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Фатьянов Д. В. Теоретичні положення оцінки ефективності використання експортно-імпортного  
потенціалу підприємства

У статті розглядаються актуальні теоретичні проблеми оцінки ефективності використання експортно-імпортного потенціалу (ЕІПП) під-
приємства. Складність соціально-економічних умов діяльності промислових підприємств потребує перегляду теорії та практики управління 
експортним потенціалом. Ефективність експортно-імпортної діяльності залежить від ефективності використання експортно-імпортного по-
тенціалу на підприємстві, і це підтверджує необхідність вирішення проблем імпортозаміщення в економіці. У роботі обґрунтовано теоретичні 
положення оцінки ефективності використання ЕІПП підприємств, а саме: 1) методологічний каркас оцінки експортно-імпортного потенціалу 
підприємств обумовлюється, перш за все, системою основних елементів оцінки; 2) об’єктивність оцінки залежить від адекватної змістов-
ної моделі ефективності використання цього потенціалу; 3) для здійснення оцінки важливо обґрунтувати ієрархічну систему показників, яка 
б відображала елементну структуру експортно-імпортного потенціалу та їх характеристики, а також систему критеріїв; 4) оцінка ефек-
тивності використання експортно-імпортного потенціалу підприємства є багатовимірною та багатокритеріальною; 5) об’єктивність оцінки 
ефективності використання експортно-імпортного потенціалу підприємства обумовлюється відповідним використовуваним математичним 
інструментом; 6) на основі результатів оцінки ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства ухвалюються дієві управлінські 
рішення. Обґрунтовані теоретичні положення оцінки ефективності використання експортно-імпортного потенціалу підприємства містять 
її сформований методологічний каркас. Також у статті пропонується змістовна модель ефективності використання експортно-імпортного 
потенціалу підприємства, яка містить такі складові, як: структура, елементи, процеси, механізми, види ЕІПП, фактори впливу, показники, кри-
терії, результати, затрати, ефект, ефективність. Викладений удосконалений теоретичний підхід до оцінки ефективності використання екс-
портно-імпортного потенціалу підприємства забезпечує її об’єктивність, адекватність і достовірність.
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Fatyanov D. V. The Theoretical Principles for Assessing the Efficiency of Use of the Export-Import Potential of Enterprise
The article discusses the actual theoretical problems of assessing the efficiency of use of the export-import potential of enterprise (EIPE). The complexity of socio-
economic conditions of activities of industrial enterprises requires revision of the theory and practice of the management of export potential. The efficiency 
of export-import activity depends on the efficiency of the use of export-import potential at the enterprise, and this justifies the need to solve the problems of 
import substitution in the economy. The theoretical principles of the assessment of efficiency of use of EIPP are substantiated as follows: 1) the methodological 
framework for assessing the export-import potential of enterprises is substantiated, first of all, by the system of basic elements of assessment; 2) the objectivity 
of assessment depends on an adequate content model of the efficiency of use of this potential; 3) to carry out the assessment, it is important to substantiate a 
hierarchical system of indicators that reflects the elemental structure of export-import potential and their characterizations, as well as a system of criteria; 4) 
assessment of the efficiency of use of the export-import potential of enterprise is multidimensional and multicriterial; 5) the objectivity of assessment of the ef-
ficiency of use of the export-import potential of enterprise is determined by the corresponding mathematical instrument used; 6) effective managerial decisions 
are made on the basis of the results of an assessment of the efficiency of the export-import activity of enterprise. The substantiated theoretical provisions for 
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Одним із важливих економічних векторів, які 
утворюють основу «Національної еконо-
мічної стратегії – 2030», є репутація Украї-

ни у світі та посилення торговельної дипломатії. Ця 
спрямованість економічного розвитку країни забез-
печується підвищенням ефективності використання 
експортно-імпортного потенціалу країни, зокрема 
експортно-імпортного потенціалу підприємств як 
безпосередньої суб’єктної ланки. У забезпеченні стій-
кого функціонування та розвитку економіки країни, 
подоланні впливу кризових явищ у світовій економі-
ці ефективність використання експортно-імпортного 
потенціалу промислових підприємств відіграє вирі-
шальну роль.

Слід зазначити, що наразі в Україні сформу-
вався досить несприятливий клімат для ефективної 
експортно-імпортної діяльності, який обумовлений 
недосконалістю податкової та законодавчої систе-
ми, несприятливими умовами інвестиційного кліма-
ту тощо. Сьогодні український експорт в основному 
складається з проміжних товарів з відносно низькою 
технологічною складовою, тому для підвищення його 
ефективності існує потреба в оновленні техноло-
гічних процесів на українських підприємствах з ме-
тою поступового перетворення економіки України 
в більш інноваційну та наукомістку і, як результат, 
більш конкурентоспроможну на світових ринках. По-
казником економічного розвитку країни є перевага 
експорту товарів над імпортом, а показник інтенсив-
ності цього розвитку залежить від співвідношення 
обсягів експорту та імпорту (рис. 1). 

Згідно з даними Державної служби статисти-
ки України зовнішньоторговельний оборот товарів 
і послуг за підсумками 2019 р. збільшився на 8,5%  
(+10,2 млрд дол.) порівняно з показниками 2018 р. і 
становив 131,0 млрд дол. [1]. Проте сальдо торговель-
ного балансу товарів і послуг склалося негативним у 
сумі 3,6 млрд дол. і покращилося на 2,6 млрд дол. від-
носно показника 2018 р. Сальдо зовнішньоторговель-
ного балансу товарів також склалося від’ємним у сумі 
10,7 млрд дол. і погіршилося на 870,7 млн дол. Експорт 
товарів і послуг за підсумками 2019 р. збільшився на 
11,2% (+6,4 млрд дол.) порівняно з показниками 2018 р.  
і склав 63,7 млрд дол. Експорт товарів збільшився 
на 5,8% (+2,7 млрд дол.) і становив 50,1 млрд дол.  
Збільшення обсягів експорту товарів відбулося за 
окремими товарними групами та пов’язано зі зна-
чним зростанням експортного постачання продукції 
машинобудування – на 55,8 млн дол. (+1,0%). Щодо 
країн, в які відбулося збільшення експорту товарів, 
то це Австралія та Океанія – на 21,4%, Африка – на 
20,5%, Азія – на 12,1%, Європа – на 3,0%. Також слід 
сказати про зменшення експорту товарів до таких 
країн, як Америка – на 9,4%, СНД – на 3,8% .

Тому проблеми вдосконалення теоретичних по-
ложень, що стосуються формування та впроваджен-
ня оцінки ефективності використання експортно-

імпортного потенціалу промислових підприємств, є 
актуальними та потребують свого дослідження і ви-
рішення. 

Аналіз робіт провідних фахівців з проблем екс-
портного потенціалу, зовнішньоекономічної діяль-
ності, зокрема експортно-імпортної діяльності, по-
казав, що формуванням теоретичних засад експорт-
но-імпортного потенціалу займалося багато вчених  
і практиків, а саме: А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник,  
В. В. Юхименко [2], В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна 
[3; 4], Л. Г. Ліпич, А. О. Фатенок-Ткачук [5], Л. М. Ма- 
лярець, П. О. Гринько [6], І. О. Бараннік [6; 7], О. О. Яку- 
шев [8], В. П. Андришин [9], А. Дунська [10], Л. Д. Ча- 
лапко (Калник) [11], О. В. Шкурупій [12] та інші. Про-
те теоретичні проблеми оцінювання ефективнос-
ті використання експортно-імпортного потенціалу 
промислових підприємств залишаються не достат-
ньо опрацьованими.

Дієвість та об’єктивність оцінки ефективності 
використання експортно-імпортного потен-
ціалу підприємств залежить від сформованих 

її теоретичних положень, які враховують як структу-
ру процесу оцінки, так і його сутність. Методологіч-
ний каркас оцінки експортно-імпортного потенціалу 
підприємств обумовлюється, перш за все, системою 
основних елементів оцінки – це є перше теоретичне 
положення. Незважаючи на те, що вищезгадані вчені у 
своїх роботах достатньо детально розглядали визна-
чення сутності понять, які використовуються в теорії 
та практиці управління експортного потенціалу, проте 
питання оцінки експортно-імпортного потенціалу зали-
шалися поза увагою. Аналіз наукових підходів до оцін-
ки об’єктів в економіці, зокрема їх потенціалу, дозволив 
сформувати основний перелік елементів її методологіч-
ного каркасу та взаємозв’язок цих елементів (рис. 2).

Другим положенням оцінки ефективності ви-
користання експортно-імпортного потенціалу під-
приємства є те, що об’єктивність її залежить від адек-
ватної змістовної моделі ефективності використання 
цього потенціалу. Ґрунтуючись на підходах Маля- 
рець Л. М., Отенко І. П. [13], Баранніка І. О. [14] та 
Гринько П. О. [15] до визначення експортно-імпорт-
ного потенціалу та ефективності експортно-імпорт-
ної діяльності підприємства, цей потенціал слід 
розглядати як поєднання суб’єктної (здатність) та 
об’єктної (можливості) його складових, що обумов-
люють здатність здійснювати експортні та імпорт-
ні операції, можливості забезпечувати їхнє додатне 
сальдо, а саме: ефективно його використовувати в 
процесі експортно-імпортної діяльності. До зміс-
товної моделі експортно-імпортного потенціалу 
підприємства доцільно включити такі складові, як 
структура, елементи, процеси, механізми, види ЕІПП, 
фактори впливу, показники, критерії, результати, за-
трати, ефект, ефективність. Тут слід зауважити, що 
вчені в роботі [13], розглядаючи процес моделюван-
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Рис. 1. Динаміка показників обсягів експорту товарів та імпорту товарів в Україні протягом 2009–2019 рр.

ня експортно-імпортного потенціалу підприємства, 
виокремлюють його когнітивну, змістовну, концеп-
туальну, інформаційну, математичну та мегамодель, 
але для оцінки цього потенціалу можна об’єднати 
змістовну та концептуальну моделі. Отже, змістовну 
модель експортно-імпортного потенціалу підприєм-
ства наведено на рис. 3.

Для здійснення оцінки ефективності вико-
ристання експортно-імпортного потенціалу 
підприємства важливо обґрунтувати ієрар-

хічну систему показників, яка б відображала його 
елементну структуру та їх характеристики, а також 
систему критеріїв, і це є третім положенням. Напри-
клад, Бараннік І. О. [16] рекомендує для здійснення 
моніторингу ЕІПП систему частинних показників, 
яка описує цей потенціал, а саме: частка експорту; 
частка імпорту; експортна щільність підприємства 
на зовнішньому ринку; частка внутрішнього ринку; 
темп зміни поставок на експорт; темп змін імпорту; 
рівень продуктової диверсифікації експорту; коефі-
цієнт використання робочого часу; питома вага пра-
цівників, що закінчили ВНЗ; питома вага працівників, 
навчених новим професіям; питома вага працівників, 
що підвищили кваліфікацію у звітному періоді; кое-
фіцієнт плинності персоналу; продуктивність праці; 
коефіцієнт відновлення основних фондів; фондовід-
дача; фондооз броєність; коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними коштами; частка власних обі-
гових коштів в активах; коефіцієнт оборотності капі-
талу; коефіцієнт оборотності власного обігового ка-
піталу; коефіцієнт оборотності виробничих запасів; 
коефіцієнт оборотності готової продукції; коефіцієнт 
оборотності власного капіталу; коефіцієнт автоно-
мії; коефіцієнт маневреності; показник фінансового 

левериджу; коефіцієнт забезпечення запасів і витрат 
власними джерелами формування; запаси матеріаль-
них ресурсів; матеріаломісткість продукції; показни-
ки структури операційних витрат: сума матеріальних 
витрат; обсяг амортизації; сума витрат на оплату пра-
ці; відрахування на соціальні потреби; інші операцій-
ні витрати; виробничі запаси; незавершене виробни-
цтво; обсяги готової продукції. 

Також пропонується система частинних по-
казників, які характеризують ефективність 
використання ЕІПП. Це такі показники, як: 

економічна ефективність експорту; економічна ефек-
тивність імпорту; вигідність експорту; прибутковість 
експортних операцій; рентабельність імпорту, а та-
кож показники рентабельності підприємства: рента-
бельність сукупного капіталу; валова рентабельність 
продажів; операційна рентабельність продажів; чиста 
рентабельність продажів. Недоліком пропонованої 
Баранніком І. О. система частинних показників стану 
ЕІПП є те, що вона не структурована за структурни-
ми складовими цього потенціалу, а перевагою – ви-
окремлення підсистеми показників, які характеризу-
ють ефективність використання потенціалу та ефек-
тивність всієї діяльності підприємства. Безумовно, 
для визначення рівня ефективності використання 
експортно-імпортного потенціалу необхідно обчис-
лювати інтегральні показники, які дозволяють зро-
бити згортку частинних показників в одну величину. 
В [17] наголошується, що побудована модель тільки 
тоді має високу статистичну якість, якщо вона фор-
мувалася в якісному ознаковому просторі. 

Оцінка ефективності використання експортно-
імпортного потенціалу підприємства є багатовимір-
ною та багатокритеріальною, і це складає четверте 
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Об’єкт оцінки: ознаки ЕІПП, елементний 
склад, структура, процеси, основні 

характеристики
 

 

Предмет оцінки: методичні підходи, теоретичні
засади, практичні рекомендації, інформаційно-

аналітичне забезпечення її здійснення

 

-
здійснення 

Мета оцінки: об’єктивна інформація 
про реальний стан ЕІПП 

Завдання оцінки: комплексне визначення рівнів
показників ЕІПП, їх аналіз, взаємозв’язок, 

визначення резервів, обґрунтування еталонів

 

Принципи оцінки: інтегрованість у загальний системний аналіз, науковий характер досліджень,
комплексність, системність, об’єктивність, конкретність, точність, своєчасність, раціональність

своєчасність, раціональність 

Види оцінки: однокритеріальна, 
багатокритеріальна, порівняльна, 

у статиці та в динаміці
 

  

Функції оцінки: визначення величини ознаки, 
визначення рівня розвитку, визначення процесу, 

аналіз, формування висновку  

Технологія оцінки: логіка етапів, які відображають процес оцінки та які мають свої завдання, 
методи й інструменти здійснення 

Результати оцінки: значення показника, 
рівень величини, висновок, основа 

для прийняття рішень 

Методи оцінки: кількісні та якісні;
інструменти оцінки: інформаційні, 

статистичні, математичні, 
економетричні, оптимізаційні

  

 

Cуб’єкт оцінки: відділи управління, управлінський персонал, акціонери, власники 
підприємства, органи влади, управлінці різного рівня управління

Рис. 2. Методологічний каркас оцінки експортно-імпортного потенціалу підприємства

положення. Дане теоретичне положення частково ви-
пливає з попереднього. Ефективність використання 
експортно-імпортного потенціалу підприємства ви-
значається багатьма елементарними та складними 
ознаками, які, своєю чергою, вимірюються частинни-
ми та інтегральними показниками. Оцінка ефектив-
ності використання експортно-імпортного потенціа-
лу здійснюється за багатьма критеріями, які залежать 
від місії, цілей, стратегій підприємства. Одним із 
основних критеріїв є випереджаючі темпи зростання 
обсягів експорту над імпортом, що забезпечує ефек-
тивність експортно-імпортної діяльності, всієї діяль-
ності та розвиток підприємства.

П’яте положення складає факт, що об’єктивність 
оцінки ефективності використання експортно-ім-
портного потенціалу підприємства обумовлюється 
відповідним математичним інструментом, який вико-
ристовується в процесі оцінки. Вибір математичного 
інструменту слід ґрунтувати на аналізі переваг і недо-
ліків кожного з інструментів, який використовується. 
Про переваги та недоліки математичних інструментів 
детально сказано в роботі Пономаренка В. С., Маля-
рець Л. М. [17]. Автори також рекомендують ці ма-
тематичні інструменти для розв’язування типових 

задач в економіці. Наприклад, вчені наводять перелік 
практичних задач, які можна розв’язувати за допомо-
гою факторного аналізу: 
 визначення внутрішніх неявних (латентних) 

складних факторів розвитку підприємства; 
 визначення внутрішніх неявних складних 

факторів розвитку підприємств у регіоні; 
 визначення внутрішніх неявних складних 

факторів розвитку об’єктів і суб’єктів еконо-
міки в країні; 

 діагностика ступеня інформативності показ-
ників, що визначають фактори розвитку під-
приємств; 

 оцінка ступеня інформативності системи 
основних показників діяльності підприємства; 

 наукова обґрунтованість виявлених факторів 
розвитку підприємств; 

 визначення типів розвитку підприємств за 
критерієм системи факторів, що формують 
даний розвиток; 

 визначення та оцінка ієрархічної структури 
факторів, що обумовлюють розвиток підпри-
ємств, регіону, країни; 
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Процеси: формування, використання,
розвиток

 
 

 

Механізми реалізації 
процесів ЕІПП 

Фактори впливу зовнішнього 
та внутрішнього середовища

 
 

 Структура експортно-імпортного потенціалу підприємства:  
  ресурсний потенціал: трудові ресурси, природні, грошові, інформаційні,

 засоби виробництва (основні, оборотні), технічний, технологічний   
  
  

 

здатність здійснювати експортні та імпортні операції  

можливості забезпечувати додатне сальдо 

Організаційний потенціал, потенціал управління  

Показники ЕІПП 
 

Цілі ЕІПП 

Експортно-імпортна 
діяльність підприємства

Критерії 
ефективності 

використання ЕІПП 
 

Результат
використання ЕІПП 

Витрати ЕІДП Ефект ЕІДП  

Ефективність використання ЕІПП Ефективність діяльності
підприємства

 

Функції управліня ЕІПП:
організація, планування, 

оцінка, контроль, мотривація

Види ЕІПП: за видами операцій 
(експортний, імпортний); 

за рівнем управління: (національний, 
регіональний, підприємств);

за видами управління (стратегічний, 
тактичний, оперативний, ситуаційний);

за структурними елементами, 
за процесами

Рис. 3. Змістовна модель ефективності використання експортно-імпортного потенціалу підприємства

 розробка збалансованої системи показників, 
що забезпечує дієвість системи управління на 
різних рівнях управління; 

 розробка комплексного економічного аналізу 
з урахуванням різних рівнів управління. 

 Шостим положенням є те, що на основі ре-
зультатів оцінки ефективності експортно-імпортної 
діяльності підприємства ухвалюються дієві управ-
лінські рішення. Іншими словами, результати оцінки 
ефективності експортно-імпортної діяльності під-
приємства служать науковим підґрунтям для ухва-
лення дієвих управлінських рішень для підвищення 
цієї ефективності та виявлення резервів. Слід відмі-
тити, що результати цієї оцінки доцільно використо-
вувати для розроблення як стратегічного управлін-
ського рішення, так і тактичного та оперативного.

Таким чином, пропоновані теоретичні поло-
ження оцінки ефективності використання екс-
портно-імпортного потенціалу підприємства 

удосконалюють теорію потенціалу, теоретичні засади 
експортно-імпортного потенціалу, теорію ефектив-

ності. Оскільки в експортно-імпортному потенціалі 
відображаються всі інші види потенціалу промисло-
вих підприємств, а саме: ресурсний, організаційний  
і потенціал управління, а всі означені види потенціалу 
використовуються для здійснення різних видів діяль-
ності промислового підприємства, то ефективність 
використання експортно-імпортного потенціалу обу-
мовлює ефективність усієї діяльності підприємства та 
його розвиток. Цей удосконалений підхід до оцінки 
ефективності використання експортно-імпортного 
потенціалу підприємства забезпечує її об’єктивність, 
адекватність і достовірність.                            
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