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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах невизначеності, нестабільності та

динамічності розвитку зовнішнього середовища особливої
актуальності набувають процеси формування та вибору
оптимальної інформаційної бази даних з метою проведен*
ня аналізу і/або оцінювання певного явища, прийняття об*
грунтованих управлінських рішень у всіх сферах виробни*
чо*господарської та зовнішньоекономічної діяльності, а
також досягнення високих показників ефективності та ре*
зультативності. Однак, проведений огляд економічної та ен*
циклопедичної літератури за проблемою управління витра*
тами на експортну діяльність свідчить про відсутність дієвих
механізмів у даній сфері, що відповідно вимагає проведен*
ня спеціальних досліджень. Такі дослідження, насамперед,
стосуватимуться аналізування та економічного оцінюван*
ня витрат суб'єкта господарювання з урахуванням стадій
залучення до експортного ринку та стадій циклу виготов*
лення експортної продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Багато вітчизняних і зарубіжних науковців займаються

питаннями виокремлення методів дослідження об'єктів, у
т.ч. витрат на експортну діяльність. Серед них доцільно ви*
ділити праці О.Є. Кузьміна, О.Г. Мельник, А.А. Мазаракі,
С.В. Князя, Г.О. Партин, А.І. Ясінської, М.Г. Грещак,
Г.К. Краснослободцевої, С.О. Фільчакова, Є.Н. Котенєвої
тощо.

Проте питання щодо ідентифікації методів аналізуван*
ня та оцінювання витрат на експортну діяльність та чіткого
їх розмежування досліджені недостатньо як у теоретично*
му, так і в прикладному аспектах.
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ЦІЛІ СТАТТІ
Метою роботи є:
— дослідження методів аналізування та економічного

оцінювання витрат, у т.ч. на експортну діяльність;
— узагальнення методів аналізування та оцінювання

витрат на експортну діяльність;
— формування типології методів аналізування та еко*

номічного оцінювання витрат на експортну діяльність з ура*
хуванням стадій залучення суб'єкта господарювання до ек*
спортного ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ
Основною метою дослідження витрат на експортну

діяльність є ідентифікація ключових (загальних та специ*
фічних, кількісних та якісних) методів аналізування та еко*
номічного оцінювання даних витрат суб'єкта господарюван*
ня на кожній із запропонованих стадій залучення до екс*
портного ринку з урахуванням стадій циклу виготовлення
експортної продукції. У процесі дослідження до уваги бе*
реться вплив чинників внутрішнього та зовнішнього сере*
довища на формування витрат на експортну діяльність з
метою розроблення уніфікованого, комплексного методу
управління витратами на експортну діяльність, побудови
оптимальної системи управління даними витратами суб'єкта
господарювання та прийняття обгрунтованих управлінсь*
ких рішень щодо оптимізування експортної діяльності
підприємства на засадах управління витратами. Реалізація
вищевказаної мети відповідно передбачає розмежування су*
купності досліджуваних методів на методи аналізування та
методи економічного оцінювання витрат на експортну
діяльність суб'єкта господарювання.
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Згідно з означенням, наведеним у тлумачному словни*
ку української мови, аналіз — розклад, розбір, розслід: 1.
Метод наукового дослідження предметів, явищ та ін. шля*
хом розкладу, розчленування їх у думці на складові части*
ни. // Розгляд чого*небудь. 2. Визначення складу і власти*
востей якої*небудь речовини, дослідження їх [1, с. 29—30].
Натомість, оцінка — 1. Дія за значенням оцінити, оцінюва*
ти. 2. Вартість, ціна чого*небудь. 3. Думка, міркування про
якість, характер, значення і т. ін. кого*, чого*небудь [1, с.
508].

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. та Іванець Л.В. також чітко
розмежовують дані поняття та зазначають, що оцінювання
передбачає ідентифікацію основних ознак, ключових пара*
метрів, властивостей підконтрольного об'єкта; аналізуван*
ня відповідно характеризується детальним дослідженням
структури, динаміки та тенденцій об'єкта контролювання
тощо [2, с. 13].

Науковці наголошують, що власне оцінювання та анал*
ізування певного об'єкта, у т.ч. витрат на експортну
діяльність, є невід'ємним елементом діагностики як підвиду
управлінської діяльності та однієї із необхідних умов реал*
ізації функції контролювання у системі процесно*структу*
рованого менеджменту [2, с. 12].

У вітчизняній економічній літературі розрізняють дві
групи методів аналізування та оцінювання витрат, у т.ч. на
експортну діяльність, а саме: кількісні, що застосовуються
для аналізування і оцінювання витрат на підставі кількісних
показників та дозволяють визначити числовий розмір пев*
них складових витрат, і якісні, за допомогою яких можна
одержати якісну інформацію про об'єкт пізнання; загальні
та специфічні.

Для дослідження витрат на експортну діяльність слід
зазначити, що загальні методи охоплюватимуть сукупність
кількісних та якісних методів, застосування яких є можли*
вим для будь*яких об'єктів дослідження у всіх сферах діяль*
ності суб'єкта господарювання та відображає об'єктивність
проведених досліджень, адекватність одержаних резуль*
татів і є підставою для формування та прийняття обгрунто*
ваних управлінських рішень.

Натомість, специфічні методи охоплюють сукупність
кількісних та якісних методів, які є доречними лише для кон*
кретного об'єкта дослідження з урахуванням умов та сере*
довища його функціонування і характеризуються мінливі*
стю їх кількості, обсягу, змісту та сукупності залежно від
істотної зміни основних параметрів об'єкта дослідження та
впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ
для забезпечення стабільного функціонування та розвит*
ку.

Слід зазначити, що певна сукупність методів, спрямо*
ваних на дослідження конкретного об'єкта, не може бути
використана у повній мірі для вивчення іншого об'єкта чи
одного і того ж об'єкта різних підприємств незалежно від
сфери та напряму їх діяльності.

Під час дослідження витрат на експортну діяльність
пріоритетним залишається відбір ключових методів їх оці*
нювання та аналізування. Тому, насамперед, слід розглянути
позиції різних науковців щодо виокремлення певних методів
наукового пізнання. Систематизація та узагальнення літе*
ратурних джерел [2—10] дала можливість розглянути підхо*
ди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо виокремлен*
ня основних методів аналізування та оцінювання витрат на
експортну діяльність, сформувати порівняльну характери*
стику даних методів та навести їх типологію, що відповідно
наведено у табл. 1, 2.

У табл. 1 представлено результати дослідження зару*
біжної та вітчизняної літератури на предмет виокремлення
методів аналізування та оцінювання витрат на експортну
діяльність, які свідчать про відсутність єдності думок нау*
ковців щодо виділення певної групи методів пізнання конк*
ретного об'єкта. Проте, найбільшого розповсюдження на*
були математико*статистичні методи, методи фінансово*
економічного аналізу, прогнозування, економіко*матема*
тичного моделювання та методи побудови функції витрат,
які відповідно відносяться до кількісних. Серед якісних ме*
тодів широкий спектр застосування отримали опитування
різних видів, порівняння та метод експертних оцінок.

Систематизація і узагальнення літературних джерел, а
також ідентифікування сутності понять "аналіз" та "оцін*
ка" сприяли чіткому розмежуванню методів пізнання вит*
рат на експортну діяльність на дві групи, а саме: методи ана*
лізування та методи оцінювання витрат на експортну
діяльність. Слід зазначити, що перша група методів охоп*

лює кількісні методи, спрямовані на виявлення причинно*
наслідкових зв'язків експортної діяльності, стадій, способів
та прийомів їх дослідження, визначення об'єктивних і суб*
'єктивних чинників формування витрат, детальне дослід*
ження структури витрат на експортну діяльність, виявлен*
ня тенденцій їх розвитку тощо. До другої групи методів
відповідно відносять якісні методи пізнання, метою яких є
визначення ключових ознак, параметрів та властивостей
витрат на експортну діяльність. В економічній літературі
також виокремлюють комплексні методи, які поєднують у
собі як кількісні, так і якісні методи пізнання об'єктів. Іден*
тифікація методів аналізування та оцінювання витрат на
експортну діяльність є підставою для формування їх класи*
фікації. Типологія методів аналізування та оцінювання вит*
рат на експортну діяльність наведена у табл. 2.

Розподіл методів дослідження витрат на експортну
діяльність на методи аналізування та методи оцінювання, а
також сформована їх порівняльна характеристика дали
можливість ідентифікувати групу методів, які є можливи*
ми до застосування на кожній із запропонованих стадій за*
лучення суб'єкта господарювання до експортного ринку із
урахуванням стадій циклу виготовлення експортної про*
дукції.

Частота згадування у літературних джерелах та широ*
ке застосування у практичній діяльності підприємств пев*
ної групи методів дослідження об'єктів, у т.ч. витрат на ек*
спортну діяльність, стали поштовхом для розгляду сукуп*
ності методів як базових при управлінні витратами на екс*
портну діяльність, а також зумовили подальший розгляд
проблеми управління витратами на експортну діяльність
лише у розрізі цих методів.

Дослідження літературних джерел за проблемою виок*
ремлення методів пізнання певних об'єктів дало можливість
сформувати наступні висновки:

— до основних методів аналізування витрат на експор*
тну діяльність слід віднести математико*статистичні мето*
ди, що характеризуються побудовою одно* та багатофак*
торних залежностей; економіко*математичне моделюван*
ня, яке передбачає побудову моделі з метою відображення
перспективної інформації про об'єкт дослідження на основі
поточних та ретроспективних даних; розрахунково*аналі*
тичні методи, основне завдання яких полягає у розрахунку
норм та нормативів; методи прогнозування економічних по*
казників діяльності суб'єкта господарювання з метою одер*
жання обгрунтованих тенденцій розвитку певних явищ; ме*
тоди фінансово*економічного аналізу, які застосовуються
з метою оцінювання фінансового стану, результатів та ефек*
тивності діяльності суб'єкта господарювання; та методи
побудови функції витрат;

— до основних методів оцінювання витрат на експорт*
ну діяльність відносять евристичні методи, основою яких є
використання думок експертів з метою виявлення основних
властивостей та критеріїв (метод експертних оцінок, метод
переваг, розміщення пріоритетів, бальний метод, метод
Дельфі та метод мозкового штурму); методи збирання та
акумулювання інформації (порівняння, спостереження, ан*
кетування, тестування, опитування, експеримент тощо).

Слід зазначити, що вибір певного методу аналізування
та оцінювання витрат на експортну діяльність із вищенаве*
деної сукупності методів не є чітко регламентованим, зале*
жить від управлінських рішень керівництва конкретного
суб'єкта господарювання та може змінюватись залежно від
змін зовнішнього середовища та умов функціонування.

З метою оцінювання та аналізування витрат на експор*
тну діяльність конкретного суб'єкта господарювання з ура*
хуванням чотирьох запропонованих стадій залучення до
експортного ринку (початкового залучення, нарощення ек*
спортного потенціалу, сформованості експортного потен*
ціалу та занепаду), стадій циклу виготовлення експортної
продукції та впливу чинників внутрішнього та зовнішнього
середовищ доцільним є застосування специфічних методів
пізнання. Слід зазначити, що із переходом на іншу стадію
залучення суб'єкта господарювання до експортного ринку
застосовуються складніші комплексні методи та збільшуєть*
ся рівень їх уніфікації.

Диференціація експортних витрат суб'єкта господарю*
вання залежно від стадій експортного залучення (почат*
кового залучення, нарощення експортного потенціалу,
сформованості експортного потенціалу та занепаду) відпо*
відно зумовила ідентифікування сукупності методів, що є
можливими до застосування на кожній із запропонованих
стадій. Проте, слід звернути увагу на певні особливості за*
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стосування тих чи інших методів аналізування та оціню*
вання витрат на експортну діяльність з урахуванням стадій
залучення суб'єкта господарювання до експортного рин*
ку, а саме:

— незалежно від стадії експортного залучення кількість
застосовуваних методів, рівень їх узагальнення, а також

вимоги та обмеження щодо їх інформаційної бази зроста*
тимуть із переходом на кожну наступну стадію;

— універсальність методів аналізування та оцінювання вит*
рат на експортну діяльність забезпечить можливість застосу*
вання ідентичного інструментарію для дослідження експортних
витрат на кожній із стадій залучення до експортного ринку;

Таблиця 1. Підходи зарубіжних і вітчизняних науковців
щодо виокремлення методів аналізування та оцінювання витрат

на експортну діяльність
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— кількість об'єктів, що підлягають аналізуванню та
оцінюванню, специфіка застосування інструментарію, а та*
кож змістове наповнення методів залежно від вектора на*
правленості, суттєво відрізнятимуться на кожній із запро*
понованих стадій;

— рівень витрат на проведення досліджень, так як і фа*
ховість та кількість залучених експертів, відрізнятимуться
залежно від експортного потенціалу суб'єкта господарю*
вання;

— набуття певного досвіду проведення експортних
операцій, а також одержання певних знань та навичок
роботи на зовнішніх ринках, нівелює необхідність у зас*
тосуванні одноелементних методів, що характеризуєть*
ся простотою застосування та незначними витратами
коштів та часу, та, навпаки, орієнтує на побудову склад*
них економіко*математичних моделей з урахуванням ек*
спортних можливостей суб'єкта господарювання, валют*
них коливань, ризику та невизначеності зовнішнього се*
редовища.

Початкова стадія залучення до експортного ринку ха*
рактеризується здебільшого використанням якісних ме*
тодів, які грунтуються на даних експертного опитування
щодо виявлення можливостей проведення експортних
операцій; дослідження ринкової, товарної та фірмової
структури ринку; ідентифікування реального та потенц*
ійного попиту на продукцію підприємства, а також цільо*
вих груп споживачів. З метою дослідження основних пер*
спектив та можливостей розвитку експортної діяльності
доцільним є розроблення спеціальних анкет та опитуваль*
ників, проведення спостережень за поведінкою спожи*
вачів, підприємствами*конкурентами, товарами*аналога*
ми тощо. Також особливо важливим на даному етапі є за*
стосування методів прогнозування з метою виявлення ос*
новних тенденцій експорту продукції суб'єкта господа*
рювання та динаміки витрат на їх проведення у коротко*
строковому періоді. Не менш важливим є побудова еко*
номіко*математичної моделі з метою розроблення декіль*
кох сценаріїв подальшого розвитку експортної діяльності
суб'єкта господарювання (песимістичний, реалістичний та
оптимістичний).

Нарощення експортного потенціалу як наступна стадія
розвитку експортної діяльності у зв'язку із збільшенням
видів витрат на експортну діяльність та самостійного про*
ведення певних елементів експортних операцій передбачає
застосування декількох методів дослідження витрат на ек*
спортну діяльність, а саме:

— евристичних методів та методів збирання і акумулю*
вання інформації, спрямованих на моніторинг кон'юнкту*
ри експортного ринку, проведення експертного опитуван*
ня щодо виявлення можливості модифікації та/чи адаптації
існуючих товарів підприємства відповідно до вимог зовніш*
нього ринку, розроблення нової експортної продукції, за*
повнення вільних ринкових ніш, залучення додаткових груп
споживачів, розширення експортної інфраструктури суб*
'єкта господарювання тощо;

— економіко*математичного моделювання, що полягає
у побудові економіко*математичної моделі з метою визна*
чення міри обгрунтованості витрат на експортну діяльність,
прийняття ефективних управлінських рішень з урахуванням
впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища
на формування експортних витрат.

Стадія сформованості експортного потенціалу харак*
теризується постійним моніторингом експортної діяль*
ності суб'єкта господарювання, проведенням спостере*
жень за дотриманням процесу виробництва продукції на
експорт, а також за якістю сервісного обслуговування; за*
стосуванням нелінійних методів прогнозування з урахуван*
ням часового лагу з метою підтримки стабільності експор*
тної діяльності та рівня витрат на експортну діяльність на
належному рівні. Доцільним є застосування різноманітних
опитувальників з метою виявлення незадоволених потреб
цільових споживачів чи проблемних ділянок у діяльності
суб'єкта господарювання для відсутності можливості пе*
реходу на стадію занепаду, яка характеризується засто*
суванням методів експертного опитування з метою пере*
орієнтації діяльності суб'єкта господарювання на іншу
продукцію, ринок чи вихід з нього. Особливо важливим на
даній стадії є використання методів фінансово*економіч*
ного аналізу, спрямованих на розрахунок основних фінан*
сово*економічних показників з метою аналізування на*
прямів експортної діяльності суб'єкта господарювання за
стадіями циклу виготовлення експортної продукції. Влас*

не використання даних методів на стадії сформованості
експортного потенціалу дозволить здійснювати постійний
моніторинг за експортною діяльністю суб'єкта господарю*
вання та рекомендувати підприємству приймати опти*
мальні управлінські рішення стосовно розвитку експорт*
ної діяльності та оптимізації витрат на експортну
діяльність.

Стадія занепаду, як правило, виникає у тих суб'єктів
господарювання, котрі не здійснюють аналізування та оці*
нювання експортної діяльності за вищенаведеними метода*
ми, та характеризується зниженням прибутку від експорт*
ної діяльності з урахуванням концепції граничних витрат
суб'єкта господарювання.

Слід зазначити, що характерним для усіх стадій експор*
тного залучення є застосування сукупності методів збиран*
ня та акумулювання інформаційних даних, методів фінан*
сово*економічного аналізу, методів побудови функції вит*
рат та математико*статистичних методів, рівень ускладнен*
ня яких відповідно зростає із переходом на наступну ста*
дію експортного залучення.

Метою використання кількісних та якісних методів
аналізування та оцінювання витрат, у т. ч. на експортну
діяльність, є можливість контролювання ефективності ви*
користання ресурсів на експортну діяльність суб'єктом
господарювання на всіх стадіях залучення до експортного
ринку, оцінювання впливу чинників на величину витрат на
експортну діяльність, виявлення способів оптимізації вит*
рат на експортну діяльність та прийняття обгрунтованих
управлінських рішень щодо розвитку експортної діяль*
ності.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Виокремлення методів аналізування та оцінювання

витрат на експортну діяльність надасть можливість
об'єктивно оцінити рівень витрат на експортну діяль*
ність на кожній зі стадій залучення суб'єкта господарю*
вання до експортного ринку та виявити шляхи його
мінімізації. У подальших дослідженнях планується вия*
вити взаємозв'язки методів аналізування і оцінювання
витрат на експортну діяльність зі стадіями експортного
залучення.
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