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ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена дослідженню факторів, що впливають на ефективність експортної діяльності. Проаналізовано підходи 
вітчизняних та зарубіжних авторів до розуміння категорії ефективності як ключового показника, що визначає доцільність активі-
зації діяльності підприємства на зарубіжних ринках. Запропоновано авторську класифікацію факторів ефективності експортної 
діяльності підприємства.
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Статья посвящена исследованию факторов, которые влияют на эффективность экспортной деятельности. Проанализированы 

подходы отечественных и зарубежных авторов к пониманию категории эффективности как ключевого показателя, который 
определяет целесообразность активизации деятельности предприятия на зарубежных рынках. Предложена авторская класси-
фикация факторов влияния на эффективность экспортной деятельности предприятия.
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Andryshyn V.P. FACTORS OF EFFICIENCY OF EXPORT ACTIVITY OF ENTERPRISE
The article deals with determination of factors that influence on efficiency of export activity. Approaches of domestic and foreign 

authors to understand the category off effectiveness as a key indicator, which determines whether the activation of businesses in foreign 
markets are given. Classification of factors of influence on efficiency of export activity of enterprise is offered.
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Постановка проблеми. Експортна діяльність є 
важливою та невід’ємною складовою господарської 
діяльності підприємства. Здійснення експортних 
операцій стає вагомою передумовою для розширен-
ня ринків збуту, збільшення обсягів виробництва 
та підвищення якості продукції, що, в свою чергу, 
дозволяє також створити сприятливе підґрунтя для 
зміцнення конкурентних позицій підприємства на 
внутрішньому ринку.

В даний час практично немає жодної галузі, яка 
б не мала контактів із зовнішніми ринками. Саме 
ефективна зовнішньоекономічна діяльність окремих 
підприємств є запорукою успішного сприйняття краї-
ни-експортера країнами конкурентами. Це обумовлює 
актуальність виявлення резервів зростання потенцій-
них можливостей підприємств-експортерів для ефек-
тивного їх використання в боротьбі за конкуренто-
спроможну нішу на світовому ринку [1, с. 107].

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
В сучасній економічній науці існує велика кількість 
праць як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, 
присвячених дослідженням факторів ефективної екс-
портної діяльності підприємств. А. Фатенок-Ткачук 
[2] виділяє групи найбільш впливових факторів на 
розвиток зовнішньоекономічної діяльності за до-
помогою експертного опитування. Л. Чернобай та  
Н. Вацик [3] класифікують фактори залежно від ста-
дій залучення суб’єкта господарювання до експортно-
го ринку. М. Сичов [4] розглядає та проводить систе-
матизацію факторів впливу на зовнішньоекономічну 
діяльність на основі ланцюжка вартості М. Портера.

Однак більшість авторів, досліджуючи фактори 
впливу на ефективність експорту підприємства, на-
водять їх описово, не групуючи за певними спільни-
ми ознаками.

Постановка завдання. Незважаючи на різнома-
нітність факторів ефективності, питанню їх класифі-
кації приділяється недостатньо уваги. Метою даної 
статті є дослідження різноманітних підходів до ви-
значення та класифікації факторів, що впливають на 
ефективність експортної діяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для на-
ціональної економіки зростання обсягів експортних 
поставок суб’єктів господарювання виступає осно-
вним інструментом підтримки позитивного балансу 
зовнішньої торгівлі, необхідного для забезпечення 
стабільності валютного курсу, повного та своєчасно-
го фінансування імпортних закупівель, збільшення 
впливу вітчизняних підприємств на глобальні світо-
господарські процеси тощо. Проте головним крите-
рієм доцільності активізації комерційних операцій 
на зарубіжних ринках для підприємств, на думку  
Т. Бондаревої та А. Осадчук, є ефективність експорт-
ної діяльності [5, с. 92].

Головною умовою проведення зовнішньоеконо-
мічної операції є її ефективність [6, с. 60].

І. Лебідь відводить ефективності зовнішньоеко-
номічної діяльності значне місце серед економічних 
категорій, які характеризують стан та розвиток зо-
внішньої торгівлі підприємства. На думку автора, 
ця категорія найчастіше характеризується саме як 
ефективність експорту, тобто це вигідність експор-
ту, яка вимірюється відношенням вартості вивезе-
ного з країни товару в зовнішньоторговельних цінах 
до його вартості у цінах внутрішнього ринку. Таке 
визначення є універсальною характеристикою, яку 
застосовують як для макро-, так і для мікрорівня  
[7, с. 129].

Т. Безрукова, О. Борисов та І. Шанін тракту-
ють ефективність як категорію, що володіє такими 
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невід’ємними властивостями, як цілісність, динаміч-
ність, багатомірність та взаємопов’язаність її різних 
сторін [8, с. 3].

Експортна діяльність здійснюється на рів-
ні виробничих структур та орієнтована на отри-
мання прибутку. Вона є складовою частиною ви-
робничо-комерційної діяльності підприємства 
та характеризується самодостатністю у виборі 
іноземних партнерів, номенклатури продукції, 
встановлення цін, об’ємів та строків поставки.  
У зв’язку з цим важливого значення набуває визна-
чення факторів, що впливають на ефективність екс-
портної діяльності.

А. Бондаренко поняття «фактор ефективності екс-
порту» визначає як обставину, яка має значний вплив 
на ефективність експорту підприємства [9, с. 6].

А. Фатенок-Ткачук пропонує розмежувати зо-
внішні фактори впливу країни-виробника та краї-
ни-партнера на рівнях «держава» та «ринок». Вну-
трішні фактори мають місце в межах підприємства 
і спричинені його діяльністю. Зовнішні фактори 
мікросередовища – це ті чинники, які виникають в 
результаті державної політики, діяльності конкурен-
тів, середовища, в якому працює підприємство, тобто 
мають вплив на рівні держави, де функціонує під-
приємство. На макрорівні діють фактори, що мають 
вплив зі сторони іноземних конкурентів та країни 
партнера [2, с. 2].

Т. Безрукова, О. Борисов та І. Шанін також ді-
лять фактори впливу на експортну діяльність на 
внутрішні та зовнішні, які, в свою чергу, поділя-
ються на основні та неосновні, прямого та непрямого 
впливу [8, с. 6]. Зовнішні фактори, стверджують до-
слідники, не залежать від діяльності підприємства, 
але кількісно визначають рівень використання всіх 
видів ресурсів. До зовнішніх факторів прямої дії 
відносять: державно-адміністративні (державна під-
тримка, державне регулювання, регулювання і під-
тримка збоку органів місцевого самоврядування); 
науково-технічні (технологічні, технічні, організа-
ційно-економічні); кон’юнктурні (зміна попиту та 
пропозиції у взаємозв’язку з з ціною в умовах кон-
куренції). До зовнішніх факторів непрямої дії від-
носять загальноекономічні (демографічні фактори, 
політична ситуація в країні, рівень доходів населен-
ня), соціально-політичні та природні (природно-клі-
матичні, територіально-географічні). На внутрішні 
фактори безпосередній вплив здійснює діяльність 
підприємства та трудового колективу. Основні вну-
трішні фактори безпосередньо пов’язані з сутністю 
показників ефективності та визначають результати 
роботи підприємства. Внутрішні неосновні факто-
ри не пов’язані безпосередньо з сутністю показни-
ків ефективності, хоча також визначають кінцеві 
результати. Внутрішні основні фактори включають 
чотири групи: організаційні, технологічні, фінансо-
во-економічні та ринкові.

А. Бондаренко, класифікуючи фактори впливу на 
ефективність експорту підприємства на зовнішні та 
внутрішні, зазначає, що фактори зовнішнього серед-
овища сприймаються підприємством як такі, які змі-
нити практично неможливо [10, с. 168]. Автор звер-
тає увагу на те, що при поділі факторів на внутрішні 
та зовнішні головним критерієм може виступати 
можливість контролю над фактором. Для класифі-
кації факторів ефективності експортної діяльності 
дослідниця пропонує використовувати такі ознаки, 
як область виникнення, ступінь контролю над факто-
ром, сила впливу фактора, дискретність фактору, час 
дії, масштаб дії, направленість впливу.

Т. Бондарєва та А. Осадчук акцентують увагу на 
необхідності врахування впливу специфічних факто-
рів, дія яких виступає характерною особливістю, що 
відрізняє експортні операції від інших видів госпо-
дарської діяльності підприємства [5, с. 97]. Мається 
на увазі вплив валютного курсу і курсових різниць 
на фінансові параметри реалізації експортних угод, 
розмір митних платежів, які підлягають сплаті під-
приємством при експортних поставках продукції.

С. Дубков та С. Дадалко для аналізу факторів, що 
впливають на експорт, ділять їх на контрольовані та 
неконтрольовані підприємством. Контрольованими 
автори вважають ті фактори, які підприємство може 
змінювати в потрібному для себе руслі. Неконтрольо-
вані, в свою чергу, можна розділити на контрольова-
ні та неконтрольовані державою. До контрольованих 
державою факторів ефективності експорту будуть 
відноситися ті, які держава може змінити в цілях 
підвищення ефективності експорту підприємств [11, 
с. 30]. Розуміння факторів впливу на експорт про-
мислових підприємств дозволяє, на думку авторів, 
класифікувати умови, що створюють середовище 
формування та реалізації експортного потенціалу, 
на: економічні, політико-правові, соціально-куль-
турні, технічні, природно-кліматичні. Дані фактори 
дослідники пропонують розділяти (відповідно до сту-
пеню контролю над ними) на: ендогенні (внутрішні) 
– пов’язані з діяльністю підприємства, його зовніш-
ньоекономічною маркетинговою стратегією, харак-
теристиками менеджменту; екзогенні (зовнішні) – 
містять характеристики політичного, географічного, 
природно-кліматичного середовища внутрішнього та 
зовнішнього ринків.

О. Печеркіна розділяє фактори на внутрішні та 
зовнішні з позиції середовища функціонування [12, 
с. 89]. Зовнішні фактори, зазначає дослідниця, ви-
никають у зовнішньому середовищі підприємства. 
Під зовнішнім середовищем слід розуміти сукупність 
суб’єктів та сил, що знаходяться за межами органі-
зації та здійснюють вплив на її діяльність. Зовніш-
нє середовище є джерелом ресурсів, необхідним для 
підтримки внутрішнього потенціалу підприємства на 
необхідному рівні. Підприємство знаходиться у стані 
постійного обміну з зовнішнім середовищем, забезпе-
чуючи тим самим собі можливість існування.

З позиції впливу на стійкість функціонування 
підприємства автор ділить зовнішні фактори на фак-
тори загального та робочого середовища. Загальне се-
редовище складається з елементів, які не пов’язані з 
підприємством безпосередньо, але впливають на фор-
мування загальної атмосфери діяльності та створю-
ють загальні умови функціонування підприємства. 
Робоче середовище – це середовище безпосередніх 
контактів підприємства, воно включає тих учасників 
ринку, з якими в підприємства існують прямі від-
носини чи котрі здійснюють вплив на підприємство.

Внутрішнє середовище підприємства, стверджує  
О. Печеркіна, справляє постійний і безпосередній 
вплив на функціонування підприємства. Фактори 
внутрішнього середовища є джерелом тих можливос-
тей, якими володіє підприємство.

Деякі автори зосереджуються більше на зовніш-
ніх факторах впливу на експортну діяльність під-
приємства. Н. Ричіхіна та К. Куканіна, досліджуючи 
підходи до оцінки експортного потенціалу підприєм-
ства, наголошують, що він залежить від здатності 
підприємства здійснювати торгову діяльність на зо-
внішньому ринку саме під впливом зовнішніх фак-
торів [13, с. 74]. М. Сичов з цього приводу відзна-
чає, що макросередовище характеризує фактори та 
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сили, зовнішні по відношенню до підприємства, які 
впливають на можливість підтримки успішного спів-
робітництва з покупцями [14, с. 74]. Це середовище, 
на думку вченого, включає в себе природні, еконо-
мічно-фінансові, політико-правові, науково-технічні, 
соціально-культурні фактори. Так само, як і згадані 
вище дослідники, М. Сичов відзначає, що ці фактори 
не можуть бути керованими з боку підприємства.

Найповнішим переліком факторів, що впливають 
на ефективність експортної діяльності, на нашу дум-
ку, є фактори, запропоновані Л. Чернобай, Н. Ва-
цик [3, с. 316]. Дослідники зазначають, що оскільки 
однією з основних зовнішньоекономічних операцій 
є експорт, відповідно чинники (фактори) впливу на 
управління зовнішньоекономічною діяльністю безпо-
середньо стосуються експортної діяльності та частко-
во основного об’єкта у системі управління експорт-
ними операціями – витрат. Тому для формування 
комплексу чинників актуальності набуває розгляд 
усієї їх сукупності, що прямо чи опосередковано сто-
суються управління зовнішньоекономічною діяльніс-
тю. Оскільки витрати на експортну діяльність є од-
ним із найважливіших об’єктів у системі управління 
експортною діяльністю, то визначення чинників та 
їх можливого впливу на формування таких витрат 
є, на думку авторів, надзвичайно важливим. Автори 
виділяють дві групи взаємопов’язаних чинників, що 
на провадження певного виду зовнішньоекономічної 
операції, зокрема експортної, а саме: внутрішні та 
зовнішні. Додатково автори характеризують вплив 
чинників на формування витрат на експортну діяль-
ність залежно від стадій залучення суб’єкта госпо-
дарювання до експортного ринку. На думку авторів, 
це надасть можливість об’єктивно оцінити величину 
витрат на кожній із стадій та виявити шляхи щодо 
її оптимізації.

Як бачимо, в дослідженнях всіх авторів існують 
розбіжності, пов’язані з повнотою охоплення сукуп-
ності факторів формування ефективності експортної 
діяльності.

В результаті аналізу наукових робіт з даної про-
блематики нами здійснено ідентифікацію та система-
тизацію факторів впливу на ефективність експортної 
діяльності підприємства, що наведена нижче.

З позиції відношення до середовища функціону-
вання пропонуємо розділяти дані фактори на вну-
трішні (ендогенні) та зовнішні (екзогенні). 

Внутрішні фактори – це фактори, пов’язані з ді-
яльністю підприємства, передбачають внутрішнє 
формування підприємства, можуть впливати як по-
зитивно, так і негативно на ефективність експортної 
діяльності.

Зовнішні фактори – виникають у зовнішньому 
середовищі по відношенню до підприємства та впли-
вають на ефективність експортної діяльності підпри-
ємства ззовні. Як зазначалося вище, фактори даного 
типу не піддаються контролю з боку підприємства. 
Зовнішні фактори ми пропонуємо розділити на фак-
тори, що виникають у зовнішньому макросередовищі 
та зовнішньому мікросередовищі. Зовнішні фактори 
макросередовища – це фактори, що виникають у ре-
зультаті державної політики на галузевому, держав-
ному чи міжнародному рівнях.

Зовнішні фактори мікросередовища – це факто-
ри, що виникають внаслідок діяльності конкурентів, 
обслуговування споживачів, тобто виникають і діють 
на рівні підприємств.

За ступенем взаємозалежності, фактори оділяють-
ся на незалежні, частково залежні та взаємопов’язані. 
Фактори ефективності експортної діяльності, на 

Рис. 1. Класифікація факторів ефективності 
експортної діяльності підприємства
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нашу думку, не слід розглядати ізольовано, оскіль-
ки деякі фактори сильно впливають один на одного, 
інші є абсолютно незалежними.

За можливістю прогнозування фактори діляться 
на прогнозовані та непрогнозовані. Дана група охо-
плює фактори, влив і зміна яких на діяльність під-
приємства може спричиняти як негативний, так і 
позитивний ефект на ефективність експортної діяль-
ності. До непрогнозованих відносяться здебільшого 
фактори зовнішнього середовища.

За можливістю контролю фактори поділяють-
ся на контрольовані, частково контрольовані та не-
контрольовані. Контрольовані фактори – це ті, зміна 
і наслідки яких знаходяться під контролем підпри-
ємства. Неконтрольовані фактори – фактори, на-
слідки впливу яких не залежать від підприємства. 
Цілком очевидно, що поділ факторів за можливістю 
контролю є досить умовним, оскільки часом немож-
ливо однозначно віднести певний фактор до однієї 
з груп. Для одних підприємств він може бути ціл-
ком контрольованим, в той час як для інших – не 
піддаватися контролю. В такому випадку правиль-
ним буде говорити про ступінь контролю над даним 
фактором, або ж віднесення його до групи частково 
контрольованих.

За способом оцінювання та вимірювання фактори 
можна розділити на такі, що піддаються або ж не 
піддаються вимірюванню, та такі, що вимірюються 
експертним методом.

За часом дії фактори можуть бути довгостроко-
вими, середньостроковими та короткостроковими. 
Довгострокові фактори – це фактори, вплив яких 
на ефективність експортної діяльності справляє роз-
тягнуту у часі дію. Дія середньострокових факторів 
проявляється не одразу. Короткострокові фактори 
характеризуються моментальним впливом на ефек-
тивність експортної діяльності.

За тривалістю дії фактори можна розділити на 
постійно діючі, періодичні та спорадичні. Постійно 
діючі фактори це ті, що завжди є присутніми та без-
перервно впливають на ефективність експортної ді-
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яльності підприємства. Періодичні фактори зазвичай 
проявляються через певні проміжки часу. Спорадич-
ні, або ж епізодичні фактори, виникають не постій-
но, випадково, поодиноко, як, наприклад, за форс-
мажорних обставин.

За характером впливу на ефективність експортної 
діяльності фактори діляться на функціональні (по-
зитивні), дія яких сприяє підвищенню ефективності 
експортної діяльності, та дисфункціональні (негатив-
ні), що перешкоджають ефективному провадженню 
експортної діяльності підприємства. 

Важливо зазначити, що перелік найважливіших 
факторів буде залежати від галузевої приналежності 
підприємства, так само, як і від обраного ринку екс-
порту.

Загальна класифікація факторів ефективності 
експортної діяльності наведена на рис. 1.

Висновки з проведеного дослідження. В резуль-
таті аналізу наукових робіт як зарубіжних, так і 
вітчизняних вчених з дослідження підходів до ви-
значення та класифікації факторів ефективності екс-
портної діяльності підприємства нами запропоновано 
авторську класифікацію даних факторів. Результа-
ти даного дослідження дають можливість на осно-
ві комплексної класифікації факторів моделювати 
господарську діяльність підприємства, здійснювати 
пошук резервів та шляхів покращення ефективності 
експортної діяльності підприємства. Аналіз та оцін-
ка даних факторів дасть підстави для вироблення 
управлінських механізмів для підвищення ефектив-
ності експортної діяльності підприємства.
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