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АНОТАЦІЯ. У статті досліджено теоретичні та методичні підходи до визначення
сутності поняття «експортноорієнтованість». На основі аналізу детерміновано по-
казники рівня глобалізації експортноорієнтованого підприємства, визначено кри-
терії оцінки їх динаміки. Виділено місце експортноорієнтованості в загальній стра-
тегії підприємства на національному та на глобальному ринках.
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АННОТАЦИЯ. В статье исследуются теоретические и методические подходы к
определению сущности понятия «экпортноориентированность». На основе анали-
за детерминированы показатели уровня глобализации экпортноориентированного
предприятия, определены критерии оценки их динамики. Выделено место экспор-
тноориентированности в общей стратегии предприятия на национальном и гло-
бальном рынках.
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ABSTRACT. This article deals with theoretical and methodical approaches to the
definition of the conception «export-orientedness». On the basis of analysis, the
globalization level indicators of the export-oriented enterprises and the criteria of
evaluation of their dynamics were determined. The place of the export-orientedness in
the overall enterprise strategy on the national and global markets is highlighted.
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Постановка проблеми у її загальному вигляді, її зв’язок із важливими
практичними завданнями. В науковій літературі до цього часу відсутній кон-
сенсус у питаннях визначення дефініцій, які характеризують орієнтацію еконо-
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мічних агентів на діяльність на зовнішніх ринках і можливості реалізації стра-
тегії в цьому напрямку. В тих чи тих ситуаціях використовуються поняття
«експортний потенціал», «зовнішньоекономічна діяльність», «зовнішньоеконо-
мічна стратегія», «експортний план» і, насамкінець, «експортноорієнтованість».

Зауважимо, що наведені дефініції застосовуються для характеристики різних
суб’єктів — від окремого підприємства до галузі, території, держави чи навіть
міждержавного об’єднання. При цьому, для різних суб’єктів використовуються
абсолютно відмінні критерії та показники їх експортноорієнтованості.

Відсутність консенсусу на теоретичному рівні породжує значні проблеми в
методиці та на прагматичному полі — під час розробки та реалізації стратегії
економічних суб’єктів на глобальних ринках. Насамперед, це стосується вста-
новлення пріоритетів, формулювання цілі та принципів її досягнення для екс-
портноорієнтованого підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вказані питання досліджували-
ся в роботах І. Балабанова, П. Грея, Д. Гріневея, О. Давидовича, А. Кірєєва, В.
Клайна, О. Максимець, В. Новіцького, С. Онишко, Р. Пребіша, Х. Сінгера та
інших авторів.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим,
більшість робіт, у першу чергу, стосувалися експортної орієнтації держав, а
праці, присвячені експортноорієнтованій стратегії підприємств, часто містять
суперечливі рекомендації та висновки.

Мета статті. Відповідно, виникає потреба в уточненні існуючих підходів до
змісту поняття «експортноорієнтованість підприємства», його кількісних пара-
метрів, виділенні суттєвих характеристик впливу на формування та реалізацію
стратегії, що і визначає мету даної статті.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи сутність дефініції «експортно-
орієнтованість», у першу чергу, слід звернути увагу на етимологію цього термі-
ну, який фактично поєднав у собі словосполучення «експортна орієнтація».
Звернемо увагу на такий факт: якщо слово «експорт» означає вивезення товарів
і послуг за митний кордон країни, то, в свою чергу, слово «орієнтація» має кіль-
ка значень. Серед них найважливіші: по-перше, визначення суб’єктом свого по-
ложення в просторі; по-друге, уміння вибрати напрям дій, розібратися в обста-
новці; по-третє, напрям у політиці, поглядах діяльності.

Подібне смислове навантаження дає можливість нам стверджувати, що тер-
мін «експортноорієнтованість» характеризується наступними змістовними осо-
бливостями:

 він описує пріоритетний напрям діяльності економічного агента з експорту то-
варів і послуг та описує його положення в глобальному економічному середовищі;

 експортна орієнтація характеризує не тільки кількісну складову, але й ус-
пішність такої діяльності, її результативність.

Саме такі вимоги до експортноорієнтованості повинні висуватися як на мак-
ро, так і на мікрорівнях. Якщо екстраполювати їх на існуючі в науковій літера-
турі визначення, можна дійти висновку про існування значних розбіжностей і
недоречностей. Зокрема, в питанні експортноорієнтованості на макрорівні (для
країни, регіону) більшість досліджень виходять не стільки з констатації кількіс-
них характеристик експорту країни або регіону, скільки з порівняльної характе-
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ристики різних країн і регіонів, динаміки експортних показників за певний пе-
ріод, державної підтримки експорту.

З позиції держави експортноорієнтованість розглядається як загальна мо-
дель економічного розвитку країни або регіону. Тобто, на макрорівні експо-
ртноорієнтованість фактично стає невід’ємним елементом суспільного роз-
витку. Зокрема, вітчизняний вчений О. Давидович зазначає, що в
експортноорієнтованій моделі розвитку країни основним фактором економі-
чного розвитку стає експорт, а розвиток внутрішнього ринку відбувається
під впливом позитивного ефекту експортної діяльності [1].

У частині загальноприйнятих методик оцінки експортноорієнтованості еко-
номіки, слід розглянути підхід, що сформований спеціалістами Світового банку,
і передбачає виділення наступних типів економічних систем: сильна експортна
орієнтація, помірна експортна орієнтація, слабке імпортозаміщення, сильне ім-
портозаміщення [2]. Зазначимо, що елементи вказаної моделі вперше були де-
терміновані у праці Д. Гріневея [3, с. 420].

Наведемо базові критерії для визначення глибини експортноорієнтованості
економіки (табл. 1).

Таблиця 1
КРИТЕРІЇ РІВНЯ ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНОСТІ

НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ТА ЇХ КІЛЬКІСНА АДАПТИВНІСТЬ

Глибина
експортно-

орієнтованості
Параметри

Можливість
кіль кісної
оцінки

Можливість
використан-
ня на мікро-

рівні

Сильна експо-
ртна орієнта-
ція

— відсутній або слабкий контроль держави
за зовнішньою торгівлею;
— будь-які бар’єри на імпорт компенсу-
ються експортними стимулами;
— обмежене використання ліцензійних
угод;
— політика обмінних курсів, що вигідна
експортерам

Для характе-
ристики впли-
ву обмінних
курсів

Відсутня

Помірна екс-
портна орієн-
тація

— загальна структура стимулів спрямована
на виробництво для внутрішнього ринку;
— методи прямого ліцензування та конт-
ролю використовуються обмежено;
— ефективний курс для імпорту в незнач-
ній мірі перевищує аналогічний показник
для експорту

Для характе-
ристики впли-
ву обмінних
курсів

Відсутня

Джерело: адаптовано автором за [3]

Аналізуючи питання про експортноорієнтовану стратегію розвитку країни
(регіону), слід звернути увагу на той факт, що значна кількість наукових робіт з
цього напрямку, насамперед, акцентують увагу на проблематиці ефективності
такої стратегії. Зауважимо, що одностайності за результатами наукових дослі-
джень в досягнуто не було.

Зокрема, в роботах Р. Пребіша [4], В. Клайна [5] вказується на вибірковий хара-
ктер зростання в окремих галузях економіки у випадку використання експортноо-
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рієнтованої моделі; Х. Сінгер і П. Грей доводять, що експортноорієнтована страте-
гія розвитку не є універсальним засобом економічного зростання для країни [6].

У контексті порівняння підходів до експортноорієнтованості на макро- та мік-
рорівнях слід звернути увагу на той факт, що більшість сучасних досліджень вка-
зують на існування прямого зв’язку між ними. Слід відмітити домінування дещо
спрощеного, вихолощеного підходу до визначення сутності експортноорієнтовано-
сті підприємства. В цілому ряді експортоорієнтованим визначається будь-яке під-
приємство, що здійснює продаж продукції на експорт [7, 8].

На нашу думку, така позиція, хоча і приваблює своєю відносною простотою,
не відображає кількісних співвідношень між діяльністю на внутрішньому та зо-
внішньому ринках, а базується виключно на самому фактові здійснення експор-
ту. Окрім того, якщо прийняти таке визначення, фактично кожний суб’єкт під-
приємницької діяльності, що реалізував вироблені товари та надані послуги на
зовнішньому ринку (навіть в одиничних випадках) є експортноорієнтованим!

Як уже зазначалося, у науковій літературі значна увага приділяється питан-
ням оцінки ефективності експортної діяльності підприємства. Якщо для оцінки
ефективності експортноорієнтованої стратегії країни застосовуються парамет-
ри, які засвідчують, в першу чергу, рівень її економічного розвитку, то на рівні
конкретних підприємств з цією метою використовується група стандартних по-
казників наступного порядку (табл. 2).

Таблиця 2
ПОКАЗНИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

№
п.п. Показник Методика розрахунку Оціночна

характеристика

1
Економічна ефективність
реалізації експортних то-
варів (робіт, послуг)

Сума доходу від реалізації експор-
ту у співвідношенні до витрат на
його виробництво

Економічна віддача
від реалізації проду-
кції на зовнішньому
ринку

2

Економічна ефективність
реалізації експортних то-
варів (робіт, послуг) у
порівнянні з реалізацією
на внутрішньому ринку

Сума доходу від реалізації експор-
ту у співвідношенні до витрат на
його виробництво у порівнянні з
аналогічним показником для реа-
лізації на внутрішньому ринку

Порівняльна харак-
теристика віддачі від
реалізації на внутрі-
шньому та зовніш-
ньому ринках

Джерело: систематизовано автором за [9]

Аналізуючи запропоновані у табл. 2 показники, звернемо увагу на наступну осо-
бливість — доволі часто економічну ефективність діяльності на зовнішньому ринку
порівнюють з аналогічним показником від реалізації продукції на зовнішньому рин-
ку, фактично, протиставляючи їх. Але, на нашу думку, таке протиставлення не є ко-
ректним, адже штучно «розділяє» єдину стратегію розвитку підприємства.

Інші науковці вважають необхідне говорити не про експортноорієнтова-
ність підприємства, а про рівень його глобалізованості, або про прояв глобалі-
зації на мікрорівні. Зважаючи на майже синонімічну схожість вказаних дефі-
ніцій, розглянемо окремі підходи до їх визначення в науковій літературі. Ця
проблематика гостро обговорюється в наукових джерелах, про те дослідники
досить часто пропонують абсолютно різні кількісні та кісні показники для ви-
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значення ступеня глобалізації підприємства (що частково пояснюється неви-
значеністю щодо змісту самої глобалізації).

У цілому, порівнюючи західні та вітчизняні підходи до питання встанов-
лення показників оцінки рівня глобалізації та експортноорієнтованості під-
приємства слід відмітити одну суттєву різницю: якщо іноземні вчені нама-
гаються всіляко підкреслити якісні зміни у способах виробництва товарів і
надання послуг, або у системах їх впровадження на ринок, то вітчизняна на-
ука концентрується насамперед на питаннях зростання кількісних показників
експорту в фізичному та вартісному вимірах.

Зазначені відмінності мають у своїй основі кілька базових моментів: суттєві від-
мінності в техніко-технологічних параметрах виробничого процесу в Україні в порі-
внянні з західними стандартами; недостатня ємність внутрішнього ринку, що зму-
шує розглядати збільшення експортних показників однозначно як позитивну з усіх
поглядів тенденцію. У процесі аналізу теоретико-методологічних підходів до питан-
ня про систему показників, які дозволяють оцінити процеси глобалізації на рівні
конкретного підприємства, виявляється кілька значущих, на нашу думку, факторів:

— по-перше, динамізм глобалізації, її всеосяжність призводять до аргумен-
тованого використання різними авторами широкого кола показників, які за сво-
єю суттю відображають абсолютно різні сторони економічних явищ;

— по-друге, в системі показників присутні як кількісні, так і якісні характе-
ристики;

— по-третє, важливе значення мають показники, що характеризують процес
прийняття рішень на глобальних товарних і фінансових ринках, принципи на
яких він відбувається, людські чинники.

Враховуючи вищевикладене, можна сформулювати наступні вимоги до по-
казників глобалізації та експортноорієнтованості на рівні підприємства (рис. 1).
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Рівень технологічних змін виробничого процесу,
роль інформації в стратегії підприємства,
гармонізація цілей підприємства з цілями
інститутів та індивідуумів

Експортний потенціал характеризує максимально
можливий рівень експорту, відповідно, критерії
мають характеризувати досягнення максимуму

Критерії повинні враховувати загальну стратегію
підприємства та значення у ній підсистеми
діяльності на глобальних ринках
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ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 1. Критерії глобалізації експортноорієнтованого підприємства
Джерело: складено автором
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Висновки та перспективи подальших розвідок. Враховуючи наведені ви-
ще положення можна говорити про необхідність використання в процесі визна-
чення змісту «експортноорієнтованість підприємства» наступних теоретичних
положень:

• базовою ознакою для її детермінації є пропозиція підприємством власних
товарів і послуг на глобальних ринках;

• недоцільно говорити про існування певних кількісних критеріїв у будь-
якій формі, на основі яких можна чітко визначити експортноорієнтованість під-
приємства;

• у системі чинників реалізації та розробки стратегії підприємства експорт-
ноорієнтованість не повинна розглядатися в якості похідної від політики на
внутрішньому ринку, про те вона і не повинна домінувати над нею.

Відповідно, доцільно орієнтуватися на наступне визначення: «Експортноорі-
єнтованість — здатність підприємства в рамках власної єдиної стратегії реалі-
зовувати експортний потенціал з метою досягнення попередньо встановлених
цілей». Подібний підхід, на наш погляд, дає можливість якнайповніше врахува-
ти стратегічний характер діяльності підприємства на глобальному ринку, ре-
зультативність такої діяльності та порівнювати її з потенціалом, яким володіє
підприємство.
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