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У статті узагальнено тлумачення поняття «експортної діяльності», що дозволило встановити її ключові змістовні характе-
ристики. Обгрунтовано склад суб’єктів експортної діяльності на глобальному, макро-, мезо- та мікрорівнях. Розроблено схему 
суб’єктно-ієрархічного устрою експортної діяльності, на якій відображено різноспрямованість взаємозв’язку мотивів та наслідків 
здійснення суб’єктами експортної діяльності на різних рівнях.
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ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В статье обобщены толкования понятия «экспортной деятельности», что позволило установить ее ключевые содержательные 
характеристики. Обосновано состав субъектов экспортной деятельности на глобальном, макро-, мезо- и микроуровнях. Разра-
ботана схема субъектно-иерархического устройства экспортной деятельности, на которой отображена разнонаправленность 
взаимосвязи мотивов и последствий осуществления субъектами экспортной деятельности на различных уровнях.
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Постановка проблеми. Сучасні економічні, полі-
тичні, технологічні реалії життя суспільства та держа-
ви ставлять обов’язкову вимогу їх участі у інтеграцій-
них, глобалізаційних процесах, світовій економічній 
співпраці. Важливим напрямком такої участі є ве-
дення експортної діяльності. Прогресивний розвиток 
експортної діяльності суб’єктів господарювання віді-
грає значну роль не тільки в економічних, але і по-
літичних відносинах держави, тому що експортний 
потенціал держави визначає як її позицію в міжна-
родному поділі праці, так і авторитет і ступінь впли-
ву в міжнародному середовищі. Основою зміцнення і 
розвитку експортного потенціалу держави є побудова 
та збереження цілісного ефективного устрою експорт-
ної діяльності, спрямованого на захист і гармонізацію 
інтересів держави, регіонів, товаровиробників та всіх 
інших суб’єктів-учасників цього процесу. Безумовно, 
кардинальні суспільно-політичні та економічні зміни, 
які відбулися у житті України протягом останнього 
часу, знайшли своє відображення як на результатах 
експортної діяльності, так і на системі взаємовідносин 
між зазначеними суб’єктами. Відтак, пошук шляхів 
виходу з кризи може бути розпочато з перегляду мо-
тивів, інтересів, наслідків експортної діяльності для 
всіх суб’єктів на всіх її рівнях відповідно до викликів 
та перспектив сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ма ефективності експортної діяльності, захисту ін-
тересів держави та українських підприємств набула 
гострішого характеру у зв’язку з заснуванням та роз-
ширенням діяльності СОТ. На теоретичному рівні це 
питання вивчали Н. Георгіаді, О. Кузьмін, В. Козик 
та ін. [2, 5, 6].

Незважаючи на існування праць, що тією чи ін-
шою мірою пов’язані з визначенням та систематиза-
цією oснoвних теоретико-методичних підходів до роз-
витку експортної діяльності, існує широкий комплекс 
нерозв’язаних прoблeм, які є предметом для подаль-
ших дoсліджeнь. Це стосується насамперед пошуку 
шляхів забезпечення збалансованого устрою експорт-
ної діяльності, визначення й урахування мотивів здій-
снення експортної діяльності різних її суб’єктів задля 
загального досягнення інтересів.

Мета статті. Метою статті є обгрунтування підхо-
ду до експортної діяльності суб’єктів господарюван-
ня, що заснований на встановленні змісту, мотивів, 
наслідків експортної діяльності суб’єктів на різних 
рівнях задля пошуку шляхів гармонізації їх інтер-
есів та відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тради-
ційно експортна складова економічної політики дер-
жави розглядається вченими, аналітиками, функці-
онерами та підприємцями як одна з найважливіших 
сфер діяльності. 

У процесі ідентифікації сутності експортної діяль-
ності першим кроком є дослідження змісту понять 
«експорт», «експортна діяльність» у законодавчих ак-
тах, а також у економічній літературі. Оскільки зна-
чна кількість науковців вважають експортну діяль-
ність однією з основних видів зовнішньоекономічної 
діяльності, а в багатьох випадках, навіть, безумовно, 
це передбачають [15], то доцільним є паралельне ви-
вчення сутнісних характеристик цих понять (табл. 1).

Безумовно, наведені змістовні характеристики 
понять «експорт» та «експортна діяльність» лише 
підкреслюють складність та багатогранність цього 
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явища, що зумовлює необхідність подальшого доо-
працювання та вивчення його ролі у розвитку держа-
ви, можливої структури, суб’єктів, тощо. 

Важливе значення експорту для економіки Укра-
їни обумовлено такими причинами:

посиленням конкурентоспроможності вітчизняних 
компаній на внутрішньому й зовнішньому ринках не 
стільки за критерієм цінових переваг, скільки за між-
народно визнаними критеріями ведення бізнесу;

реалізацією концепції відкритої економіки, по-
глиблення міжнародних торгових і фінансових від-
носин, які мають задовольнити потреби суспільства 
та скоротити дефіцит ресурсів;

процесами економічної інтеграції та інтернаціо-
налізації (глобалізації) світового господарства й мож-
ливістю скористатися перевагами системи міжнарод-
ного поділу праці;

традиційно високим співвідношенням величини 
експорту до ВВП. Протягом усього періоду існування 
незалежної України показник експортної квоти має 
коливання в діапазоні 47–60% (рис. 1). Така орієн-
тація на зовнішню торгівлю та експортну діяльність 
свідчить про надмірну відкритість національної еконо-
міки та критичну залежність від процесів, що відбува-
ються у світовій економіці. Під відкритістю економі-
ки розуміють рівень залучення країн у міжнародний 
обіг товарів та чинників їх виробництва, а також у 
міжнародну виробничо-інвестиційну діяльність, що 

визначається такими основними показниками: екс-
портна та імпортна квоти у валовому внутрішньому 
продукті, інтенсивність міграції та показник участі 
економіки у міжнародному русі капіталу;

Рис. 1. Динаміка зміни експортної  
та імпортної квот в Україні за період 2003-2013 рр. 

(складено автором за [6])

відновленням прогресивного розвитку економіки 
та нівелювання регіональних та галузевих диспро-
порцій розвитку внутрішнього ринку, що можливе 
завдяки експорту високотехнологічної продукції;

сприянням зовнішньої торгівлі поліпшенню пла-
тіжного балансу України, а отже, стабільності націо-
нальної валюти й покращенню умов для залучення в 
економіку внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

Таблиця 1
Сутнісна характеристика понять «експорт» та «експортна діяльність» (складено автором)

Джерело Зміст поняття Ключова 
характеристика

Кількість 
згадувань, %

Закон України 
«Про зовнішньое-
кономічну діяль-
ність» [11]

Експорт (експорт товарів) – продаж товарів українськими 
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам 
господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих това-
рів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. 

Продаж, виве-
зення 50

Єрмаченко В.Є. [8]

Експорт – продаж продукції суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності України (резидентами) іноземним суб’єктам господар-
ської діяльності (нерезидентам), враховуючи оплату у негрошовій 
формі, з вивезенням чи без вивезення цих товарів через митний 
кордон України, включаючи реекспорт.

Продаж, виве-
зення

Георгіаді Н.Г., 
Князь С.В., 
Передало Х.С., 
Берлінг Р.З. [2]

Експортні операції передбачають продаж і вивезення продукції за 
кордон для передачі їх у власність іноземному контрагентові.

Продаж, виве-
зення

Козик В.В. [3] Передбачає продаж і вивезення товарів за кордон для передачі їх 
у власність іноземному контрагенту

Продаж, виве-
зення

Кузьмін О.Є., 
Босак А.О., 
Дарміць Р.З. [6]

Експортна операція – діяльність, що передбачає продаж та виве-
зення продукції за кордон для передачі їх у власність іноземному 
контрагенту.

Продаж, виве-
зення

Попов С.Г. [10] Експортні операції – комерційна діяльність, пов’язана з прода-
жем та вивозом продукції вітчизняного виробництва за кордон.

Продаж, виве-
зення

Бестужева С.В. [1]

Експорт розглядається як специфічний вид трансграничної взає-
модії суб'єктів міжнародної економічної діяльності, який характе-
ризується певною структурою (спрямованістю) процесу, умовами і 
правилами ведення, а також наслідками і результатами, які дося-
гаються у процесі даного виду взаємодії і тільки через цей вид.

Взаємодія 8,3

Господарський ко-
декс України [3]

Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання – це 
господарська діяльність, яка у процесі її здійснення потребує 
перетинання митного кордону України майном та/або робочою 
силою.

Перетинання 8,3

Череп А.В., Ор-
тинська О.Л. [14]

Експортна діяльність підприємств – це узгоджена послідовність 
виконання конкретних етапів виходу підприємства на зовнішній 
ринок.

Етапи виходу 8,3

Прокушов E.Ф. 
[13] 

Експортна діяльність підприємства – це комплекс активних дій, 
що здійснюється підприємством, з метою продажу товару на за-
кордонному ринку.

Комплекс дій 8,3

Donald A. Ball. 
[16]

Експорт – транспортування будь-якого товару чи послуги вітчиз-
няного виробництва за межі країни чи регіону.

Транспорту-
вання 8,3

Покровська В.В. 
[9]

Сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних 
та оперативно-комерційних функцій експортноорієнтованих під-
приємств з урахуванням обраної зовнішньоекономічної стратегії, 
форм і методів роботи на ринку іноземного партнера.

Сукупність 
функцій 8,3
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Безумовно, важлива роль експортної діяльності 

має місце не тільки для економіки держави, але й 
для всіх суб’єктів суспільного устрою. Дослідження 
ролі та місця у системі світових суспільно-економіч-
них відносин зовнішньоекономічної діяльності зага-
лом та експортної зокрема було зроблено у роботах  
Б. Любича, Є. Єрмаченко та ін. 

Так, поряд з державою економічна діяльність на 
світових ринках має особливий характер та завдання 
й для таких суб’єктів, як підприємство, галузь про-
мисловості, світове співтовариство. При чому, кожен 
наступний рівень суб’єкта реалізується через нако-
пичення, виділення загальних тенденцій усіх опера-

цій на більш низьких рівнях. Отже, на більш висо-
ких рівнях економічної діяльності суб’єктів виникає 
ефект емерджментності, що дозволяє говорити про 
формування й прояв тих загальних рис і чинників, 
що не є притаманними окремим зовнішньоекономіч-
ним операціям, і на кожному з цих рівнів формува-
ти конкретні цілі й вирішувати специфічні завдання 
[7]. Така схема світової економічної співпраці може 
бути поглиблена визначенням мотивів, наслідків, за-
вдань експортної діяльності, характерних для різних 
ієрархічних рівнів суспільного устрою та їх суб’єктів 
(рис. 2). На відміну від існуючого уявлення про при-
чинно-наслідкові відносини при здійсненні експорту 

Зміст ЕД

1. Виникнення 
дисбалансу між 
розвиненими та 
нерозвиненими 
державами.
2. Фінансування 
наддержавних 
структур.

1. Підвищення 
конкурентоспроможнос
ті національно 
економіки через 
впровадження 
міжнародно визнаних 
критеріїв ведення 
бізнесу. 
2. Використання 
переваг МРП. 
3. Поліпшення 
платіжного балансу. 
4. Поглиблення міжна-
родних політичних та 
фінансових відносин.

1. Поповнення 
бюджетних коштів. 2. 
Формування іміджу 
регіону та майданчика
для реалізації політики 
місцевого розвитку.

Глобальний:
світове

співтовариство

Макрорівень: 
держава

Мезорівень: 
регіон

Мікрорівень: 
підприємство

Міжнародні 
організації, ТНК

Господарська діяльність, що передбачає продаж та 
вивезення продукції за кордон для

передачі їх у власність іноземному контрагенту

Спеціалізовані 
зовнішньоекономічні 
організації, галузеві 

зовнішньоекономічні 
об’єднання

Підприємства з 
часткою державної 

власності

Фізичні та юридичні 
особи-суб’єкти ЗЕД, 

їх об’єднання,
структурні одиниці 
іноземних суб’єктів, 

спільні підприємства, 
уповноважені 

економічні оператори

1. Збільшення 
витрат на додаткові 
міжнародні 
маркетингові 
дослідження, 
сертифікацію тощо. 
2. Реструкту-
ризація.

1. При збереженні 
існуючої товарної 
структури експорт-
ту – подальша 
регіональна та 
галузева 
диспропорція 
розвитку 
внутрішнього 
ринку.

1. Надмірна 
відкритість 
національної 
економіки. 
2. Залежність 
національної 
економіки від 
міжнародної 
кон’юнктури.

1. Розширення ринків 
збуту з метою 
максимізації прибутку. 
2. Перерозподіл 
комерційних ризиків.
3. Створення позивного 
іміджу підприємства на 
вітчизняному ринку.

Створення соціально-
економічної системи за 
рахунок підвищення 
мобільності всіх 
потоків: фінансових, 
інформаційних, 
матеріальних, 
людських тощо.

Мотиви ЕД Рівень: Суб’єкт ЕДНаслідки

Рис. 2. Схематичне відображення суб’єктно-ієрархічного підходу до експортної 
діяльності суб’єктів господарювання (розроблено автором)
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[9, 13], запропонована схема має певні особливості.
По-перше, варто зауважити на суб’єктний склад 

експортної діяльності. Виправданою та ґрунтовною є 
пропозиція вчених виокремлювати як найвищий ієрар-
хічний рівень суспільного устрою життєдіяльності й 
господарства – глобальне (світове) суспільство. До його 
складу входять національні економіки окремих країн 
світу, спільна цілісність яких забезпечується інтегра-
цією їх економік, механізмом міжнародних відносин 
тощо. Варто зауважити, що на відміну від схеми сві-
тової економічної співпраці, запропонованої в працях 
Любича Б., світове співтовариство, держава та регіон 
не можуть бути визнані суб’єктами експортної діяль-
ності. Оскільки ядром та ключовою характеристикою 
експортної діяльності є здійснення господарських опе-
рації через реалізацію сукупності господарських прав 
та обов’язків сторін, то, відповідно до Господарського 
Кодексу України [3, ст. 55], Закону України «Про за-
хист економічної конкуренції«[11, ст. 1], суб’єктами 
експортної діяльності можуть бути визнані учасни-
ки господарських відносин, які мають майно і несуть 
відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах 
цього майна, певну організаційно-правову форму, в 
якій здійснюється господарська або управлінська ді-
яльність та мають юридичну ознаку господарської 
правосуб’єктності. Відтак, експортна діяльність здій-
снюється на загальновизнаних науковцями рівнях, 
таких як глобальний рівень світового співтовариства, 
державний макрорівень, регіональний мезорівень та 
мікрорівень підприємства, виключно з відповідними 
їм суб’єктами господарювання.

На ієрархічних рівнях світового співтовариства, 
держави та регіону експортна діяльність реалізована 
міжнародними організаціями та потужними трансна-
ціональними корпораціями (ТНК), спеціалізованими 
зовнішньоекономічними організаціями, галузевими 
зовнішньоекономічними об’єднаннями та підприєм-
ствами з часткою державної власності відповідно.

По-друге, для експортної діяльності суб’єктів гос-
подарювання визначальним є різноспрямована послі-
довність реалізації мотивів та наслідків експортної 
діяльності відповідно до запропонованих ієрархічних 
рівнів. Так, реалізація мотивів експортної діяльності 
має висхідну спрямованість, тобто реалізація мотивів 
суб’єктів вищого рівня можлива лише за умови реа-
лізації мотивів суб’єктів рівня попереднього. Дійсно, 
наприклад, мотивами експортної діяльності суб’єктів 
мезорівня (регіон) є, передусім, поповнення бюджету, 
формування іміджу регіону та майданчика для реаліза-
ції політики місцевого розвитку. Це, навряд, можливо 
без вдалої реалізації мотивів суб’єктів господарюван-
ня попереднього рівня – розширення ринків збуту під-
приємством, що знаходиться у даному регіоні, з метою 
максимізації прибутку, перерозподілу комерційних 
ризиків, тощо. У той же час, наслідки експортної ді-
яльності мають низхідний прояв: явища, які виникли 
в результаті експортної діяльності на більш високому 
рівні зумовлюють виникнення певних подій та умов 
на низькому ієрархічному рівні. Важко уявити, що, 
наприклад, збільшення витрат на додаткові міжна-
родні маркетингові дослідження та сертифікацію, як 
наслідок експортної діяльності на мікрорівні, можуть 
призвести до залежності національної економіки від 
міжнародної кон’юнктури, що може спостерігатись як 
наслідок експортної діяльності на макрорівні. Навпа-
ки, саме надмірна відкритість національної економіки 
та її залежність від міжнародної кон’юнктури призво-
дить як до подальшої регіональної та галузевої диспро-
порції розвитку внутрішнього ринку на рівні регіону, 
так й до необхідності подолання цих явищ за рахунок 

активізації маркетингових досліджень та виникаючих 
при цьому додаткових витрат.

Висновки. Вивчення змісту понять «експорт», 
«експортна діяльність», аналіз значення цього сек-
тору економіки для держави, дозволили встановити, 
що можливість здійснювати експортну діяльність є 
на кожному ієрархічному рівні суспільно-економічно-
го устрою з характерними мотивами та наслідками. 
Наведені в статті результати узагальнення тлумачень 
«експортна діяльність», існуючих в науковій літерату-
рі та нормативно-правових актах, свідчать про те, що 
експортна діяльність – це, передусім, господарська ді-
яльність, яка реалізується через виконання фахівцями 
певних організаційно-економічних, фінансових, вироб-
ничих функцій тощо. Отже, важливим є те, що осно-
вним суб’єктом експортної діяльності є підприємство 
на різних рівнях суспільно-економічного устрою. Без-
умовно, чисельність зв’язків та відносин підприємств-
експортерів з постачальниками, посередниками, спо-
живачами, сприяючими установами та організаціями 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках під-
вищує вимоги до потенціалу підприємства-експортера, 
його адаптаційних можливостей тощо. Ґрунтовне ви-
вчення й оцінювання таких можливостей є предметом 
подальших досліджень та дискусій.
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