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Для ефективної реалізації експортного потенціалу регіону необхідно, у 

першу чергу, визначити напрямки розробки його експортної стратегії. 

Представляється доцільним виділити окремі та загальну експортні стратегії 

регіону. Окремі експортні стратегії розробляються для кожного виду галузі на 

усіх існуючих або перспективних експортних ринках. Загальна експортна 

стратегія регіону об'єднує в собі усі окремі експортні стратегії. 

Слід зазначити, що діяльність на зовнішніх ринках характеризується 

великим в порівнянні з внутрішніми ринками рівнем ризиків, обумовленим 

відмінностями в соціокультурних, економічних, політичних, правових 

чинниках зарубіжних країн; рівнем конкуренції, високими вимогами до якісних 

характеристик товару, а також підвищеним рівнем витрат, пов'язаних з 

міжнародними маркетинговими дослідженнями і реалізацією експортної 

стратегії регіону. В зв'язку з цим при формуванні експортної стратегії регіону 

необхідно оцінити, наскільки вона підпадає під істотний вплив тих або інших 

зовнішніх чинників. 

Розглядаючи вплив різних чинників на розробку і вибір експортної 

стратегії регіону, необхідно з’ясувати, що практично усі фахівці в галузі 

стратегічного менеджменту дають свій набір чинників зовнішнього 

середовища. Підходи до класифікації зовнішніх чинників, які впливають як на 

регіон в цілому, так і на його діяльність можна умовно розділити на два типи. 

Фактори зовнішнього середовища, що чинять вплив на мікро- і макрорівні, 

розрізняючи, таким чином, мікросередовище і макросередовище дії. Отже, 



доцільно виділити в зовнішньому оточенні регіону середовище прямої і 

непрямої дії. 

Середовище прямої дії безпосередньо впливає на визначення експортної 

стратегії регіону шляхом визначення представлених чинників, а саме: рівня 

реалізації експортного потенціалу регіону, у загальному вигляді кількості 

експортноорієнтованих галузей і рівня конкурентоздатності експортної 

галузевої структури, законодавчої бази регіону, торгово-економічних зв'язків, 

виробничого і ресурсного потенціалу регіону. Середовище непрямої дії 

опосередковано чинить вплив на визначення експортної стратегії регіону 

реалізацією наступних факторів: рівень соціально-економічного розвитку 

регіону, міжнародна торгівля та тенденції її розвитку, соціокультурні, 

політичні, екологічні фактори, науково-технічний прогрес, географічне 

розташування регіону [3]. Під впливом визначених факторів та на основі 

аналізу їх ступеню впливу доцільно представити склад експортної стратегії 

регіону з урахуванням рівня його розвитку. 

Експортна стратегія регіону складається з чотирьох основних елементів 

[1]: 

формулювання експортних стратегій розвитку провідних підприємств-

експортерів регіону (стратегічних економічних суб'єктів – СЕС);  

аналіз і оцінка реалізації експортного потенціалу регіону; 

аналіз існуючого стану і розробка рекомендацій з вдосконалення бізнес 

– клімату регіону в аспекті експортної діяльності;  

розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності 

адміністрації регіону в питанні експортної політики. 

Цей підхід має наступні переваги: 

створення передумов для зростання експортної діяльності через 

ініціацію реальних і цілеспрямованих змін в СЕС регіону – ключових 

експортерах; 

розробка не декларативного документу, а стратегії, наповненої 

реальним змістом; 



збалансованість і реалістичність експортної регіональної стратегії за 

допомогою обліку результатів стратегічного планування регіональних 

експортних СЕС;  

використання досконаліших методів аналізу бізнес-клімату і розробки 

рекомендацій з його вдосконалення, кластерів, що базуються на економічній 

теорії; 

створення ключових індикаторів, які дозволять здійснювати моніторинг 

процесу реалізації експортної стратегії; 

проведення змін, спрямованих на підвищення ефективності експортної 

діяльності, а, отже, підвищення вірогідності успіху реалізації експортної 

стратегії.  

Отже, експортна стратегія включає піраміду з чотирьох базових 

елементів: конкурентоздатні стратегічні економічні суб'єкти (ключові 

підприємства регіону – експортери – СЕС), експортний потенціалу регіону і 

рівень його розвитку, привабливий бізнес-клімат відносно експортної 

діяльності, ефективна адміністрація, що забезпечує конкурентоспроможність 

регіону і зростання добробуту населення. Дана піраміда базується на 

регіональних ресурсах.  

На цій підставі у процесі формування експортної стратегії регіону 

аналізуються стратегічні розриви в чотирьох галузях: стратегічні економічні 

суб'єкти-експортери (ключові підприємства регіону), стан бізнес-клімату в 

аспекті експорту і ефективність діяльності адміністрації відносно експортної 

політики, ефективність експортної діяльності. На рис. 1 схематично 

представлено піраміду складових елементів експортної стратегії регіону. 

Зазначимо, що кожен регіон України має у своєму складі підприємства, 

які можуть бути віднесені до стратегічних економічних суб’єктів-експортерів 

(СЕС). Відбір даних підприємств повинен базуватися на основі критеріїв, які 

взагалі характеризують рівень реалізації експортного потенціалу.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Піраміда складових елементів експортної стратегії регіону 

 

У процесі аналізу експортної стратегії регіону повинен оцінюватися 

поточний стан бізнес-клімату експорту. За результатами аналізу бізнес-клімату 

експорту регіону визначається бачення майбутнього бізнес-клімату, а також 

розробляються рекомендації по його вдосконаленню.  

Підвищення ефективності регіональної адміністрації включає завдання, 

найважливішим з яких є створення системи наскрізних і збалансованих 

показників ефективності діяльності конкретних чиновників адміністрації 

(персональних критеріїв успіху), яка повинна бути скоординована з 

формуванням експортної стратегії регіону. В процесі реалізації експортної 

стратегії відносно ступеня підвищення конкурентоспроможності відбувається 

зміна стратегічної позиції регіону. Розроблені показники ефективності 

використовуються для моніторингу і оцінки ефективності змін, що 

відбуваються [2]. 
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Таким чином, розглянуті фактори впливу та складові елементи 

експортної стратегії регіону визначають методичні основи, які через різну 

експортну орієнтованість і продуктивність регіонів, відмінності у рівнях 

конкурентоспроможності експортноорієнтованих галузей матимуть 

особливості, при цьому обов’язковими умовами є створення збалансованої 

системи реалізації експортного потенціалу регіону, підвищення 

конкурентоспроможності експортноорієнтованих галузей, посилення як 

державного, так і регіонального регулювання, активне сприяння розвитку 

експортної активності органами місцевої влади, а також діяльної 

багатоаспектної підтримки експорту як на державному, так і на регіональному 

рівнях. Отже, стратегічне планування регіональної експортної діяльності 

повинне стати одним з важливих напрямів реалізації експортного потенціалу 

регіону, а стратегічні цілі та завдання з метою реалізації на практиці 

переводитися в оперативні та тактичні. 
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