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Стаття присвячена подальшому розвитку теоретичних положень та методичного забезпечення формування стратегії роз-
витку експортного потенціалу промислових підприємств. Проведено аналіз, здійснено теоретичне узагальнення наявних кон-
цептуальних розробок щодо стратегічного управління експортним потенціалом підприємства. Розроблено схему формування 
стратегії розвитку експортного потенціалу промислового підприємства, що включає визначення об’єкт-суб’єктного контуру, мети 
та принципів, а також обґрунтовану послідовність основних етапів формування стратегії.
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The article is devoted to the further development of theoretical principles and methodological support for the formation of a strategy 
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Постановка проблеми. Досягнення сталого роз-
витку промислового підприємства та його експорт-
ної діяльності в наявних мінливих економічних, 
соціально-політичних умовах в галузі, країні, світі 
є можливим завдяки обґрунтуванню стратегії роз-
витку експортного потенціалу. Сучасні економічні 
реалії функціонування вітчизняних промислових 
підприємств свідчать про підвищення вимог до сис-
тем управління експортним потенціалом у зв’язку зі 
зростанням мінливості середовища господарювання 
та посиленням конкурентної боротьби.

Забезпечення розвитку експортного потенціалу 
як запоруки стійкого розвитку промислового під-
приємства має ґрунтуватися на мобілізації всіх його 
ресурсів та реальній оцінці власних можливостей у 
сучасному конкурентному середовищі. Отже, особли-
вої актуальності набувають пошук та вдосконалення 
концептуальних розробок у сфері формування стра-
тегії розвитку експортного потенціалу промислового 
підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам розвитку теоретичних і методичних основ 
формування стратегії розвитку підприємства при-
свячені праці багатьох вітчизняних за зарубіжних 
вчених, таких як, зокрема, І. Ансофф, П. Друкер, 
А.  Карлоф,  Ф. Котлер, Г. Мінцберг, В.С. Поно-
маренко, М. Портер, А.І. Пушкар, О.В. Раєвнєва, 
Р.А. Фатхутдінов, А.Д. Чандлер, О.М. Ястремська. 
Значний внесок у розробку теоретичного фундаменту 

стратегічного управління потенціалом підприєм-
ства зробили Д.М. Васильківський, А.Е. Воронкова, 
Ю.Ф. Врода, О.О. Ільчук, М.О. Кизим, О.О. Колесні-
ков, О.В. Коренков,  Н.С. Краснокутська, І.І. Куль-
чицький, І.П. Отенко, С.М. Судомир, Ю.В. Федулова, 
О.П. Чукурна, Ю.С. Шипуліна та інші науковці. 
Дослідженню різних аспектів проблеми управління 
та формування стратегії розвитку експортного потен-
ціалу підприємств України приділяли увагу такі 
вітчизняні вчені, як, зокрема, Ю.Л. Зборовська, 
С.П. Іващук, С.В. Князь, С.І. Колосок, Я.В. Кулі-
шова, С.В. Момот, Л.М. Нещадим, Л.А. Петренко, 
Р.В. Пинда, Л.І. Піддубна, Л.П. Сєрова, А.О. Фатенок-
Ткачук, О.І. Чайкова, М.Б. Швецова, Є.О. Шелест.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Віддаючи належне результатам наявних 
досліджень у сфері стратегічного управління про-
мисловим підприємством та його експортною діяль-
ністю, відзначаємо недостатню розробленість питань 
процесу формування стратегії розвитку експортного 
потенціалу промислового підприємства.

Мета статті полягає в подальшому розвитку тео-
ретичних положень та методичного забезпечення 
процесу формування стратегії розвитку експортного 
потенціалу промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сис-
тема розробки та реалізації стратегічних планів, яка 
би передбачала можливість періодичного перегляду 
цілей та стратегій розвитку експортного потенці-
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алу промислового підприємства відповідно до вимог 
зовнішнього конкурентного середовища, буде висту-
пати інструментом досягнення розвитку експортного 
потенціалу промислового підприємства. При цьому в 
процесі управління експортним потенціалом вітчиз-
няних промислових підприємств необхідно розро-
бляти стратегію розвитку та вносити до неї корек-
тиви набагато швидше, ніж декілька років тому 
[1, с. 297].

Під стратегією розвитку експортного потенціалу 
підприємства в рамках дослідження слід розуміти 
систему довгострокових цілей експортно-орієнтова-
ної діяльності суб’єкта господарювання, що визна-
чаються загальними завданнями його розвитку, а 
досягаються завдяки вибору найбільш ефективних 
шляхів їх досягнення.

Оскільки розвиток експортного потенціалу має 
передбачати розробку заходів щодо якісної зміни 
параметрів підприємства та розвитку його конку-
рентоспроможності [2, с. 37], то змістом стратегії 
розвитку експортного потенціалу промислового під-
приємства виступає набір правил прийняття рішень, 
що використовується під час визначення основних 
напрямів дій щодо розвитку експортного потенціалу.

Отже, стратегія розвитку експортного потенці-
алу має бути частиною загальноекономічної страте-
гії розвитку промислового підприємства, повинна 
враховувати умови функціонування підприємства та 
поточний рівень розвитку потенціалу.

Метою стратегії розвитку експортного потенці-
алу промислового підприємства є забезпечення між-
народної конкурентоспроможності підприємства на 
основі продуктивного використання та відтворення 
його ресурсів, що забезпечують формування ключо-
вих компетенцій та конкурентних переваг підприєм-
ства на релевантному зовнішньому ринку.

Об’єкт формування стратегії розвитку експорт-
ного потенціалу підприємства – це рівень розвитку 
експортного потенціалу, що необхідний і достатній 
для забезпечення функціонування підприємства як 
суб’єкта експортної діяльності та досягнення ключо-
вих орієнтирів розвитку підприємства.

Суб’єктами формування стратегії розвитку екс-
портного потенціалу промислового підприємства 
виступають (сформовано з використанням [3]) між-
народні, державні та регіональні інститути; акці-
онери, власник підприємства; топ-менеджмент та 
лінійні менеджери структурних підрозділів підпри-
ємства, безпосередньо пов’язаних з формуванням та 
розвитком експортного потенціалу; функціональний 
менеджер з розвитку експортної діяльності підпри-
ємства; представники консалтингових фірм, нау-
ково-дослідних інститутів та інших організацій, які 
можуть бути залучені для розроблення стратегії роз-
витку експортного потенціалу підприємства.

Оскільки сталий розвиток експортної діяльності 
може бути досягнуто за умови здатності системи 
управління експортним потенціалом підприємства 
своєчасно та адекватно реагувати на зміни внутріш-
ніх факторів конкурентоспроможності та факторів 
зовнішнього середовища, існує потреба подальшого 
дослідження проблеми формування стратегії розви-
тку експортного потенціалу машинобудівних підпри-
ємств, що володіє властивістю адаптивності.

Функцією адаптивної стратегії розвитку експорт-
ного потенціалу машинобудівного підприємства є 
утримання експортної діяльності підприємства на 
траєкторії сталого розвитку з адекватним реагуван-
ням на стан та зміни у внутрішньому та зовнішньому 
середовищі. Сукупність параметрів та індикаторів 

стану зовнішнього та внутрішнього середовища, 
методів їх вимірювання та сукупність інструментів 
для управління експортним потенціалом машинобу-
дівного підприємства складають базис адаптивності.

Принциповою відмінністю адаптивної страте-
гії розвитку є її готовність до змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища в широкому спектрі зна-
чень у вигляді готового набору можливих варіантів. 
Такий набір готових рішень як реакції на широкий 
діапазон впливу можливих дестабілізуючих факто-
рів на експортний потенціал підприємства забезпечу-
ється структурою та методом формування формули 
адаптивної стратегії.

Як методологічну основу формування стратегії 
розвитку експортного потенціалу промислового під-
приємства запропоновано використовувати концеп-
туальні положення сучасної економічної та управ-
лінської теорії, взаємодію системного, ситуаційного, 
ресурсного, процесного підходів, засади теорії само-
організації тощо.

Одним з основних у процесі формування стратегії 
розвитку експортного потенціалу промислового під-
приємства є системний підхід [4, с. 180; 5, с. 232], 
оскільки в його рамках експортний потенціал про-
мислового підприємства розглядається як складна, 
цілісна, динамічна, відкрита система, що інтегрує 
в собі усі можливості досягнення цілей розвитку на 
основі системної взаємодії внутрішнього та зовніш-
нього середовища підприємства. Автор погоджується 
з думкою Г.В. Климик про те, що зміст формування 
стратегії розвитку експортного потенціалу підприєм-
ства полягає не тільки в реакції на збурення у зовніш-
ньому середовищі, ліквідації негативних наслідків 
кон’юнктурних змін, але й у забезпеченні здатності 
експортного потенціалу як системи до самоорганіза-
ції, «підтримки його внутрішнього та зовнішнього 
гомеостазу» [6, с. 86]. Виконання цієї вимоги під час 
формування стратегії потребує системного бачення 
основних напрямів розвитку експортного потенціалу 
промислового підприємства та розробки цілісної сис-
теми заходів (комплексної програми дій) щодо забез-
печення необхідного рівня розвитку усіх його підсис-
тем для забезпечення ефекту синергії.

Однак використання лише системного підходу до 
формування стратегії розвитку експортного потен-
ціалу промислового підприємства є недостатнім 
[4, с. 180]. З метою підвищення рівня обґрунтова-
ності прийняття рішень в процесі формування стра-
тегії доцільно використовувати ситуаційний підхід, 
практичне застосування якого передбачає, по-перше, 
визначення конкретної ситуації розвитку експорт-
ного потенціалу промислового підприємства в сис-
темі дії факторів внутрішнього та зовнішнього серед-
овища, а також спрямування управлінського впливу 
на найбільш значущі елементи експортного потенці-
алу, які здатні повернути систему до гомеостатич-
ного стану; по-друге, розробку специфічних прийомів 
та методів стратегічного управління, вибір стратегії 
розвитку експортного потенціалу підприємства з ура-
хуванням специфіки конкретної управлінської ситу-
ації [4, c. 180; 5, c. 233; 7, c. 42]. Формування ефек-
тивної стратегії визначається конкретною ситуацією 
розвитку експортного потенціалу промислового під-
приємства та тими ресурсами, здатностями, компе-
тенціями, що складають його структуру. Реалізація 
ситуаційного підходу до формування стратегії розви-
тку експортного потенціалу підприємства передбачає 
альтернативність досягнення поставлених цілей під 
час прийняття стратегічних управлінських рішень.

Орієнтація на дослідження ресурсних передумов 
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формування експортного потенціалу промислового 
підприємства, вивчення можливостей їх перетво-
рення на стратегічні фактори успіху в процесі фор-
мування стратегії розвитку забезпечується в рам-
ках ресурсного підходу [5; 8; 9]. Динамічний аспект 
ресурсного підходу у контексті цього дослідження 
обумовлює необхідність збалансованого розвитку 
структурних компонент експортного потенціалу, 
пошуку їх ефективного поєднання з метою усунення 
стримуючих факторів та досягнення цілей розвитку 
підприємства.

Невизначеність та висока швидкість змін у 
зовнішньому висококонкурентному середовищі 
діяльності промислових підприємств обумовлюють 
необхідність використання теорії самоорганізації під 
час розроблення концептуального підходу до фор-
мування адаптивної стратегії розвитку експортного 
потенціалу промислового підприємства. Значення 
цього теоретичного підходу полягає в тому, що він 
передбачає зростання ефективності стратегічних 
рішень щодо вибору, розробки та деталізації стра-
тегії розвитку експортного потенціалу підприємства 
за рахунок спільного та синхронного використання 
ресурсів, комбінування стратегічно важливих еле-
ментів потенціалу [10, с. 148–149]. Формування стра-
тегії розвитку експортного потенціалу промислового 
підприємства на ґрунті теорії самоорганізації базу-
ється на відповідних принципах та має відповідати 
таким вимогам, як взаємозв’язок з корпоративною 
стратегією підприємства; відстеження відповідності 
реального стану та структури експортного потенціалу 
підприємства його бажаним параметрам; облік мак-
симальної кількості чинників розвитку експортного 
потенціалу промислового підприємства, визначення 
головних з них, тобто тих, які приводять до стану 
«обурення» системи; здатність підприємства до аку-
мулювання провідного досвіду з розвитку експорт-
ного потенціалу на підприємствах аналогічної сфери 
діяльності, що є необхідною передумовою отримання 
конкурентних переваг; здійснення пошуку, оціню-
вання та вибору альтернативних напрямів розвитку 
експортного потенціалу; оптимізація руху інформа-
ційних потоків у процесі формування стратегії роз-
витку експортного потенціалу промислового підпри-
ємства [10, с. 149].

Формування стратегії розвитку експортного 
потенціалу промислового підприємства має застосо-
вувати також основні положення процесного підходу 
[4; 7], який акцентує увагу передусім на послідов-
ності логічно взаємопов’язаних дій, які складають 
процес вибору стратегії, що спрощує практичне 
застосування науково-методичних розробок.

З цих позицій формування стратегії розвитку 
експортного потенціалу промислового підприємства 
може бути визначено як процес розроблення альтер-
нативних напрямів розвитку експортного потенці-
алу на базі аналізу поточної стратегічної ситуації та 
вибору цілісної системи заходів з розвитку усіх його 
підсистем.

Принципи формування стратегії розвитку екс-
портного потенціалу промислового підприємства 
є важливою складовою теоретичного базису цього 
процесу. На основі узагальнення літературних дже-
рел [4; 5; 7; 11, c. 29; 12, с. 57] та розглянутих мето-
дологічних підходів щодо цього виду управлінської 
діяльності запропонована така система принципів 
формування стратегії розвитку експортного потенці-
алу промислового підприємства: системність – роз-
гляд експортного потенціалу промислового підпри-
ємства як системи; синергетичність – отримання 

додаткового позитивного ефекту за рахунок залу-
чення до стратегії розвитку усіх складових елемен-
тів експортного потенціалу промислового підпри-
ємства; цілеспрямованість – інтегроване у загальну 
систему менеджменту підприємства формування 
стратегії розвитку експортного потенціалу, що зорі-
єнтоване на досягнення глобальних цілей підприєм-
ства; комплексність – вивчення та врахування під 
час формування стратегії усіх чинників, що впли-
вають на розвиток експортного потенціалу промис-
лового підприємства; розробка взаємопов’язаних 
управлінських рішень з розвитку усіх функціо-
нальних підсистем експортного потенціалу промис-
лового підприємства; відповідність – проведення 
оцінювання відповідності діючої стратегії визна-
ченій управлінській ситуації розвитку експорт-
ного потенціалу промислового підприємства; гнуч-
кість – можливість корегування поточної стратегії 
розвитку експортного потенціалу з метою адаптації 
до змін умов функціонування підприємства; безпе-
рервність – спостереження за рівнем розвитку екс-
портного потенціалу промислового підприємства, 
виявлення стратегічних розривів та формування 
своєчасних корегуючих управлінських рішень, що 
становлять безперервний процес; етапність – регла-
ментований процедурно та у часі процес розро-
блення стратегії розвитку експортного потенціалу 
промислового підприємства; альтернативність – 
генерація декількох альтернативних варіантів роз-
витку експортного потенціалу промислового під-
приємства, а також вибір найбільш доцільного з 
них; інформаційна забезпеченість – забезпечення 
своєчасної та релевантної інформації, наявність 
методичного забезпечення щодо перетворення та 
оброблення інформації; економічна безпека – досяг-
нення фінансово-економічної безпеки підприємства 
під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
та управління експортним потенціалом підприєм-
ства; інноваційність – готовність до перманентного 
оновлення та вдосконалення складових експортного 
потенціалу промислового підприємства, товарної та 
ринкової політики тощо; когнітивність – підтримка 
опанування нових знань, безперервності навчання 
для ефективного стратегічного планування розви-
тку експортного потенціалу та використання мож-
ливостей і здатностей підприємства.

Аналіз теорії та практики управління експорт-
ною діяльністю промислових підприємств [13, с. 36; 
14] дав змогу запропонувати схему процесу форму-
вання стратегії розвитку експортного потенціалу 
промислового підприємства, що включає блок-схему, 
функції та результати окремого етапу в мережі про-
цесів формування стратегії з виокремленням об’єкт-
суб’єктного контуру, мети та принципів формування 
стратегії (рис. 1). Як основні складові процесу роз-
роблення стратегії розвитку експортного потенціалу 
промислового підприємства визначено постійний 
моніторинг ситуації розвитку експортного потенці-
алу підприємства; відстеження відповідності реаль-
ного стану та структури експортного потенціалу 
підприємства його бажаним параметрам на основі 
діагностики; генерацію стратегічних альтернатив 
з розвитку усіх підсистем експортного потенціалу; 
вибір найкращого варіанта стратегії.

Висновки. Таким чином, загальна схема форму-
вання стратегії розвитку експортного потенціалу 
промислового підприємства включає визначення 
об’єкт-суб’єктного контуру, мети та принципів, а 
також обґрунтовану послідовність основних етапів 
формування стратегії.
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Рис. 1. Схема формування стратегії розвитку експортного потенціалу промислового підприємства (ЕППП)

 
             Формування стратегії розвитку ЕППП –  процес реалізації логічно пов язаних дій, що дозволяють обрати стратегію 
розвитку експортного потенціалу підприємства на основі аналізу поточної стратегічної ситуації та діагностики рівня розвитку 
експортного потенціалу.   

Мета
забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства на основі продуктивного 
використання та відтворення його ресурсів, що забезпечує формування ключових компетенцій і 
конкурентних переваг підприємства на релевантному зовнішньому ринку

рівень розвитку експортного потенціалу, необхідний і достатній для забезпечення функціонування 
підприємства як суб єкта експортної діяльності та досягнення ключових орієнтирів розвитку 
підприємства
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    міжнародні, державні та регіональні інститути, повноваження яких регламентуються нормативно-
правовими документами;
     акціонери, власник підприємства, оскільки стратегія розвитку експортного потенціалу має 
враховувати їх економічні інтереси та фінансові можливості; 
     топ-менеджмент та лінійні менеджери структурних підрозділів підприємства, безпосередньо 
пов язаних з формуванням та розвитком експортного потенціалу;
     функціональний менеджер з розвитку експортної діяльності підприємства;
     представники консалтингових фірм, науково-дослідних інститутів та інших організацій, які 
можуть бути залученими для розробки стратегії розвитку експортного потенціалу підприємства
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Відповідно до розробленої схеми здійснено функці-
онально-результативну декомпозицію процесів моні-
торингу стратегічної ситуації та діагностики рівня 
розвитку експортного потенціалу промислового під-
приємства, вибору раціональної стратегії його роз-
витку. Поєднання етапів моніторингу стратегічної 
ситуації, діагностики рівня розвитку експортного 
потенціалу промислового підприємства з етапами 
стратегічного планування в єдиний комплекс управ-
ління дасть змогу уникнути помилкових маневрів, 
забезпечить своєчасну переорієнтацію підприємства у 
відповідь на зміни у зовнішньому середовищі, поліп-
шить координацію дій управлінського персоналу 
підприємства, а також сприятиме раціональнішому 
використанню усіх видів ресурсів на підприємстві.
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