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Карасьова Н. А. Методологічні особливості дослідження експортоорієнтованої діяльності
Питання розвитку експортного потенціалу аграрного сектора вимагають розробки певного дослідницького інструментарію, методології, яка 
дасть можливість на певному рівні абстрагування зрозуміти організаційні аспекти розвитку експортоорієнтованої діяльності та, як резуль-
тат цього, забезпечити ефективну діяльність суб’єктів господарювання на всіх ієрархічних рівнях. Метою статті є обґрунтування теорети-
ко-методологічних основ і технології науково-дослідницького процесу щодо розвитку експортоорієнтованої діяльності в цілому і в аграрному 
секторі зокрема. У результаті обґрунтовано доцільність застосування системного підходу при виявленні проблем, особливостей і стратегічних 
пріоритетів розвитку експортоорієнтованої діяльності. Встановлені основні елементи матеріальної системи у сфері експортоорієнтованої 
діяльності, такі як ресурсний потенціал, інфраструктурне забезпечення та суб’єкти господарювання, які під впливом факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища впроваджують виробничу та збутову діяльність товарної продукції та послуг. Визначені аналітична, методична, 
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Карасева Н. А. Методологические особенности исследования 
экспортоориентированной деятельности

Вопросы развития экспортного потенциала аграрного сектора требу-
ют разработки определенного исследовательского инструментария, 
методологии, которая позволит на определенном уровне абстраги-
рования понять организационные аспекты развития экспортоори-
ентированной деятельности и, как результат этого, обеспечить 
эффективную деятельность субъектов хозяйствования на всех ие-
рархических уровнях. Целью статьи является обоснование теорети-
ко-методологических основ и технологии научно-исследовательского 
процесса по развитию экспортоориентированной деятельности  
в целом и в аграрном секторе в частности. В результате обоснова-
на целесообразность применения системного подхода при выявлении 
проблем, особенностей и стратегических приоритетов развития 
экспортоориентированной деятельности. Установлены основные 
элементы материальной системы в сфере экспортоориентированной 
деятельности, такие как ресурсный потенциал, инфраструктурное 
обеспечение и субъекты хозяйствования, которые под воздействием 
факторов внешней и внутренней среды внедряют производственную 
и сбытовую деятельность товарной продукции и услуг. Определены 
аналитическая, методическая, прикладная и концептуальная плоско-
сти исследования экспортоориентированной деятельности.
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ность, аграрный сектор.
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Karasova N. A. The Methodological Features of Research  
on the Export-Oriented Activities

The issues of development of the export potential of agrarian sector require 
the development of a certain research instrument, a methodology, which 
at a certain level of abstraction will allow to understand the organizational 
aspects of development of the export-oriented activities and, as a result, en-
sure the efficient activities of economic entities at all hierarchical levels. The 
article is aimed at substantiating the theoretic-methodological foundations 
and the technology of scientific research process on development of the 
export-oriented activities in general and in the agrarian sector in particular. 
As a result, feasibility of application of a systemic approach is substantiated 
while identifying the problems, features and strategic priorities of develop-
ment of the export-oriented activities. The main elements of the material 
system in the sphere of export-oriented activities are determined, such as 
resource potential, infrastructure provision and economic entities, which, 
under influence of external and internal factors, introduce the production 
and marketing activities in terms of commodity products and services. The 
analytical, methodical, applied and conceptual planes of research on the 
export-oriented activities are defined.
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В умовах активного залучення економіки краї-
ни до системи світового господарства та пер-
манентного зростання глобального попиту на 

продовольчі товари одним із найважливіших трендів 

розвитку вітчизняного аграрного сектора стає орі-
єнтація на зовнішні ринки збуту продукції та вико-
ристання широких можливостей у сфері формуван-
ня експортного потенціалу. Стратегічно важливий 
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характер цієї проблеми пов’язаний з розширенням і 
якісним поліпшенням позицій України на міжнарод-
них ринках. 

Експортоорієнтована діяльність – це процес, 
який передбачає використання реального та латент-
ного експортного потенціалу підприємства, галузі та 
країни для виробництва та реалізації конкурентоспро-
можної продукції на зовнішніх ринках. Дослідження 
та наукове обґрунтування розвитку такого складного 
процесу на основі торговельно-економічного та при-
родно-біологічного потенціалу забезпечить реаліза-
цію практичних організаційно-економічних перетво-
рень інституційного середовища та створить умови 
інтеграції економіки у світове господарство на правах 
рівноправного та стратегічно важливого партнера, 
сприятиме забезпеченню значних валютних та інве-
стиційних надходжень до національної економіки та,  
в цілому, сприятиме вирішенню ряду соціально-еко-
номічних проблем в Україні.

До розробки методологічних основ досліджень 
розвитку експортного потенціалу, зовнішньої торгів-
лі та підвищення конкурентоспроможності галузі на 
світовому агропродовольчому ринку долучались такі 
вчені, як Б. Баласса [18], Дж. Вагнер [20], А. Гнидчен-
ко [2], М. Майклі [19], Т. Мельник [9], В. Нелеп [10],  
І. Пузанов [11] та ін. Аспектам формування та роз-
витку аграрного сектора в контексті регіональних 
інтеграційних перспектив приділили значну увагу  
Ю. Лупенко [16], С. Кваша [8], Т. Зінчук [3], М. Рижен-
ков  [12], Яценко О. [17]. та інші. 

Розвиток експорту в агарному секторі традицій-
но розглядається в контексті концепцій порів-
няльних переваг і цілеспрямованої державної 

політики. Але, враховуючи трансформаційний харак-
тер зовнішнього та внутрішнього середовища, метою 
даної статті є обґрунтування теоретико-методологіч-
них основ та технології науково-дослідницького про-
цесу щодо розвитку експортоорієнтованої діяльності 
в цілому та в аграрному секторі зокрема. 

Для того, щоб глибоко і всебічно дослідити 
процес формування, функціонування та розвитку 
експортоорієнтованої діяльності аграрного сектора в 
умовах світової економічної системи, з’ясувати його 
сутність, якісні характеристики, динаміку розвитку в 
усій різноманітності об’єктивної реальності, її зако-
номірних і випадкових проявів, здатність ефективно 
і швидко реагувати на кардинальні зміни в нашому 
швидкоплинному сьогоднішньому житті, необхідно 
розробити широку систему методів досліджень. Ця 
система в сукупності з іншими спеціальними засо-
бами та прийомами пізнання тих або інших соціаль-
но-економічних явищ є складним утворенням, до-
слідницьким інструментарієм, методологією, яка дає 
можливість на певному рівні абстрагування зрозумі-
ти організаційні аспекти розвитку експортоорієнто-
ваної діяльності та, як результат цього, – забезпечи-

ти ефективну діяльність суб’єктів господарювання на 
всіх ієрархічних рівнях.

Дослідження експортоорієнтованої діяльнос-
ті аграрного сектора є наразі актуальним на 
основі системного підходу, який передбачає 

аналіз реальної дійсності на основі комбінації науко-
вих, природних та економічних понять. Системний 
підхід в економіці – це методологічний напрям на-
укового дослідження, що полягає в комплексному ви-
вченні об’єкта як єдиного цілого з позицій системного 
аналізу і синтезу. Під системним підходом розуміють 
напрям методології наукового пізнання та практики, 
в основі якого лежить дослідження об’єктів як сис-
тем, що орієнтує дослідження на розкриття цілісності 
об’єкта, виявлення різноманітних типів зв’язків у ньо-
му та зведення їх в єдину теоретичну систему [4]. Його 
зміст зводиться до комплексного та взаємозв’язаного 
розгляду й вирішення проблем, використовуючи при 
цьому всі необхідні наукові методи та прийоми, тех-
нічні засоби та організаційні заходи. 

Саме поняття «система» має значну кількість 
тлумачень, як-от: комплекс елементів, що перебува-
ють у взаємодії [7]; сукупність пов’язаних між собою  
і водночас різних і незалежних частин [13]; сукуп-
ність взаємодіючих елементів, властивості яких якіс-
но відрізняються від суми властивостей цих елемен-
тів [14]; організований комплекс заходів досягнення 
цілі [4] тощо. Однак в усіх визначеннях незаперечним 
є критерій, що певна сукупність взаємозв’язаних  
і взаємодіючих між собою компонентів, які утворю-
ють єдине ціле, володіє властивостями, що не прита-
манні його складовим, узятим окремо. У системному 
підході об’єкт пізнання представляється через певну 
множину елементів, взаємозв’язок яких обумовлює 
цілісні властивості цієї великої кількості. При цьо-
му виявляється різноманіття причинно-наслідкових 
зв’язків і стосунків, що мають місце як усередині до-
сліджуваної системи, так і в її взаємодії із зовнішнім 
оточенням. Властивості об’єкта як цілісної системи 
при цьому визначаються не механістично, як проста 
сума властивостей його елементів, а особливими сис-
темоутворюючими зв’язками елементів об’єкта. Це 
явище дістало назву «емерджентності» системи.

Властивістю економічної системи є наявність  
в ній єдиної внутрішньої мети, в якій знаходять відо-
браження причинно-наслідкові зв’язки системи, що 
визначають напрями розвитку та забезпечують від-
носну стійкість її елементів і структури. Отже, сис-
темний підхід включає ще й принцип оптимального 
розвитку, тому мета економічної системи описується 
якісно або якісно та кількісно. Вивчаючи наш об’єкт 
дослідження як узгоджену, відкриту та динамічну 
систему, необхідно зазначити, що головною метою 
є формування та розвиток експортоорієнтованої ді-
яльності аграрного сектора в умовах глобалізації 
економіки та інтеграції національного господарства 
у світовий економічний простір. 
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Економічний розвиток може торкатися усіх 
стадій економічної діяльності, відображаючи осно-
вні взаємозв’язки та взаємозалежності суспільного 
виробництва. Таким чином, розвиток необхідно до-
сліджувати як процес, який послідовно відбувається 
на всіх рівнях економічної системи. Не зважаючи на 
те, що розвиток є і результатом, і процесом економіч-
ної діяльності, його не можна розглядати лише крізь 
призму економічної сфери, адже він має функціональ-
ні зв’язки із політичною, соціальною, культурною та 
екологічною площинами та зумовлює тісні взаємодії 
між ними. Саме тому, на нашу думку, в дослідженнях, 
що спрямовані на розкриття закономірностей розви-
тку, доцільно застосовувати системний підхід, який 
дозволяє провести комплексний аналіз системи як 
певної цілісності. 

Розвиток експортоорієнтованої діяльності – це 
складний процес, який передбачає такі зміни, 
внаслідок яких система переходить на якісно 

новий рівень. Невід’ємною умовою розвитку експор-
тоорієнтованої діяльності аграрного сектора України 
на сучасному етапі є також кількісне зростання екс-
порту. Очевидно, що при невисокому рівні економіч-
ного розвитку та негативному сальдо торговельного 
балансу подолання деструктивних процесів є немож-
ливим без розширення матеріального виробництва 
та кількісного нарощування обсягів експорту. У дов-
гостроковій же перспективі залежність розвитку від 
кількісного зростання буде зменшуватися внаслідок 
збільшення можливостей перерозподілу суспільних 
благ, а рівень розвитку експортоорієнтованої діяль-
ності визначатимуть якісні передумови. Виходячи з 
цього методологічну концепцію дослідження допо-
внено методичними підходом до оцінки рівня роз-
витку експортоорієнтованої діяльності в аграрному 
секторі, сутність якого полягає у визначенні інте-
грального індексу на основі якісних (обсяг експорту 
на одного зайнятого на аграрних підприємствах, за-
безпеченість експортоорієнтованого виробництва 
основними засобами та інвестиціями, частка висо-
комаржинальних товарів в експорті) та кількісних 
(частка експорту у валовій продукції сільського гос-
подарства, обсяг експорту на душу населення, частка 
національного експорту в структурі світового) показ-
ників експортоорієнтованого агровиробництва, що 
також дозволяє здійснити порівняльну характерис-
тику й оцінити рівень розвитку експортоорієнтова-
ної діяльності суб’єктів господарювання в динаміці 
відносно інших країн [5]. 

Відповідно до еволюційного підходу будь-яка 
економічна система знаходиться в стані нерівнова-
ги, а тому розвиток експортоорієнтованої діяльності 
передбачатиме якісні та кількісні зміни в структу-
рі товарної продукції, складу та поведінки суб’єктів 
господарювання, інфраструктурні зрушення тощо. 
Особ ливою ознакою системи є її здатність до само-

організації, що забезпечує можливість прогресивних 
змін і процесів у своїх межах.

Окрім того, що економічна система розгляда-
ється в системному аналізі як сукупність пов’язаних 
і взаємодіючих елементів, вона і сама виступає час-
тиною більш широкої системи суспільства в межах 
національного та наднаціонального простору. Саме 
тому виникає необхідність вивчення впливу глоба-
лізаційних процесів на функціонування аграрного 
сектора та експортоорієнтованої діяльності шляхом 
моделювання взаємозв’язків динаміки індексів еко-
номічної глобалізації, валового виробництва та обся-
гів експорту сільськогосподарських товарів. 

Дослідження експортоорієнтованої діяльності 
аграрного сектора з позиції системного підходу є до-
цільним не тільки через можливість відображення 
об’єкта крізь призму множини, але й через змогу вио-
кремлення його із середовища для визначення понять, 
принципів і закономірностей функціонування. Певний 
рівень абстрагування забезпечується конструктивним 
змістом системи та проявляється в аналізі входів, ви-
ходів, мети і функцій відповідної системи. 

Загальна теорія систем спирається на два базо-
ві принципи: принцип системності та принцип 
ізоморфізму [6]. Перший з них відображає за-

гальність погляду на об’єкти, явища і процеси світу як 
на систему з усіма властивими їй закономірностями 
[7]. Принцип ізоморфізму зазвичай розуміється як 
наявність однозначної (власне ізоморфізм) або част-
кової (гомоморфізм) відповідності структури однієї 
системи структурі інший, що дозволяє моделювати ту 
або іншу систему за допомогою іншої, подібної до неї 
в тому або іншому відношенні [1]. Таким чином, ме-
тою застосування системного підходу є відшукування 
загальних принципів розвитку для різних елементів 
експортоорієнтованої діяльності на основі встанов-
леного емпіричними дослідженнями ізоморфізму 
структури її елементів, а також їх функціонування та 
руху. Властивість ізоморфізму дозволяє в досліджен-
нях використовувати імітаційне моделювання, зокре-
ма в економіці – це математичні та статистичні моде-
лі. Вони здатні комплексно передавати найважливішу 
функцію економічної системи, яку можна виразити 
взаємозв’язком «ресурси – виробництво продукції – 
ефективність». На рис. 1 наведено декомпозицію до-
слідження експортоорієнтованої діяльності аграрно-
го сектора на основі системного підходу.

При здійсненні системних досліджень доціль-
но розрізняти: 1) матеріальні системи та системи 
явищ, що відбуваються в них; 2) системи категорій, 
кількісних та якісних характеристик або показників, 
вживаних при вивченні матеріальних систем; 3) сис-
теми методів дослідження матеріальних систем, що 
припускають використання цих категорій і характе-
ристик [14]. Матеріальна система – це сукупність ма-
теріальних елементів, що має впорядковану структу-
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Визначення комплексу 
заходів, механізмів 

та інструментів реалізації мети

Рис. 1. Декомпозиція дослідження експортоорієнтованої діяльності аграрного сектора  
на основі системного підходу

ру. Організованість цих елементів створює в системи 
нові якості. У сфері експортоорієнтованої діяльності 
до матеріальної системи, перш за все, необхідно від-
нести ресурсний потенціал, інфраструктурне забез-
печення та суб’єктів господарювання аграрного сек-
тора, які під впливом відносно статичних і динаміч-
них факторів зовнішнього та внутрішнього середови-
ща впроваджують виробничу та збутову діяльність 
товарної продукції. Взаємодія й організованість еле-
ментів у такій матеріальній системі обумовлюватиме 
впорядкованість явищ, що в ній відбуватимуться. 

Окремої уваги, на нашу думку, заслуговують 
фактори та передумови функціонування та 
розвитку експортоорієнтованої діяльності. 

Вони можуть мати ресурсну, ринкову та інституці-
ональну природу походження, і в контексті глобалі-
заційних та інтегративних процесів їх доцільно виді-
ляти на мікро- (підприємство), мезо- (галузь), макро- 
(країна) та глобальному (наднаціональний) рівнях. Їх 
комплексне дослідження повинно забезпечуватися 
структурно-функціональним методичним підходом 
з обов’язковим аналізом функцій взаємодіючих еле-
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ментів. Структурно-функціональний підхід визначає 
системні ознаки, що зберігаються за об’єктами до-
слідження незалежно від характеру їхньої трансфор-
мації, тому його застосування є обґрунтованим і при 
дослідженні ресурсів, інфраструктури, суб’єктів гос-
подарювання та товарної продукції як системоутво-
рюючих елементів.

Структура матеріальних систем, послідовність 
явищ, що відбуваються в них, описуються за допомо-
гою впорядкованих категорій і впорядкованих кількіс-
них характеристик. Вони формують теоретико-мето-
дологічну, емпіричну та концептуальну площини дослі-
дження. У теоретико-методологічному контексті голо-
вним завданням є розкриття концепцій чинників між-
народної торгівлі, що визначають конкурентні позиції 
на світовому ринку, визначення інституціонально- 
правових та організаційно-економічних особливос-
тей, детермінант формування і розвитку експорто-
орієнтованої діяльності в їх діалектичному поєднанні 
на основі загальнонаукових методів: узагальнення, 
термінологічного аналізу, типізації та інтерпретації ка-
тегорій і характеристик, що дозволить в подальшому 
сформувати систему вихідних теоретичних положень, 
або концептуальну основу дослідження. 

Для забезпечення статичної та динамічної 
стійкості експортоорієнтованої діяльності в аграр-
ному секторі потрібно не лише врахувати основні 
детермінанти розвитку, а й передбачити ефективне 
міжсекторальне узгодження стратегічного розвитку 
секторів: політичного, соціального, економічного й 
екологічного. Необхідно спиратися на результатив-
ний зв’язок усіх структурних елементів – як керівних, 
так і керованих, що забезпечить оптимальне вико-
нання всіх процесів, а також оперативний зворотний 
зв’язок, який допоможе коректувати ці процеси. Роз-
виток експортоорієнтованої діяльності буде залежа-
ти від поєднання всіх груп ресурсів, оптимального їх 
використання та комбінації й орієнтації на інтеграцію 
з іншими системами. 

На наш погляд, загальна концептуальна мо-
дель стійкого зростання експорту аграрного 
сектора в умовах глобалізації повинна реа-

лізовуватися в умовах торговельно-економічного та 
природно-біологічного потенціалу сільського госпо-
дарства країни та організаційно-економічних пере-
творень інституційного середовища на основі імпле-
ментації програм експортоорієнтованого розвитку 
та політики стимулювання відповідної діяльності, 
врахуванні територіальної диференціації, стійкого та 
багатофункціонального соціо-еколого-економічного 
розвитку сільського господарства та сільських тери-
торій, інвестиційно-інноваційній платформі, ефек-
тивність якої обумовлено єдністю відносно статич-
них (накопичений капітал, природно-кліматичні умо-
ви, робоча сила) та динамічних факторів (науково- 
технічний потенціал, кваліфікація працівників, рі-

вень кооперації та співробітництва, ефективність ді-
лових моделей) формування конкурентних переваг у 
міжнародній торгівлі.

Багатовимірність економічних явищ і процесів 
вимагає адекватних методів їх пізнання. Сукупність 
різних методів пізнання (економічних, статистич-
них, математичних та ін.) з урахуванням принципів 
діалектичного матеріалізму і складає зміст методики 
економічних досліджень. Методика є конкретизаці-
єю методології, за якої остання трансформується в 
точні пізнавальні процедури та операції. У загально-
му розумінні методологія трактується як сукупність 
прийомів дослідження, що застосовуються в будь-
якій науці, або вчення про метод наукового пізнання  
і перетворення світу [15]. 

В аналітичному розділі повинні розкриватися 
глобальні та макроекономічні тенденції агро-
продовольчого ринку; визначатися структура, 

товарна концентрація та географічна диверсифікація 
національних експортних потоків; рівень комплемен-
тарності торгівлі продукцією аграрного сектора Укра-
їни з окремими країнами; рівень розвитку експортоо-
рієнтованої діяльності в аграрному секторі та інше. На 
даному етапі передбачається використання конкрет-
но-економічних методів дослідження, таких як метод 
порівняльних (компаративних) переваг, табличне, 
графічне, аналітичне моделювання, а також кількіс-
них статистичних методів. Аналітична частина дослі-
дження, на нашу думку, дозволяє не лише оцінити екс-
портний потенціал аграрного сектора економіки, але й 
передбачити виникнення певного соціального ефекту 
від розвитку експортоорієнтованої діяльності, який 
буде зумовлений інтенсифікацією великотоварного 
сільськогосподарського виробництва, формуванням 
бізнес-середовища в сільській місцевості, зростанням 
доходів та кваліфікації місцевого населення, та загаль-
ним розвитком сільських територій. 

Важливим завданням у процесі вивчення ди-
намічних систем є дослідження їх зовнішнього се-
редовища, що містить в собі необхідні умови для іс-
нування та розвитку системи. Зовнішнє середовище 
складається із ряду природних, суспільних, інфор-
маційних, економічних, виробничих та інших фак-
торів, що впливають на систему та самі певною мі-
рою перебувають під впливом цієї системи. Відносно 
зовнішнього середовища повинні бути встановлені 
характер, критерії та ступінь його впливу на вироб-
ничо-господарські відносини в аграрному секторі в 
цілому та експортоорієнтованої діяльності зокрема. 
Передусім це стосується глобалізаційних вимірів екс-
портоорієнтованої діяльності, макроекономічних та 
інституціональних умов, в яких перебувають експор-
тоорієнтовані виробники агропродовольчих товарів. 

У даному контексті методологічну базу повинні 
доповнювати емпіричні спостереження та методи, 
що здатні заповнювати певні інформаційні прога-
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лини та відсутність кількісних характеристик щодо 
конкретних явищ. Тому для оцінки бізнес-середови-
ща суб’єктів експортоорієнтованої діяльності необ-
хідно застосувати метод експертного опитування, 
який забезпечить отримання від фахівців-експертів 
інформації стосовно основних проблем розвитку 
експорту в аграрному секторі та дозволить розроби-
ти раціональні заходи підтримки та стимулювання 
виробництва конкурентоспроможної продукції. 

ВИСНОВКИ 
1. Процес виробництва та реалізація конкурен-

тоспроможної продукції на світовому агропродо-
вольчому ринку відбувається в рамках складної сис-
теми, що функціонує під впливом політичних, еконо-
мічних, соціальних, демографічних, організаційно-
правових, науково-технічних і природних факторів. 
Це зумовлює необхідність використання системного 
підходу при дослідженні його проблем, особливостей 
і стратегічних пріоритетів розвитку.

2. До матеріальної системи у сфері експортоорі-
єнтованої діяльності необхідно відносити ресурсний 
потенціал, інфраструктурне забезпечення та суб’єктів 
господарювання аграрного сектора, які під впливом 
відносно статичних і динамічних факторів зовнішнього 
та внутрішнього середовища впроваджують виробничу 
та збутову діяльність товарної продукції. Їх комплексне 
дослідження повинно забезпечуватися структурно-
функціональним методичним підходом з обов’язковим 
аналізом функцій взаємодіючих елементів.

3. Методологічна площина, або технологія на-
укового дослідження розвитку експортоорієнтованої 
діяльності, полягає в застосуванні системи методів, 
категорій, якісних і кількісних параметрів для об-
ґрунтування елементів стійкого зростання експорту 
аграрного сектора із зазначенням механізмів та ін-
струментів реалізації цієї мети.                   
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