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Матюшенко І. Ю., шеховцева К. В. Розвиток теоретико-методологічних підходів до оцінки експортного потенціалу 
українських підприємств

Метою статті є дослідження існуючих теоретико-методологічних підходів до аналізу та оцінки експортного потенціалу. Розглянуто думки 
вчених з приводу розкриття категоріального змісту поняття «експортний потенціал» та запропоновано власне визначення зазначеної еко-
номічної категорії. Класифіковано основні типи аналітичних методик оцінки та проаналізовано авторські методичні підходи до визначення 
рівня експортного потенціалу. Обчислено експортний потенціал гіпотетичного підприємства за обраними методиками оцінки. Обґрунтовано 
актуальність покращення та вдосконалення існуючих методик з метою здійснення більш детального та якісного аналізу. Запропоновано здій-
снювати прогнозну оцінку експортного потенціалу підприємства шляхом поєднання результатів декількох методик у агрегований показник 
ефективності експортного потенціалу. Побудовано прогнозну модель динаміки експортного потенціалу гіпотетичного підприємства та об-
числено значення агрегованого показника на підставі трьох обраних методик оцінки.
Ключові слова: експорт, експортна діяльність, експортний потенціал, оцінка експортного потенціалу.
Рис.: 4. Табл.: 18. Формул: 5. Бібл.: 23. 
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Матюшенко И. Ю., Шеховцева К. В. Развитие теоретико-

методологических подходов к оценке экспортного потенциала 
украинских предприятий

Целью статьи является исследование существующих теоретико-
методологических подходов к анализу и оценке экспортного потен-
циала. Рассмотрены мнения ученых по поводу раскрытия категори-
ального содержания понятия «экспортный потенциал» и предложе-
но собственное определение указанной экономической категории. 
Классифицированы основные типы аналитических методик оценки и 
проанализированы авторские методические подходы к определению 
уровня экспортного потенциала. Вычислен экспортный потенциал 
гипотетического предприятия по выбранным методикам оценки. 
Обоснована актуальность улучшения и совершенствования суще-
ствующих методик с целью осуществления более детального и ка-
чественного анализа. Предложено осуществлять прогнозную оценку 
экспортного потенциала предприятия путем объединения резуль-
татов нескольких методик в агрегированный показатель эффек-
тивности экспортного потенциала. Построена прогнозная модель 
динамики экспортного потенциала гипотетического предприятия и 
вычислено значение агрегированного показателя на основании трех 
выбранных методик оценки.
Ключевые слова: экспорт, экспортная деятельность, экспортный по-
тенциал, оценка экспортного потенциала.
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Matyushenko I. Yu., Shekhovtseva K. V. Developing Theoretical-
Methodological Approaches to Assessment of Export Potential  

of Ukrainian Enterprises
The article is aimed at studying the existing theoretical-methodological ap-
proaches to the analysis and assessment of export potential. The opinions by 
scientists regarding the disclosure of the categorial content of the concept 
of «export potential» have been considered, an own definition of the indi-
cated economic category has been suggested. The main types of analytical 
procedures for assessment have been classified, some authorial methodical 
approaches to determine the level of export potential have been analyzed. 
The export potential of a hypothetical enterprise has been calculated by the 
selected methodologies of assessment. The urgency of improving and refin-
ing existing methods to implement more detailed and quantitative analysis 
has been substantiated. It has been suggested to implement a prognosis as-
sessment of export potential of enterprises by combining the results of sev-
eral methodologies in the aggregate indicator of export potential efficiency. 
A prognosis model for the dynamics of export potential of a hypothetical en-
terprise has been built, value of the aggregate indicator has been calculated 
on the basis of three selected valuation methodologies.
Keywords: export, exporting, export potential, assessment of export poten-
tial.
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В умовах членства України у Світовій організації 
торгівлі протягом восьми років (з травня 2008 р.), 
поетапного введення в дію Угоди про асоціацію 

з ЄС, а також зміни моделі зовнішньої торгівлі та по-

шуку оптимальних шляхів співробітництва з країнами 
ЄврАзЕС вкрай актуальним постає питання вдоскона-
лення оцінки експортного потенціалу українських під-
приємств.
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Серед українських учених-дослідників, які вивча-
ли вплив інтеграційних процесів на економічний роз-
виток України, у тому числі на її експортний потенціал, 
слід зазначити таких, як І. Бураковський, С. Беренда, 
Л. Григорова-Беренда, О. Довгаль, М. Кизим, І. Матю-
шенко, Т. Мельник, В. Мовчан, С. Осика, І. Пузанов,  
В. П’ятницький, В. Сіденко, В. Точилін та інші [1–15].

Водночас, наразі не існує спільної думки щодо 
визначення поняття експортного потенціалу. Форму-
лювання змісту цієї економічної категорії потребує від 
дослідників робити певний акцент на тих аспектах екс-
портного потенціалу, які вони вважають найбільш істот-
ними та ємними. Наприклад, Пирець Н. М. [16, с. 166] ак-
центує увагу на здатності підприємства виробляти кон-
курентоспроможні товари. Дорогунцов С. І. [17, с. 957] 
вважає, що експортний потенціал найкраще відобража-
ють обсяги експортованих товарів та послуг. На думку 
Фомішина С. В. [18, с. 190], експортний потенціал міс-
титься в сукупності ресурсів країни, які можуть бути 
використані для розвитку її зовнішньоекономічних 
зв’язків. Дудченко М. А. [19, с. 143] розглядає експорт-
ний потенціал у площині системних взаємозв’язків. 

На нашу думку, експортний потенціал підпри-
ємства – це реалізована або не реалізована здатність 
суб’єкта підприємницької діяльності постачати на зо-
внішні ринки затребувану продукцію або послуги, ба-
зисом якої виступає наявність у цього підприємства 
специфічних переваг, як-от: ресурсних, економічних, 
технологічних, інноваційних та ін.

Проблема аналізу та оцінки рівня експортного 
потенціалу підприємства вивчалася багатьма 
дослідниками, у результаті чого було розробле-

но чимало теоретико-методологічних підходів, кожен 
з яких має свої особливі риси та характерні ознаки.  
У загальному вигляді, за рівнем складності розрізняють 
прості кількісні та складні багатофакторні методики 
оцінки експортного потенціалу, за одиницями виміру –  
кількісні та експертні методики. У кількісних методиках 
оперують частками, вартісними одиницями виміру, від-
сотками. Експертні методики полягають у залученні фа-
хівців та спеціалістів до процесу оцінювання у балах та 
рангових показниках.

Серед авторських методик заслуговують уваги 
підхід Волкодавової О. В. [20, с. 60], система показни-
ків за авторством групи білоруських учених [21, с. 31] 
та методика Шестакової О. А. [22, с. 175]. Розглянемо їх 
детальніше.

За методикою Волкодавової О. В. [20, с. 60], кіль-
кісна оцінка експортного потенціалу (ЕП) розраховуєть-
ся визначенням суми усіх складових експорту підпри-
ємства у вартісному вираженні (формула (1)).

 ЕП = VЕ.прод + VЕ.рп + VЕ.посл + VНА,  (1)
де       VЕ.прод – обсяг експорту продукції;

VЕ.рп – обсяг експорту робіт промислового харак-
теру;

VЕ.усл – обсяг експорту послуг;
VНА – прибуток за рік.

Дубков С. В., Дадалко С. І. та Фоменок Д. Г. [21, 
с. 31] виділяють показники для розрахунку експортного 
потенціалу підприємства, представлені в табл. 1. Далі 
цей метод умовно можна називати «системою вісьмох 
показників». Для розрахунку загального показника екс-
портного потенціалу на основі цих показників викорис-
товують формулу (2):

       1 2 ,n
na a a a   (2)

де      an – значення окремого показника;
n – кількість показників.
Шестакова О. А. [22, с. 175] для комплексного оці-

нювання експортного потенціалу підприємства викорис-
товує систему показників, які шляхом агрегування мають 
бути зведені в інтегральний показник (R) (табл. 2).

Послідовність етапів визначення рівнів масштаб-
ності та якості розвитку експортного потенціалу під-
приємства наведена на рис. 1.

Під час виконання етапів 4 та 5 Шестакова О. А. 
рекомендує використовувати запропоновану іденти-
фікаційну карту рейтингового оцінювання показників 
розвитку експортного потенціалу, наведену в табл. 3.

Обчислимо показники експортного потенціалу 
для гіпотетичного підприємства галузі маши-
нобудування за трьома обраними методиками. 

Похідні дані та результати обчислень за методикою 
Волкодавової О. В. містяться в табл. 4 та на рис. 2. 

Отже, за результатами розрахунків відбулося сут-
тєве «просідання» рівня експортного потенціалу у 2014 р.,  
у значній мірі – за рахунок зниження прибутків від екс-
портної діяльності на 60 %.

Розрахуємо рівень експортного потенціалу під-
приємства за системою вісьмох показників. Результати 
обчислень наведено в табл. 5.

За результатами бачимо незначне падіння рівня 
експортного потенціалу у 2014 р. та його збільшення у 
2015 р. на 29 %.

Проведемо аналіз експортного потенціалу за ме-
тодикою Шестакової О. А. Необхідні дані та показники 
для розрахунків наведено в табл. 6.

Наступними етапами аналізу є обчислення лан-
цюгових темпів змін відповідних показників розвитку 
та рейтингування фактичних змін показників розвитку 
експортного потенціалу згідно з ідентифікаційною кар-
тою, наведеною в табл. 3. 

Результати ранжування темпів змін показників 
експортного потенціалу представлено в табл. 7.

Визначення рівнів масштабності (Rm) та якості (Rq) 
розвитку експортного потенціалу здійснюється інтегру-
ванням коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена (ks) та 
збігів Фехнера (kf) за формулою (3) [23, с. 179]:

       

(1 ) (1 )
( ) ,

2
s f

m q
j

k k
R R

  


             

(3)

де j – кількість інтегрованих індикаторів (j = 2).
Інтегральний показник розвитку експортного по-

тенціалу підприємства визначається методом середньої 
арифметичної зваженої рівнів масштабності та якості 
розвитку за такою формулою:
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таблиця 1

Система вісьмох показників для оцінки експортного потенціалу [21, с. 31]

показник Алгоритм розрахунку характеристика показника

Ефективність виробництва експортної 
продукції

                 
,вв

е

Ц
E

С


 де Це – вартість експортної продукції  
у внутрішніх цінах, грош. од.; 
Се – собівартість експортної продукції, 
грош. од.

Характеризує ефективність вироб-
ництва продукції для підприємства-
експортера. Чим вище цей показник, 
тим доцільнішим є виробництво даного 
виду продукції

Питома вага прибутку від експорту 
продукції у загальному обсязі прибутку 
підприємства

                
,епе

П
ПВ

П


 
де Пе – прибуток від експорту продукції, 
грош. од.; 
П – загальний прибуток підприємства 
експортера, грош. од.

Показує частку прибутку від експорту 
продукції в загальній сумі прибутку 
від реалізації продукції підприємства-
експортера. Чим вищий показник, тим 
більш вагомим є експорт даного виду 
продукції

Рентабельність експортних продажів
                 

,ее
е

П
Р

В


 
де Пе – прибуток від експорту продукції, 
грош. од.; 
Ве – виручка від реалізації продукції  
на експорт, грош. од.

Показує прибутковість експорту 
продукції. Чим вищий показник, тим 
більш вигідним є експорт даного виду 
продукції для підприємства

Питома вага експорту у загаль-
ному обсязі реалізації продукції 
підприємства

                
,е

е
р

О
ПВ

О


 
де Ое – обсяг експорту продукції,  
грош. од.; 
Ор – загальний обсяг реалізації 
продукції, грош. од.

Характеризує експортну орієнтованість 
виробництва підприємства. Чим вищим 
є показник, тим більш важливим для 
підприємства є експортний напрям 
реалізації продукції

Конкурентоспроможність виробника

            
,

( )
е

в р

В
К

В В



 

де Ве – виручка від реалізації продукції 
на експорт, грош. од.; 
Вв – витрати, пов’язані з виробництвом 
продукції, грош. од.; 
Вр – витрати на реалізацію продукції  
на зовнішньому ринку, грош. од.

Якщо К >1, то експорт є прибутковим. 
Чим вищим є показник, тим сильніші 
конкурентні позиції має підприємство

Частка продукції, сертифікованої  
за міжнародними стандартами

              
,сер

сер
П

ЧП
П


 

де Псер – кількість сертифікованої 
продукції, шт.; 
П – загальна кількість продукції, шт.

Визначає експортні можливості 
підприємства, оскільки у зарубіжні 
країни експорт може здійснюватися 
тільки за наявності міжнародних 
сертифікатів

Частка інноваційної продукції                 
,іі

з

П
ЧП

П


 
де Пі – кількість інноваційної продукції; 
Пз – загальна кількість продукції

Визначає відношення інноваційної 
продукції до загальної кількості 
продукції, що випускається

Частка продукції, що поставляється  
в зарубіжні країни 

              
,ек

ек
з

П
ЧП

П


 
де Пек – кількість продукції, що постав-
ляється на експорт; 
Пз – загальна кількість продукції

Показує відношення продукції,  
що йде на експорт, до загальної 
кількості продукції
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таблиця 2

показники рівня розвитку експортного потенціалу підприємства [22, с. 175]

показник характеристика та функціональне 
призначення показника

Розрахунок показника на базі 
фінансової звітності підприємства

1. Показники масштабності розвитку експортного потенціалу підприємства (Rm)

1.1. Чистий експортний дохід 
підприємства

Характеризує перевищення вируч-
ки від експорту (Ве) над затратами 
підприємства на експорт (Зе)

Де = Ве –Зе

1.2. Середньорічний обсяг експорту
Відбиває обсяг реалізованої на зовніш-
ньому ринку продукції в натуральному 
чи вартісному виразах

Vексп = ∑qn pn

1.3. Середньорічна вартість оборотних 
активів 

Відбиває вартість операційних активів 
підприємства з одним виробничим цик-
лом використання

Баланс – Ф. № 1 (р. 1195 на п. р. +  
+ р. 1195 на к. р.) / 2

1.4. Середньорічна вартість активів 
підприємства

Відбиває вартість усієї сукупності акти-
вів підприємства як цілісного майнового 
комплексу

Баланс – Ф. № 1 (р. 1300 на н. г. + 

+ р. 1300 на к. г.) / 2

1.5. Середньорічна вартість основних 
засобів 

Відбиває вартість операційних активів 
підприємства з тривалим виробничим 
циклом використання

Баланс – Ф. № 1 (р. 1011 на н. г. + р. 1011 
на к. г.) / 2

1.6. Собівартість експортної продукції
Відбиває у грошовому виразі обсяг 
ресурсів, використаних для виробницт-
ва експортованої продукції

Ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» 
2050

1.7. Середньоспискова чисельність 
працівників 

Відбиває загальну кількість працівників, 
залучених до виконання експортних 
контрактів

Визначається трудомісткістю експорту

2. Показники якості розвитку експортного потенціалу підприємства (Rq)

2.1. Рівень рентабельність експорту 
підприємства

Відображає обсяг отриманого прибут-
ку (Пч) у розрахунку на обсяг активів 
підприємства (А)

Rа = Пч / A

2.2. Коефіцієнт інноватизації 
(технологізації) 

Відбиває питому вагу інноваційної 
продукції (Vi ) в загальному обсязі  
експорту підприємства (Vзаг )

kі = Vi / Vзаг

2.3. Коефіцієнт капіталізації вартості 
активів 

Відображає співвідношення ринкової 
(Vр) і балансової (Vб) вартості активів 
підприємства

kk = Vp / Vб

2.4. Коефіцієнт (індекс) диверсифікації 
експорту 

Характеризує питому вагу основного 
експорту (Vосн) у загальному обсязі  
експорту підприємства (Vзаг)

kд = Vосн / Vзаг

2.5. Коефіцієнт накопичення зносу ОФ
Характеризує величину витрат (А) 
вартості основних фондів (Sперв) 
внаслідок їх експлуатації

kз = А / Sперв

Рис. 1. послідовність етапів визначення рівнів масштабності та якості розвитку експортного потенціалу підприємства 
[22, с. 175]

7) визначення інтегральних показників мастабності та якості розвитку ЕПП

6) порівняння фактичних та нормативних (еталонних) значень показників на засадах
обчислення коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена та збігів Фехнера

5) рейтингування фактичних змін показників розвитку ЕПП

4) обчислення ланцюгових темпів змін відповідних показників розвитку ЕПП

3) формування інформаційної бази даних щодо змін показників розвитку ЕПП

2) обґрунтування нормативних (еталонних) значень темпів змін показників розвитку ЕПП

1) обґрунтування складу ключових показників розвитку ЕПП
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таблиця 3

Ідентифікаційна карта рейтингового оцінювання Епп [22, с. 177]

№ показники 1 клас 2 клас 3 клас

І. Масштабність розвитку ЕПП

1.1 Темпи зростання доходності експорту, % 25 20–25 < 20

1.2 Темпи зростання обсягів експорту, % 20 15–20 < 15

1.3 Темпи зростання оборотних активів, % 15 10–15 < 10

1.4 Темпи зростання вартості активів, % 10 8–10 < 8

1.5 Темпи зростання вартості основних засобів, % 8 6–8 < 6

1.6 Темпи зростання собівартості експортної продукції, % 5 5–6 > 6

1.7 Темпи зростання чисельності працівників підприємства 4 5–6 > 6

ІІ. Якість розвитку ЕПП

2.1 Темпи зростання рентабельності експорту, % 30 25–30 < 20

2.2 Темпи зростання інноватизації експортного виробництва, % 25 20–25 < 20

2.3 Темпи зростання капіталізації активів, % 20 15–20 < 15

2.4 Темпи зростання диверсифікації експорту підприємства, % > 15 10–15 < 10

2.5 Темпи зростання коефіцієнта накопиченої амортизації, % > 15 10–15 < 10

таблиця 4

Оцінка експортного потенціалу за методикою Волкодавової О. В.

показник, тис. грн 2013 р. 2014 р. 2015 р.
темпи приросту, %

2014/2013 2015/2014 2015/2013

Обсяг експорту 
продукції 312024,5 167447,45 211559,05 –46,34 26,34 –32,20

Обсяг експорту робіт 
та послуг 6873,4 6277,25 4755,75 –8,67 –24,24 –30,81

Прибуток від експорту 
за рік 63542,6 25180,40 42891,85 –60,37 70,34 –32,50

ЕП 382440,5 198905,10 259206,65 –47,99 30,32 –32,22

таблиця 5

Оцінка експортного потенціалу за «системою вісьмох показників»

показник 2013 р. 2014 р. 2015 р.

1 2 3 4

Ефективність виробництва експортної продукції 1,81 1,79 1,64

Питома вага прибутку від експорту продукції у загальному обсязі прибутку підпри-
ємства-експортера 0,86 0,81 0,90

Рентабельність експортних продажів 0,20 0,14 0,20

Питома вага експорту у загальному обсязі реалізації продукції підприємства-експортера 0,85 0,83 0,86

Конкурентоспроможність виробника 1,78 1,62 1,32

Рис. 2. Графічне відображення експортного потенціалу за методикою Волкодавової О. В.
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1 2 3 4

Частка продукції, сертифікованої за міжнародними стандартами 1,00 1,00 1,00

Частка інноваційної продукції 0,55 0,43 0,62

Частка продукції, що постачається в країни далекого зарубіжжя 0,05 0,12 0,27

Експортний потенціал 0,58 0,54 0,69

Закінчення табл. 5

таблиця 6

показники розвитку експортного потенціалу за методикою шестакової О. А.

показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

1. Показники масштабності розвитку експортного потенціалу підприємства

Чистий експортний дохід підприємства 21684,35 142564,55 76625,8 84239,25

Середньорічний обсяг експорту 78774,6 318897,9 173724,7 216314,8

Середньорічна вартість оборотних активів 150591,5 184016 28535,5 200355,5

Середньорічна вартість активів підприємства 179940 206830 192066 217577,5

Середньорічна вартість основних засобів 30395,5 28564,5 30879 29826

Собівартість експортної продукції 57090,25 176333,35 97098,9 132075,6

Середньоспискова чисельність працівників 143 163 177 183

2. Показники якості розвитку експортного потенціалу підприємства

Рівень рентабельність експорту підприємства 0,02 0,37 0,16 0,20

Коефіцієнт інноватизації (технологізації) 0,47 0,55 0,43 0,62

Коефіцієнт капіталізації вартості активів 0,19 0,57 0,77 0,78

Коефіцієнт (індекс) диверсифікації експорту 0,76 0,83 0,78 0,87

Коефіцієнт накопичення зносу ОФ 0,72 0,71 0,74 0,82

таблиця 7

Ранжування темпів змін показників експортного потенціалу

показник
темпи приросту, % Ранг

2014/2013 2015/2014 2015/2013 2013 р. 2014 р. 2015 р.

1. Показники масштабності розвитку експортного потенціалу підприємства (Rm)

Чистий експортний дохід підприємства 557,45 –46,25 9,94 1 3 3

Середньорічний обсяг експорту 304,82 –45,52 24,52 1 3 1

Середньорічна вартість оборотних активів 22,20 –84,49 602,1 1 3 1

Середньорічна вартість активів 14,94 –7,14 13,28 1 3 1

Середньорічна вартість основних засобів –6,02 8,10 –3,41 3 1 3

Собівартість експортної продукції 208,87 –44,93 36,02 3 1 3

Середньоспискова чисельність 
працівників 13,99 8,59 3,39 3 3 1

2. Показники якості розвитку експортного потенціалу підприємства (Rq)

Рівень рентабельність експорту підпри-
ємства 2018,02 –57,51 28,61 1 3 2

Коефіцієнт інноватизації (технологізації) 
експортного виробництва 17,02 –21,82 44,19 3 3 1

Коефіцієнт капіталізації вартості активів 208,83 35,11 1,34 1 1 3

Коефіцієнт (індекс) диверсифікації експорту 9,21 –6,02 11,54 3 3 2

Коефіцієнт накопичення зносу ОФ –0,94 3,19 11,04 3 3 2
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,

100%
m qR q R h

R
  


  

(4)

де      R – інтегральний показник;
Rm , Rq – відповідно, показники масштабності та 

якості розвитку, що змінюються в діапазоні [0;1];
g, h – відповідно, вагомості рівнів масштабності та 

якості розвитку експортного потенціалу підприємства 
(g + h = 100%).

Результати розрахунків показників масштабності 
та якості розвитку експортного потенціалу, а також ін-
тегрального показника наведено в табл. 8.

таблиця 8

показники розвитку експортного потенціалу 
гіпотетичного підприємства

Рік
показники розвитку експортного потенціалу

Rm g Rq h R

2013 0,57 60 0,5 40 0,545

2014 0,27 45 0,08 55 0,165

2015 0,58 55 0,08 45 0,353

Отримані значення інтегрального показника свід-
чать про те, що наявний експортний потенціал підпри-
ємства не є достатньо високим, і фірма повинна прикла-
дати зусилля, щоб наблизити цей показник до еталон-
ного значення 1. 

Порівняємо динаміку експортного потенціалу за 
методиками Шестакової О. А. та «системою вісьмох по-
казників» (рис. 3).

З рис. 3 видно, що ці два підходи до оцінювання 
експортного потенціалу демонструють схожу тенденцію, 
але відрізняються за числовими показниками. Методич-
ний підхід Шестакової О. А. заснований на порівнянні 
темпів змін показників, а методичний підхід, що про-
понують Дубков С. В., Дадалко С. І. та Фоменок Д. Г., – 
на фактичних значеннях. До того ж, Шестакова О. А. 
враховує такі фактори, як чисельність працівників, знос 
основних фондів та вартість основних та оборотних ак-
тивів. Натомість, система вісьмох показників враховує 
частку сертифікованої продукції в загальному експорті 
та краще відображає відношення результатів експорту 
до загальної діяльності підприємства.

Методика Волкодавової О. В. відображає значення 
у грошовому виразі, отже, її результати не підлягають зі-
ставленню з іншими обраними методиками. Однак гра-

 

0,54

0,17

0,35

0,58

0,54

0,70

2013 2014 2015

ЕП за методикою Шестакової О. А. ЕП за «системою вісьмох показників»

Рік

Рис. 3. порівняння коефіцієнтів експортного потенціалу за методикою шестакової О. А. та системою вісьмох показників

фічна динаміка ЕП за методом Шестакової О. А. збіга-
ється з динамікою вартісної оцінки за методом Волкода-
вової О. В. (див. рис. 2). Отже, метод вісьмох показників 
демонструє порівняно завищенні значення, що можна 
пояснити тим, що за методикою Шестакової О. А. отри-
манні показники мають чітко окреслені межі від 0 до 1,  
а метод вісьмох показників не має граничних значень.

Таким чином, кожна із зазначених методик оцінки 
має свої унікальні риси, переваги та складові ана-
лізу. З приводу цього постає питання об’єднання 

цих методик для більш повного та всеохоплюючого до-
слідження стану експортного потенціалу підприємства. 
Це можливо зробити в контексті розбудови прогнозної 
моделі розвитку експортного потенціалу підприємства.

Припустимо, що вказане гіпотетичне підприєм-
ство планує отримувати прибутки від вступу України 
до зони вільної торгівлі з ЄС і має таку прогнозну карту 
щорічної зміни ключових економічних показників, як 
показано в табл. 9.

таблиця 9

прогнозна карта динаміки економічних показників

показник Динаміка Щорічний темп 
змін

Обсяги експорту + 15%

Собівартість 
експортної продукції – 10%

Витрати на збут – 10%

Вартість активів 
підприємства + 8%

Вартість основних 
засобів + 7%

Вартість оборотних 
активів + 10%

Чисельність 
працівників + 4%

Рентабельність вироб-
ництва + 25%

Інноватизація  
про дукції + 10%

Ринкова вартість  
під приємства + 5%

Диверсифікація  
експорту + 2%

Накопичення зносу + 1%
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Наступним кроком є використання прогнозних 
показників у зазначених моделях оцінки та побудова 
прогнозованої динаміки експортного потенціалу на на-
ступні п’ять років (2016–2020 рр.).

За методикою Волкодавової О. В., на зростання 
експортного потенціалу фактично впливає тільки збіль-
шення обсягів експорту. Результати нарощування екс-
портного потенціалу за цим методом представлено в 
табл. 10.

таблиця 10

Нарощування експортного потенціалу за методикою 
Волкодавової О. В.

Рік Нарощування експортного потенціалу,  
тис. грн

2016 31733,86

2017 36493,94

2018 41968,03

2019 48263,23

2020 55502,72

Ефективність запропонованих заходів розрахуємо 
за формулою (5), яка відображає базисний приріст про-
гнозованого експортного потенціалу.

          
1

0

100%
100%,

ЕП
E

ЕП


 

  

(5)

де      Е – ефективність, %;
ЕП1 – прогнозне значення експортного потенціалу;
ЕП0 – поточне значення експортного потенціалу.
У табл. 11 наведено результати проведених до-

сліджень оцінки експортного потенціалу за методикою 
Волкодавової О. В.

Таким чином, сумарна ефективність заходів за 
цим методом за п’ять років складає 82,54 %.

Далі розглянемо методику оцінки експортного по-
тенціалу за системою вісьмох показників [21] (табл. 12, 
табл. 13).

Таким чином, сумарна ефективність заходів за 
цим методом за п’ять років складає 44,83 %.

таблиця 11

Ефективність запропонованих заходів за методикою 
Волкодавової О. В.

Рік Експортний 
потенціал, грн Ефективність, %

2015 259206,65 –

2016 290940,51 12,24

2017 327434,44 26,32

2018 369402,47 42,51

2019 417665,70 61,13

2020 473168,42 82,54

таблиця 13

Ефективність запропонованих заходів за системою 
вісьмох показників

Рік Експортний 
потенціал Ефективність, %

2015 0,69 –

2016 0,75 7,98

2017 0,80 16,46

2018 0,87 25,62

2019 0,94 35,49

2020 1,00 44,83

Нарешті, розглянемо поведінку прогнозних по-
казників за методикою Шестакової О. А. (табл. 14).

Проведемо ранжування темпів змін згідно з іден-
тифікаційною картою рейтингового оцінювання показ-
ників розвитку (табл. 15).

Отримані прогнозні коефіцієнти масштабності та 
якості розвитку наведено в табл. 16. У табл. 17 наве-
дено розраховану ефективність за представленою мето-
дикою.

Таким чином, сумарна ефективність заходів за 
цим методом за п’ять років складає 82,86 %.

таблиця 12

прогнозна оцінка Еп за системою вісьмох показників

показник
Рік

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ефективність виробництва експортної продукції 1,64 2,09 2,67 3,42 4,37 5,58

Питома вага прибутку від експорту в загальному обсязі прибутку 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Рентабельність експортних продажів 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Питома вага експорту в загальному обсязі реалізації 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Конкурентоспроможність виробника 1,32 1,68 2,15 2,74 3,51 4,48

Частка продукції, сертифікованої на відповідність міжнародним 
стандартам 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Частка інноваційної продукції 0,62 0,68 0,75 0,83 0,91 1,00

Частка продукції, що постачається в країни далекого зарубіжжя 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,30

Експортний потенціал 0,69 0,75 0,80 0,87 0,94 1,0
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таблиця 14

прогнозовані показники рівня розвитку Еп за методикою шестакової О. А.

показник
Рік

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Показники масштабності розвитку експортного потенціалу підприємства

1.1. Чистий експортний дохід 84239 129894 179095 232705 291681 357097

1.2. Середньорічний обсяг експорту 216315 248762 286076 328988 378336 435086

1.3. Середньорічна вартість оборотних активів 200356 220391 242430 266673 293340 322675

1.4. Середньорічна вартість активів 217578 234984 253782 274085 296012 319693

1.5. Середньорічна вартість основних засобів 29826 31914 34148 36538 39096 41833

1.6. Собівартість експортної продукції 132076 118868 106981 96283 86655 77989

1.7. Середньоспискова чисельність працівників 183 190 198 206 214 223

2. Показники якості розвитку експортного потенціалу підприємства

2.1. Рівень рентабельність експорту 0,20 0,25 0,32 0,40 0,50 0,62

2.2. Коефіцієнт інноватизації (технологізації) 0,62 0,68 0,75 0,83 0,91 1,00

2.3. Коефіцієнт капіталізації вартості активів 0,78 0,82 0,87 0,91 0,95 1,00

2.4. Коефіцієнт (індекс) диверсифікації експорту 0,87 0,89 0,91 0,92 0,94 0,96

2.5. Коефіцієнт накопичення зносу основних фондів 0,82 0,83 0,84 0,84 0,85 0,86

таблиця 15

Ранжування темпів змін прогнозних показників експортного потенціалу

по-
каз-
ник

темпи приросту, % Ранг

2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.

1. Показники масштабності розвитку експортного потенціалу підприємства

1.1 54,2 37,9 29,9 25,3 22,4 1 1 1 1 2

1.2 15 15 15 15 15 2 2 2 2 2

1.3 10 10 10 10 10 2 2 2 2 2

1.4 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2

1.5 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2

1.6 –10 –10 –10 –10 –10 1 1 1 1 1

1.7 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1

2. Показники якості розвитку експортного потенціалу підприємства

2.1 25 25 25 25 25 2 2 2 2 2

2.2 10 10 10 10 10 3 3 3 3 3

2.3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3

2.4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

2.5 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3

таблиця 16

прогнозні коефіцієнти розвитку експортного потенціалу підприємства

Рік
показники розвитку експортного потенціалу

Rm g Rq h R

2016 0,75 50 0,5 50 0,63

2017 0,76 50 0,5 50 0,63

2018 0,77 50 0,5 50 0,63

2019 0,77 50 0,5 50 0,64

2020 0,78 50 0,5 50 0,64
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таблиця 17

Ефективність запропонованих заходів за методикою 
шестакової О. А.

Рік Експортний 
потенціал, % Ефективність, %

2015 0,35 –

2016 0,63 79,14

2017 0,63 80,43

2018 0,63 81,29

2019 0,64 81,89

2020 0,64 82,86

Знайдемо агрегований показник ефективності 
впроваджених заходів шляхом обчислення середнього 
арифметичного значення за трьома методиками. Ре-
зультати обчислення ефективності наведено в табл. 18.

таблиця 18

показники ефективності впроваджених заходів

Рік

М
ет

од
ик

а 
Во

лк
од

ав
ов

ої
 О

. В
.

Си
ст

ем
а 

ві
сь

м
ох

 
по

ка
зн

ик
ів

М
ет

од
ик

а 
ш

ес
та

ко
во

ї О
. А

.

Аг
ре

го
ва

ни
й 

 
по

ка
зн

ик
 

еф
ек

ти
вн

ос
ті

2016 12,24 7,98 79,14 33,12

2017 26,32 16,46 80,43 41,07

2018 42,51 25,62 81,29 49,81

2019 61,13 35,49 81,89 59,51

2020 82,54 44,83 82,86 70,08

На рис. 4 представлено графічне відображення 
отриманих показників.

Запропонований показник враховує переваги усіх 
методик та демонструє найбільш чітку та планомірну 
картину збільшення експортного потенціалу підприєм-
ства на 70 відсотків через п’ять років.

Таким чином, можемо зробити такі висновки:
1. Успішна міжнародна діяльність підприємства 

потребує застосування комплексних методик оцінки 
експортного потенціалу. Існуючі методологічні підходи 
до вказаної оцінки мають свої унікальні риси, переваги 
та складові аналіз, а також свої обмеження.

2. Для комплексного дослідження стану експорт-
ного потенціалу підприємства постає питання поєд-
нання певних існуючих методик у контексті розбудови 
прогнозної моделі оцінки цього потенціалу на прикладі 
запропонованого агрегованого показника ефективності 
експортного потенціалу.

3. Запропонований у роботі показник враховує пе-
реваги обраних методик і демонструє більш досконалий 
підхід до створення оптимальних моделей оцінки екс-
портного потенціалу підприємства з урахуванням умов 
сучасних інтеграційних процесів України.                  
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Зарицька Н. С. Диверсифікація науково-технічного співробітництва України та СшА
Українсько-американське співробітництво в інноваційно-технологічній сфері є важливою складовою двосторонніх відносин, з огляду на колосаль-
ний інноваційний потенціал США, безсумнівне їх лідерство у глобальному технологічному прогресі, а також критичну необхідність опанування 
Україною інноваційно-технологічною моделлю економічного розвитку. Превалюючими на сьогодні формами такого співробітництва є: міждер-
жавні обміни науковими кадрами; співпраця у рамках Україна – НАТО; участь українських винахідників, установ та організацій у виставках і ярмар-
ках високотехнологічної продукції і технологій у США та ін. Натомість далеко не вичерпаним залишається потенціал міждержавної співпраці у 
сфері передачі американських технологічних інновацій, конструкторських і проектних розробок, а також патентування вітчизняних інновацій 
в Американському бюро з патентів і торговельних марок, що суттєво звужує географічну структуру їх реалізації, обмежує можливості інтер-
націоналізації патентної системи України та комерціалізації українських інноваційних розробок на ринку США, а також спричиняє високі ризики 
вітчизняних підприємницьких структур при їх виході з технологічними інноваціями на американський ринок та втрату національного інтелек-
туального ресурсу через відсутність патентної чистоти вітчизняних інноваційних розробок.
Ключові слова: науково-технічне співробітництво, інновації, інтернаціоналізація, техноглобалізм, глобальна конкурентоспроможність.
Рис.: 2. Бібл.: 19. 
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Зарицкая Н. С. Диверсификация научно-технического  

сотрудничества Украины и США
Украинско-американское сотрудничество в инновационно-техноло-
гичной сфере является важной составляющей двусторонних отно-
шений, принимая во внимание колоссальный инновационный потен-
циал США, несомненное их лидерство в глобальном технологичном 
процессе, а также критическую необходимость освоения Украиной 
инновационно-технологической модели экономического развития. 
Превалирующими на сегодня формами такого сотрудничества явля-
ются: межгосударственный обмен научными кадрами; сотрудниче-
ство в рамках Украина – НАТО; участие украинских изобретателей, 
учреждений и организаций в выставках и ярмарках высокотехнологич-
ной продукции и технологий в США и др. В то же время далеко не ис-
черпанным остается потенциал межгосударственного сотрудниче-
ства в сфере передачи американских технологичных инноваций, кон-
структорских и проектных разработок, а также патентирования 
отечественных инноваций в Американском бюро по патентам и тор-
говым маркам, что существенно сужает географическую структуру 
их реализации, ограничивает возможности интернационализации 
патентной системы Украины и коммерциализации украинских инно-
вационных разработок на рынке США, а также создает высокие риски 
для отечественных предпринимательских структур при их выходе с 
технологическими инновациями на американский рынок и потерю на-
ционального интеллектуального ресурса из-за отсутствия патент-
ной чистоты отечественных инновационных разработок.
Ключевые слова: научно-техническое сотрудничество, инновации, 
интернационализация, техноглобализм, глобальная конкурентоспо-
собность.
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Zarytska N. S. Diversification of Scientific-Technical Cooperation  

between Ukraine and the USA
Ukrainian-American cooperation in the innovation-technological sphere is an 
important component of bilateral relations, considering the enormous inno-
vative potential of the USA, the unquestionable leadership of the latter State 
in the global technological process, as well as the pivotal need to assimilate 
an innovation-technological model of economic development on the part 
of Ukraine. Prevalent forms of such cooperation as for today are: interstate 
exchange of researchers; cooperation within the framework of the Ukraine-
NATO; participation of Ukrainian inventors, institutions and organizations 
in exhibitions and fairs of high-tech products and technologies in the USA, 
etc. At the same time, far from exhausted remains the potential of interstate 
cooperation in the sphere of transferring American technology innovation, 
construction and design development, patenting of domestic innovation by 
the United States Patent and Trademark Office, which significantly reduces 
the geographic structure for their implementation, limits the possibilities of 
internationalization of the patent system and commercialization of Ukrainian 
innovations on the American market, as well as creates high risks for domes-
tic business structures when entering with their technological innovations the 
American market, together with loss of national intellectual resource because 
of absence of patent purity in terms of domestic innovation developments.
Keywords: scientific-technical cooperation, innovation, internationalization, 
tehnoglobalizm, global competitiveness.
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