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Анотація 
Вступ. Економічні тенденції, які панують на вітчизняному та світовому ринках 
спонукають підприємства до пошуку нових шляхів підвищення ефективності діяльності. 
Враховуючи те, що на сьогоднішній день використання лише набутого досвіду та 
консервативних методів управління не сприяє підвищенню експортного потенціалу 
підприємств внаслідок впливу багатьох факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, необхідний пошук нових альтернативних шляхів розвитку, одним з яких є 
розробка й впровадження механізму підвищення експортного потенціалу підприємства. 
Метою дослідження є визначення структури механізму підвищення експортного 
потенціалу підприємства. 
Висновки. Функціонування механізму підвищення експортного потенціалу підприємства 
в контексті економічно-господарської діяльності конкретного підприємства 
виражається у розробці та проведенні на підприємстві певної множини заходів. Вони в 
сукупності своїй спрямовані на забезпечення підвищення потенціалу підприємства з 
врахуванням поточного економіко-господарського становища підприємства, ресурсів, які 
є у його розпорядженні, конфігурації зовнішнього середовища підприємства й стратегій 
експортної діяльності, які воно може застосувати, виходячи з чинників. 

Ключові слова: механізм, експортний потенціал, механізм експортного потенціалу, 
структура, стратегія. 
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Abstract  
Introduction. The economic trends that prevail on the domestic and global markets are driving 
companies to find new ways to improve their performance. Taking into account that for today the  
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using only acquired experience and conservative methods of management does not contribute to 
increasing the export potential of enterprises due to the many factors influence of the external and 
internal environment, it is necessary to find new alternative ways of development, one of which is 
the development and implementation mechanism for increasing the enterprise export potential. 
The purpose of the study is to determine the mechanism structure of increasing the enterprise 
export potential. 
Conclusions. Functioning of the mechanism of the enterprise export potential increasing in the 
context of economic and business activities of a particular enterprise is expressed in the 
development and implementation of a set of measures at the enterprise. Together they are aimed 
at ensuring the increase of the enterprise's potential, taking into account the current economic 
situation of the enterprise, the resources at its disposal, the configuration of the enterprise's 
environment and strategies of export activity, which it can apply based on factors. 

Keywords: mechanism, export potential, mechanism of export potential, structure, strategy. 

JEL classification: F 19 

Вступ 

Економічні тенденції , які панують на вітчизняному та світовому ринках 
спонукають підприємства до пошуку нових шляхів підвищення ефективності діяльності. 
Враховуючи те, що на сьогоднішніи  день використання лише набутого досвіду та 
консервативних методів управління не сприяє підвищенню експортного потенціалу 
підприємств внаслідок впливу багатьох факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, необхіднии  пошук нових альтернативних шляхів розвитку, одним з яких є 
розробка и  впровадження механізму підвищення експортного потенціалу підприємства. 
Дослідженням сутності и  структури експортного потенціалу заи малися та заи маються 
численні вітчизняні та наукові дослідники. В рамках нашого наукового пошуку ми 
спиралися на результати роботи таких науковців: І. В. Авксентієва, В. М. Баи рак, 
С. В. Бестужева, Н. А. Клименко, В. В. Коломієць, Б. Н. Крижновськии , В. В. Крищук, 
І. М. Лаврів, Т. І. Ломаченко, В. В. Матвєєв, О. Г. Мельник, В. Є. Новицькии , Т. В. Пепа, 
Л. А. Петренко, Н. М. Пирець, О. О. Стахорськии , М. С. Сичов, Д. В. Солоха, Л. П. Сєрова, 
М. М. Чубар, М. Б. Швецова, І. К. Ярмоленко. Незважаючи на чисельні розробки, питання 
вдосконалення структури механізму експортного потенціалу вимагають подальшого 
вивчення.  

Мета та завдання статті 

Метою дослідження є визначення структури механізму підвищення експортного 
потенціалу підприємства.  

Для досягнення поставленої  цілі було вирішено такі завдання: надано розуміння 
структури потенціалу як феномена в економічнии  науці; розроблено и  обґрунтовано 
структуру механізму підвищення експортного потенціалу підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Механізм виступає одним із наи більш складною та наи більш розповсюджених 
понять в економічних дослідженнях, якии  дозволяє реалізувати поставлені завдання, 
використовуючи відповіднии  методологічнии  та методичнии  інструментаріи . Для 
огляду структури механізму необхідно проаналізувати чисельні дослідження, але в ряді 
робіт таке узагальнення вже здіи снено, що дозволяє використовувати ї х для 
обґрунтування структури механізму підвищення експортного потенціалу підприємства. 
Як зазначають дослідники, такии  механізм є «системою функціональних взаємозв’язків 
між організаціи но-управлінської  структурою, стратегією та чинниками ринкового 
середовища підприємства» [1, с. 228].  
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В роботі [2] представлено контент-аналіз категорії  «механізм»: цілі (16), 
принципи (6), завдання (1), функції  (6), методи (20), важелі (9), інструменти (23), 
ресурсне забезпечення (5), правове забезпечення (7), організаціи не забезпечення (6), 
об’єкт управління (14), суб’єкт управління (5), як бачимо наи частіше дослідники 
виокремлюють структурі механізму цілі, об’єкт управління, методи та інструменти. З 
нашої  точки зору, поняття «інструменти» є досить узагальненим і відповідно під ними 
варто розуміти ті ж самі методи, функції  та важелі.  

В роботі Степаненка С. В. [3] здіи снено морфологічнии  аналіз понять: 
організаціи но-економічнии  механізм, механізм управління, економічнии  механізм, 
господарськии  механізм та безпосередньо механізми. На основі даного узагальнення 
автором доведено, що и ого призначенням є забезпечення відповідного виходу як 
результату шляхом перетворення вхідних параметрів на вихіднии . Вихідним 
параметром є експортна стратегія, а вхідними варто розглядати всі складові 
експортного потенціалу підприємства. Структура механізму, подібна до вище наданих 
результатів, охоплює цілі, функції , методи, структуру та форми управління. Як 
економічнии  механізм він повинен включати важелі і регулятори, цільові, 
функціональні підсистеми і підсистеми забезпечення, взаємопов’язані та 
взаємообумовлені. Як організаціи но-економічнии  механізм він повинен відображати в 
формуванні регулювання відносин об’єктів внутрішнім і зовнішнім середовищем, а 
також перерозподіл ресурсів. Як було доведено, експортнии  потенціал – це сукупна 
здатність у сфері експортної  діяльності як емерджентної  властивості від ї ї  структурних 
елементів, що виступає частиною економічного потенціалу підприємства. Відповідно 
механізм підвищення експортного потенціалу є організаціи но-економічним, в рамках 
якого настроювання взаємовідносин підприємства із зовнішнім середовищем є 
головною ціллю и ого функціонування. Ми погоджуємося із необхідністю включення 
суб’єкта управління до структури механізму, що обґрунтовано доведено в роботі [3]. 
Також ключові блоки механізму мають включати керуючу підсистему, представлено 
суб’єктом управління, керовану підсистему, представлену об’єктом управління, та 
управлінськии  вплив суб’єкта на об’єкт.  

В дослідженні І. В. Колупаєвої  [4; 4] на прикладі механізму регуляторної  політики 
держави виокремлено такі ключові складові и ого структури: цілі, принципи (загальні та 
специфічні), важелі, класифіковані за характером впливу та типом, методи, розподілені 
за засобом впливу і за формою, функції  та види забезпечення: інформаціи не, правове, 
аналітичне, організаціи не, ресурсне фінансово-економічне. Механізм включає суб’єкти 
та об’єкти управління та функціонує в умовах зовнішнього середовища.  

Таким чином, на основі проведеного узагальнення, ми пропонуємо до структури 
механізм підвищення експортного потенціалу підприємства включати в рамках 
керуючого впливу цілі, методи, принципи, функції  та закони, а також суб'єкта та об'єкта 
управління.  

На основі представлених роботі визначимо сукупність законів механізму 
підвищення експортного потенціалу підприємства (рис. 1). 

Застосування механізму підвищення експортного потенціалу підприємства 
повинне бути обумовлене досягненням певних цілеи , зокрема таких як: 

1) забезпечення розвитку експортного потенціалу підприємства в умовах 
певного економічного середовища на вітчизняному та світовому ринках для 
інтенсивного та екстенсивного розвитку експортного потенціалу підприємства; 

2) напрацювання підприємством позитивного іміджу у колі партнерів, 
контрагентів, конкурентів та у населення в цілому через відповідальне та оперативне 
виконання угод, контрактів з метою досягнення комерційних, соціальних та 
екологічних завдань; 
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3) виявлення та посилення конкурентних переваг підприємства у сфері процесів 
виробництва, реалізації, маркетингу, управління тощо; 

4) підвищення рівня ефективного використання та перерозподілу наявних 
ресурсів, а також залучення нових джерел для цілей експортування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Закони механізму зростання експортного потенціалу 

Механізм підвищення експортного потенціалу підприємства повинен базуватися 
на таких принципах (табл. 1). 

Таблиця 1. Принципи підвищення експортного потенціалу 
Принцип Сутність 

Законність 
підвищення експортного потенціалу підприємства повинно здіи снюватися шляхами, які 
повністю відповідають встановленим вітчизняним та міжнародним правилам і законам, 
без ї х порушення 

Комплексність 

механізм підвищення експортного потенціалу підприємства повинен охоплювати як 
внутрішнє, так і зовнішнє середовище експортного потенціалу підприємства: 
виробничої , фінансової , інвестиціи ної  та ін. діяльності підприємства, вплив податкової  
політики, законодавчого регулювання, інформаціи ного забезпечення та інших 
зовнішніх факторів 

Цілеспрямованість 
використання механізму підвищення експортного потенціалу підприємства повинно 
бути зосереджене як на зростанні експортного потенціалу, так і на розширенні 
масштабів зовнішньоекономічної  діяльності підприємства 

Самозабезпечення 
механізм підвищення експортного потенціалу повинен забезпечувати постіи не 
здіи снення виробничо-збутової  діяльності підприємства навіть у разі виникнення або 
продовження дії  несприятливих факторів 

Безперервність 
механізм підвищення експортного потенціалу повинен функціонувати постіи но у 
процесі функціонування підприємства 

Циклічність 
функціонування механізму підвищення експортного потенціалу здіи снюється 
відповідно до управлінського циклу підприємства та підлягає постіи ному моніторингу 
на кожному з цих етапів 

Підпорядкованість 
діяльності 

підприємства 
етапам управління 

здіи снення управління експортним потенціалом підприємства повинно повністю 
відбуватися відповідно до етапів управління, на кожному з яких усі відповідальні особи 
повинні сумлінно виконувати свої  функції  

Адаптивність 
властивість використовувати усі сприятливі ефективні можливості для підвищення 
експортного потенціалу підприємства, що виникають на ринку, не ставлячи в пріоритет 
економію ресурсів 

Обережність 
впровадження заходів повинно базуватися на детальному та чіткому плануванні, що 
дозволить уникнути критичних ситуаціи  у процесі управління експортним потенціалом 

Пріоритет репутації  
базовим важелем у формуванні експортного потенціалу підприємства є и ого репутація, 
тому від ї ї  стану залежить і експортна привабливість підприємства 

Мотивована 
кваліфікація 

у процесі реалізації  дії  та підтримання функціонування механізму підвищення 
експортного потенціалу необхідно слідкувати за тим, щоб відповідальними особами 
виконувалися у повніи  мірі всі визначені функції , які будуть достатньо забезпечені 
мотивацією 

Інформованість 
моніторинг зовнішнього та внутрішнього стану підприємства повинен мати обов’язків 
характер з метою відстеження основних тенденціи  для прии няття відповідних рішень 

Економічна 
ефективність 

для забезпечення росту експортного потенціалу підприємства необхідно 
використовувати лише ті методи, засоби, інструменти, які матимуть наи вагомішии  
економічнии  ефект 

Відповідальність 
кожен працівник несе відповідальність за виконання свої х функціи  перед керівництвом 
та колективом підприємства 

Сукупність методів варто представити такими традиційними:  

Закони механізму зростання експортного потенціалу 

Зростання потреб – матеріальні, 
естетичні та інші потреби 

потенціи них споживачів з часом 
зростатимуть 

Вартості – можливо знизити витрати 
праці на виробництво продукції  

Попиту і пропозиції – можливо збільшити попит 
на продукцію шляхом зниження и ого ціни 

Пропозиції – якщо значне зниження собівартості одиниці за 
деякого зниження ціни на неї  дає підприємству можливість 
отримувати більшии  прибуток, то и ому вигідно збільшити 

масштаби виробництва такого продукту 
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адміністративні – базуються на владних і правових мотиваціях і забезпечують 
підвищення ефективності роботи підприємства за рахунок кращої організації діяльності 
працівників і підрозділів; 

економічні передбачають вплив на матеріальні інтереси людей, орієнтацію на 
виконання певних показників або завдань і винагороду за їх виконання; 

соціально-психологічні – це сукупність прийомів, використовуваних в науках, що 
вивчають діяльність людини і міжособистісні відносини. 

Варто зауважити, що розробка механізму вимагає реалізації ряду етапів, які 
набувають форми алгоритму (рис. 2). 

Механізм підвищення експортного потенціалу підприємства повинен включати 
такі функції  (функціональні елементи): оцінку експортного потенціалу підприємства, 
планування експортного потенціалу підприємства, організацію як створення 
відповідних підрозділів (відділ моніторингу експортного потенціалу підприємства) та 
визначення ї х повноважень щодо реалізації  ЗЕД підприємства, реалізацію експортного 
потенціалу підприємства, аналіз та контроль реалізації  експортного потенціалу 
підприємства, розподіл результатів реалізації  експортного потенціалу підприємства та 
мотивацію спеціалістів, залучених до експортної  діяльності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Послідовність етапів формування механізму підвищення експортного 
потенціалу підприємства 

Джерело: розроблено автором  

Вище наведені функціональні елементи дозволяють охопити всі стадії  управління 
експортним потенціалом підприємства. 

Таким чином, загальне бачення механізму підвищення експортного потенціалу 
підприємства варто представити так (рис. 3).  

Оцінка експортного потенціалу підприємства дозволить виявити поточнии  стан 
експортного потенціалу та визначити, наскільки и ого характеристики відповідають 
бажаним параметрам. 
  

оцінка наявного та можливого експортного потенціалу, и ого стану, структури 
та чинників формування 

1 

оцінка можливостей перерозподілу наявних ресурсів для скерування їх на 
підвищення ключових елементів експортного потенціалу 

оцінка доцільності та можливостей залучення додаткових ресурсів 

аналіз найбільш оптимальних у даних умовах методів та шляхів підвищення 
експортного потенціалу на основі результатів попередньо проведеної оцінки 

вибір методів і шляхів підвищення експортного потенціалу, формування 
механізму підвищення експортного потенціалу 

2 

3 

4 

5 
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Рис. 3. Механізм підвищення експортного потенціалу підприємства 

На основі попереднього етапу планування експортного потенціалу підприємства 
сприятиме урахуванню всіх ризиків та можливостеи  у процесі управління експортним 
потенціалом підприємства, а також розробити систему завдань, які дозволять досягти 
встановлених пріоритетних цілеи . 
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Управлінський  
вплив  

Принципи: 
✓ законність, ✓ комплексність, 
✓ цілеспрямованість, 
✓ самозабезпечення, 
✓ безперервність, 
✓ повторюваність, 
✓ підпорядкованість етапам 
управління, ✓ адаптивність, 
✓ обережність, ✓ пріоритет 
репутації; мотивована 
кваліфікація,  
✓ інформованість, ✓ достатність 
закону, ✓ економічна 
ефективність, ✓ відповідальність 

Функції: ✓ оцінка, ✓ планування, ✓ організація, ✓ мотивація спеціалістів, залучених до 
експортної діяльності, ✓ реалізація, ✓ аналіз та контроль реалізації, ✓ розподіл результатів 
реалізації 

Закони:  
✓ вартості, 
✓ попиту і 
пропозиції,  
✓ зростання 
потреб, 
✓ пропозиції 

Керована підсистема  

 

Методи: 
✓ адміні-
стративні,  
✓ економічні,  
✓ соціально-
психологічні 

Цілі: 
✓ забезпечення розвитку 
експортного потенціалу 
підприємства,  
✓ напрацювання 
підприємством позитивного 
іміджу, 
✓ виявлення та посилення 
конкурентних переваг, 
✓ підвищення рівня 
ефективного використання та 
перерозподілу наявних 
ресурсів 
 

 
Керівництво підприємства Відділ ЗЕД 

Відділу моніторингу експортного потенціалу підприємства 

Суб’єкти  
управління 

Керуюча  
підсистема 

Формування та реалізації  стратегії  управління експортним потенціалом підприємств 
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Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, реалізація експортного потенціалу підприємства направлена на 
и ого підвищення; за результатами цієї  реалізації  відбувається аналіз та контроль 
реалізації  експортного потенціалу підприємства, які дозволять визначити наскільки 
ефективною виявилася реалізація, чи існують певні латентні резерви та як ї х можна 
використати. 

Розподіл результатів реалізації  експортного потенціалу підприємства є 
обов’язковим елементом, задля якого і впроваджується механізм підвищення 
експортного потенціалу підприємства, оскільки саме на цьому етапі визначається 
наскільки ефективними були здіи снені попередні заходи. 

Невід’ємною частиною є мотивація реалізації  експортного потенціалу, оскільки 
вона є рушіи ною силою удосконалення всього механізму. 

Функціонування механізму підвищення експортного потенціалу підприємства в 
контексті економічно-господарської  діяльності конкретного підприємства виражається 
у розробці та проведенні на підприємстві певної  множини заходів. Вони в сукупності 
свої и  спрямовані на забезпечення підвищення потенціалу підприємства з врахуванням 
поточного економічно-господарського становища підприємства, ресурсів, які є у и ого 
розпорядженні, конфігурації  зовнішнього середовища підприємства та стратегіи  
експортної  діяльності, які воно може застосувати, виходячи з вищевказаних чинників. 
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