні концепції стратегічного потенціалу підприємства,

що акцентують увагу на такі його характеристики, як

цінність для клієнтів, специфічність, та забезпечують ус�

таленість конкурентних переваг підприємства на зов�

нішніх ринках.

3. Системно�структурний підхід — передбачає дос�

лідження процесів, які відбуваються у внутрішньому се�

редовищі підприємства, що відображає його взаємо�

відносини із зовнішнім середовищем.

4. Статистико�економічний підхід використовують

при вивченні процесу здійснення експортної діяльності.

Для його пізнання слід вивчати всю сукупність фактів,

які формують даний процес [11, с. 97].

Загальним недоліком компаративного і ресурсного

підходів є те, що в них не передбачається оцінка ефек�

тивності адаптації підприємства до умов навколишньо�

го середовища, що постійно змінюється.

Методи оцінки експортного потенціалу організації

можна згрупувати за такими ознаками [1; 30]:

за складністю: прості кількісні; складні багатофак�

торні;

з погляду одиниць виміру експортного потенціалу:

кількісні методики; експертні методики.

за ознакою параметрів оцінки, що використовують�

ся: змістовні та порівняльні методики.

Аналіз й оцінка експортного потенціалу під�

приємства зводяться до єдності двох підходів — ста�

тичного і динамічного. Статичний підхід припускає виз�

начення системо�утворюючих елементів і зв'язків, що

становлять потенціал, виявлення зовнішніх і внутрішніх

його факторів. Динамічний підхід розглядає зміни, що

відбуваються в потенціалі, пов'язані з процесами функ�

ціонування і розвитку підприємства на зовнішніх рин�

ках та його оточуючого середовища.

У кількісних методиках за одиницю виміру прий�

мають класичні абсолютні і відносні одиниці вимірю�

вання: вартісні, проценти, коефіцієнти тощо. Екс�

пертні методики базуються на системі оцінок у балах

та передбачають залучення фахівців із даного питан�

ня. Змістовні методики включають оцінку елементів

експортного потенціалу або виділених факторів його

формування, а порівняльні — оцінку експортного по�

тенціалу шляхом порівняння продукції або резуль�

татів діяльності підприємства з продукцією або ре�

зультатами діяльності організацій�конкурентів [13,

с. 29—35].

Незважаючи на те, що методика аналізу експортно�

го потенціалу підприємства є розробленою, залишились

питання щодо, по�перше, її адаптації до реальної прак�

Таблиця 2. Етапи аналізу експортного потенціалу підприємства

Джерело: розробка авторів.

Етапи аналізу Показники 
І. Внутрішньо-орієнтований етап аналізу 

Аналіз рівня 
міжнародної 
інтернаціоналізації 
діяльності 
підприємства 

- Кількість країн, де реалізується продукція підприємства; 
- форми присутності компанії на ринках інших країн; 
- частка експортної продукції у загальному обсязі реалізації продукції 
підприємства-експортера; 
- частка реалізованої продукції, реалізованої через прямий експорт  
- ринкова частка компанії на ринках в інших країнах; 
- кількість зарубіжних філіалів; 
- частка активів, чисельності зайнятих та продаж через зарубіжні фіали; 
- інвестиції у зарубіжні філіали 

Аналіз показників 
експортної діяльності 
підприємства 
 

- Динаміка обсягів продаж у натуральних та вартісних показниках у розрізі 
регіонів та країн; 
- динаміка доходів та прибутків у розрізі регіонів та країн; 
- структура експорту та її зміни 

Аналіз ресурсного 
забезпечення  
 

- Чисельність працівників, чия діяльність пов’язана з експортом (відділ ЗЕД); 
- R&D діяльність (напрями досліджень, розміщення центрів науково-технічних 
розробок, розробка передових компонентів продукції і систем випередження 
конкурентів); 
- витрати на дилерські та сервісні центри за кордоном; 
- витрати на маркетинговы заходи за кордоном 

Аналіз ефективності 
експорту 

- Рентабельність експортної продукції (у порівнянні з рентабельністю продукції, 
реалізованої на внутрішньому ринку); 
- частка прибутку від експорту продукції в загальній величині прибутку 
підприємства; 
- коефіцієнт співвідношення світових цін та цін експортної продукції 
підприємства 

ІІ. Зовнішньо-орієнтований етап аналізу 
Аналіз кон’юнктури 
світового ринку (ринку 
регіонів та окремих 
країн)  

- Обсяг виробництва та реалізації продукції на світовому ринку (в тому числі у 
розрізі регіонів та окремих країн); 
- тенденції (динаміка) економічного розвитку глобальної економіки, світового 
ринку (ринку регіонів та окремих країн); 
- тренди розвитку ринків продукції підприємства 

Аналіз інтенсивності 
конкуренції на 
світовому ринку 

- Кількість основних конкурентів, кількість угод M&A,  
- рівень завантаження виробничих потужностей основних експортерів; 
- форми присутності основних експортерів на світовому ринку (ринку регіонів 
та окремих країн) 
- ціна одиниці продукції та її динаміка; 
- інвестиційна та інноваційна активність ( інвестиції в основні активи, інвестиції 
в НДДРК) 
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тики та, по�друге, перетворення у реальний управлінсь�

кий інструмент. У цьому контексті доцільно обгрунту�

вати ті ключові принципи, яких слід дотримуватись в про�

цесі аналізу розвитку експортного потенціалу під�

приємств.

Методика аналізу експортного потенціалу підприє�

мства, на нашу думку, повинна:

по�перше, бути інтегрована в загальну методику та

практику стратегічного аналізу розвитку підприємства

та формувати інформаційне забезпечення управлінсь�

ких рішень щодо розробки експортної стратегії на дов�

гостроковій основі;

по�друге, збалансовано відображати співвідношен�

ня не лише між внутрішніми складовими потенціалу, а й

забезпечувати ідентифікацію зовнішніх вимог, тобто

представляти характеристику експортних можливостей

підприємства на світових ринках;

по�третє, забезпечувати як комплексний, так і фраг�

ментарний аналіз, оскільки важливим є не скільки зна�

чення інтегрального (узагальненого) показника, скільки

фрагментарних, які будуть характеризувати елементи

потенціалу.

Зважаючи на зазначені вимоги, пропонуємо такі

основні етапи аналізу (табл. 2).

Узагальнивши тлумачення поняття "експортний по�

тенціал", систематизувавши методичні підходи, узагаль�

нивши основні етапи аналізу проведемо дослідження

оцінки експортного потенціалу на прикладі ПАТ "Арсе�

лор�Мітал" та МК "Азовсталь", зупинившись на зовніш�

ньому аспекті, оскільки саме ситуація на зовнішніх рин�

ках найбільш суттєво впливає на розвиток українських

підприємств.

Впродовж тривалого періоду часу, в тому числі у

період з 2017 по 2019 років, світові ціни на металургій�

ну продукцію мали тенденцію до зниження. Це було

пов'язано з економічною нестабільністю глобальної

економіки та поступовим зменшенням споживання в

США а Канаді, хоча в Китаї воно, навпаки зросло.

Експортнi цiни на бiльшу частину асортименту метале�

вої продукцiї також знижувались: у 2017 роцi на 15—

20%, в 2018 роцi на 40—45%. Українські підприємства

значною мірою залежать від падiння цiн на свiтових

ринках, оскільки собiвартiсть продукції є порівняно ви�

сокою. Постiйне зростання собiвартостi зумовлене ви�

сокою енергомісткістю виробництва та постійним тис�

ком з боку компаній�природних монополiй, які

пiдвищують цiни на природний газ, тарифи на

електроенергiю та залiзничнi тарифи. Ціни на деякі види

прокату у Європі наведено в таблиці 3.

В умовах обмеженої цінової конкурентоспромож�

ності українські підприємства задля розвитку експорт�

ного потенціалу потребують суттєвої та багаторівневої

модернізації.

Ключовими перешкодами активізації експортної

діяльності підприємств гірничо�металургійного комп�

лексу України є:

— невідповідність технічної та технологічної мате�

ріально�виробничої бази вітчизняних підприємств;

— зменшення попиту з боку основних метало�спо�

живаючих галузей національної економіки України;

— брак власних обігових коштів за складного ме�

ханізму залучення зовнішніх джерел фінансування;

— постійне зростання цін на матеріально�сировинні

ресурси, тарифи на транспортування;

— рівень завантаження виробничих потужностей

меткомбінатів при випуску чавуна (на основі даних "Ме�

тал України") складає на ПАТ "АрселорМіттал Кривий

Ріг" — 59,3%; Азовсталь — 68,8%, що також призво�

дить до здорожчання продукції.

За таких умов зовнішні характеристики експорту

визначають вимоги щодо внутрішнього експортного

потенціалу підприємства.

З метою розширення географії експорту підприєм�

ства і підвищення конкурентоспроможності продукції

що ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" реалізує власну

конкурентну стратегію, що передбачає чiткий розподiл

ринкiв за регіональною ознакою. Це, по�перше,

географiчна ознака розподiлу ринкiв. Підприємство

займається питаннями постачань металопродукцiї до

країн СНД, регіонів Ближнього Сходу, Європи, Афри�

ки, Алжира, ЄС, Східної Європи.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" використовує та�

кож стратегію диференціації в рамках обраного сегмен�

ту. Так, підприємство виробляє понад 130 різновидів

арматури, 50 видів катанки та сортового прокату, кож�

ного року освоюючи нові різновиди продукції. Стале�

продукція, що випускається підприємством, відповідає

міжнародним стандартам, а за окремими видам має

міжнародну сертифікацію.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження підтверджує важливість

проведення всебічного аналізу експортного потенці�

алу українських підприємства. Навіть галузь, яка за�

безпечує основні надходження від експорту, харак�

теризується комплексом проблем, а отже, існує ре�

альна потреба формування своєчасної інформації

щодо розвитку експортного потенціалу відповідних

підприємств.

Узагальнення теоретичних положень сучасної науки

щодо сутності поняття "експортний потенціал" дозво�

лило виокремити ключові сутнісні характеристики до�

Продукт 12.2017 01.2018 12.2018 12.2014/ 
01.2017 

12.2014/
12.2018 

Рулони г/к 409,5 307,5 300 -3,6 -40,05 
Рулони х/к 622,5 465 457,5 -2,4 -39,75 
Рулони оцинковані 675 547,5 532,5 -4,05 -31,65 
Баки і швелер 537 427,5 394,5 -11,55 -39,75 
Середній лист 457,5 450 450 0 -2,4 
Товстий лист 570 552 552 0 -4,8 

Таблиця 3. Експортні ціни на продукцію у світі
( у дол. США/т)

Джерело: [12;13].
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сліджуваних процесів, які і були взяті за основу для

удосконалення методичних положень аналізу. Пропо�

новані етапи внутрішньо�орієнтованого та зовнішньо�

орієнтованого аналізу експортного потенціалу розши�

рюють існуючі методичні положення та можуть стати

важливим доповненням практики моніторингу дослід�

жуваних процесів.

Доведено важливість аналізу зовнішніх умов роз�

витку експортного потенціалу підприємств на прикладі

українських металургійних підприємств. Подальших

досліджень потребують питання аналітично�інформа�

ційного забезпечення управлінських рішень щодо роз�

витку експортного потенціалу.
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