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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
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Фатьянов Д. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення аналізу експортно-імпортного потенціалу підприємства
У статті викладено теоретичні та практичні рекомендації щодо здійснення аналізу експортно-імпортного потенціалу промислових підпри-
ємств у сучасних умовах; розглянуто змістовне наповнення інформаційно-аналітичного забезпечення аналізу цього потенціалу. Обгрунтовано 
доцільність організації технології аналізу експортно-імпортного потенціалу підприємства (ЕІПП) у такій логіці етапів: 1) опис цього потенціалу 
за ознаками та формування системи показників; 2) встановлення тенденцій зміни значень показників на основі аналізу їхньої динаміки; 3) порів-
няння досягнутих рівнів значень із плановими або нормативними, еталонними, що супроводжується пошуком і виявленням резервів та діагнос-
туванням критичних ситуацій; 4) визначення впливу факторів зовнішнього середовища; 5) визначення рівнів розвитку структурних складових 
потенціалу на основі інтегральних показників; 6) визначення причинно-наслідкових взаємозв’язків елементного складу потенціалу; 7) визначення 
впливу факторів внутрішнього середовища; 8) аналіз динаміки структурних змін експортно-імпортного потенціалу; 9) визначення й аналіз ре-
зервів ефективності використання ЕІПП; 10) прогнозування значень показників ЕІПП для кращого розуміння змін, що відбуваються. До інформа-
ційного забезпечення аналізу ЕІПП рекомендується включити частинні та інтегральні показники, які утворюють ієрархічну систему показників 
для опису цього потенціалу; критерії, що дозволяють визначити ступінь досягнення мети функціонування та розвитку; еталони показників, 
які уможливлюють порівняння та проведення аналізу. Систему ознак експортно-імпортного потенціалу в загальному вигляді слід представити 
як складні та елементарні ознаки, а саме: ознаки структурних складових потенціалу; ознаки механізмів реалізації потенціалу; ознаки процесів 
потенціалу; ознаки факторів впливу зовнішнього середовища на потенціал; ознаки факторів впливу внутрішнього середовища на потенціал. 
Запропоновано перелік основних аналітичних задач в аналізі експортно-імпортного потенціалу та методи їх розв’язання. Таке інформаційно-
аналітичне забезпечення складає наукове підґрунтя та має практичну значущість в управлінні ЕІПП.
Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, експортно-імпортний потенціал промислових підприємств, ієрархічна система показників.
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-6-107-113
Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 6. Бібл.: 20.
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Fatyanov D. V. The Information-Analytical Provision of Analyzing the Export-Import Potential of Enterprise
The article contains theoretical and practical recommendations on analyzing the export-import potential of industrial enterprises in modern conditions; the 
content of the information-analytical provision for analysis of such a potential is considered. The expediency of organizing the technology of analysis of export-
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import potential of the enterprise (EIPE) is substantiated according to the following logic of stages: 1) description of this potential on the grounds of signs and 
formation of a system of indicators; 2) establishing tendencies in changing the values of indicators based on the analysis of their dynamics; 3) comparison of 
the achieved levels of values with planned or normative (reference), accompanied by the search and detection of reserves and diagnosis of critical situations; 
4) determination of the external environmental factors influence; 5) determination of levels of development of structural components of potential on the basis 
of integral indicators; 6) determination of causal relationships of elemental composition of the potential; 7) determination of the internal environmental factors 
influence; 8) analysis of dynamics of structural changes in the export-import potential; 9) determination and analysis of reserves for the efficiency of the use of 
the EIPE; 10) forecasting the values of the EIPE indicators for a better understanding of the changes taking place. In the information provision of analyzing the 
EIPE it is recommended to include partial and integral indicators that form a hierarchical system of indicators to describe this potential; criteria to determine the 
degree of achievement of the goal of functioning and development; references of the indicators that allow comparing and carrying out an analysis. The system 
of signs of the export-import potential in general should be presented as complex and elementary features, namely: signs of structural components of the po-
tential; signs of mechanisms for implementing the potential; signs of processes belonging to the potential; signs of the external environment factors influence 
on the potential; signs of the internal environment factors influence on the potential. A list of the main analytical tasks in the analysis of export-import potential 
together with methods of their solution is proposed. Such information and analytical provision represents a scientific basis and has practical significance in the 
management of the EIPE.
Keywords: information-analytical provision, export-import potential of industrial enterprises, hierarchical system of indicators.
Fig.: 1. Tabl.: 1. Formulae: 6. Bibl.: 20.
Fatyanov Daniil V. – Postgraduate Student of the Department of Mathematics and Mathematical Methods in Economics, Simon Kuznets Kharkiv National Uni-
versity of Economics (9a Nauky Ave., Kharkіv, 61166, Ukraine)
E-mail: Malyares@ukr.net

Сьогодні у світовій економіці відбуваються ін-
тенсивні зміни та розвиток нових її процесів 
і явищ. Останній рік потрясіння світової еко-

номіки були пов’язані з карантинними мірами щодо 
поширення COVID-19. З огляду на те, що половина 
валового внутрішнього продукту України форму-
ється за рахунок експорту (49,3% станом на 2016 р.), 
то однією з головних передумов ефективного функ-
ціонування національної економіки, запорукою її 
динамічного розвитку та, відповідно, стратегічним 
завданням є масштабне зростання присутності Укра-
їни на зовнішніх ринках. Часткова або повна втрата 
традиційних ринків, яка відбулася протягом останніх 
років, підсилює необхідність пошуку ефективних рі-
шень для розвитку експорту української продукції.

Згідно з прийнятою Світовим банком Концеп-
цією партнерства з Україною на 2017–2021 рр. перед-
бачається підтримка країни в забезпеченні тривалого 
відновлення економіки на користь усього населення 
та підвищення ефективності функціонування ринків, 
створення умов, необхідних для забезпечення фіс-
кальної та фінансової стабільності, а також удоскона-
лення надання послуг для всього населення України. 
Звичайно, така підтримка України міжнародними ор-
ганізаціями позитивно впливає на економіку країни 
та експортно-імпортний потенціал промислових під-
приємств [1].

Уряд постійно здійснює аналіз реалізації екс-
портної стратегії України, яка викладена в Дорожній 
карті стратегічного розвитку торгівлі 2017–2021 рр. 
Сутність цієї стратегії полягає в наукомісткому та ін-
новаційному експорті для сталого розвитку й успіху 
на світових ринках. Для реалізації цієї стратегії вста-
новлено три цілі, а саме: 

1) створення сприятливих умов, які стимулюють 
торгівлю та інновації для диверсифікації екс-
порту; 

2) розвиток послуг із підтримки бізнесу та тор-
гівлі, здатних підвищити конкурентоспро-
можність підприємств; 

3) зміцнення навичок і компетентностей під-
приємств, необхідних для участі в міжнарод-
ній торгівлі [1]. 

Згідно з планом завдань і заходів експортної 
стратегії України передбачається підвищення рівня 
обізнаності українських підприємств щодо діючих 
і запланованих до реалізації проєктів підтримки 
та розвитку діяльності у сфері інновацій, створен-
ня інформаційного ресурсу та визначення переліку 
програм з науково-дослідних і дослідно-конструк-
торських робіт, каталогу інноваційної та високотех-
нологічної продукції та її виробників в Україні та 
діючих механізмів для стимулювання інноваційної 
діяльності, розміщення зазначеної інформації на екс-
портному вебпорталі. Умовою обізнаності підпри-
ємств щодо свого експортно-імпортного потенціалу 
є об’єктивність інформації щодо стану, використання 
та розвитку цього потенціалу.

Вирішенню проблем експортно-імпортного по-
тенціалу підприємства та управлінню ним при-
свячені роботи І. О. Баранніка [2], О. Є. Кузь- 

міна [3], А. А. Мазаракі [4], Л. М. Малярець [5], 
О. Г. Мельник [6], Л. І. Піддубної [7], В. С. Понома-
ренка [8], О. В. Шкурупія [9] та інших учених. Незва-
жаючи на достатньо фундаментальну основу теорії та 
практики потенціалу підприємства загалом, багато 
питань, пов’язаних з експортним та експортно-ім-
портним потенціалом, його управлінням, інструмен-
тами аналізу, залишаються поза увагою науковців і 
практиків. Слід зазначити, що експортно-імпортний 
потенціал найчастіше розглядається на рівні країни, 
регіону. А більшість наукових напрацювань щодо 
експортно-імпортного потенціалу пов’язані з ак-
центуванням уваги саме на експортному потенціалі, 
оскільки саме він сприяє зростанню національної 
економіки. Експортний потенціал різних підпри-
ємств досліджували такі вчені: Ю. Л. Зборовська [10], 
С. В. Князь [11], К. В. Кобзєва [12], С. М. Козьменко 
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[13], І. В. Скорнякова [14], О. О. Стахорський [15],  
П. П. Стичішин [16]та інші. У роботах цих вчених ви-
світлено визначення експортного потенціалу, його 
структуру, показники оцінювання, теоретичні та ме-
тодичні підходи до управління цим потенціалом.

В Україні формується саме експортоорієнтова-
на модель розвитку економіки. Безумовно, експорт-
ний потенціал фундує національну економіку країни 
та становить здатність виробляти продукцію, конку-
рентоспроможну на світових ринках, і експортувати 
її в достатніх обсягах за світовими цінами. Експорт-
ний потенціал, безперечно, є градієнтним у всій екс-
портно-імпортній діяльності, але слід звернути увагу 
і на імпортний потенціал, який також реалізується в 
цій діяльності. Саме ефективність експортно-імпорт-
ної діяльності і залежить від переваги експорту над 
імпортом, у кількісному відображенні – їхньому до-
датному сальдо [1; 2]. 

Щодо актуальності дослідження саме експорт-
но-імпортного потенціалу, то, перш за все, на під-
приємствах, які здійснюють експортно-імпортну 
діяльність, нагальним є вирішення проблем імпор-
тозаміщення. Тому від ефективності використання 
експортно-імпортного потенціалу на підприємстві 
залежить його життєдіяльність і стійкість функціо-
нування. 

Результати аналізу експортно-імпортного по-
тенціалу є підґрунтям для розроблення всіх ви-
дів управлінських рішень, а саме: оперативних, 

тактичних і стратегічних на всіх рівнях управління в 
економіці. Метою проведення аналізу експортно-ім-
портного потенціалу є комплексне та системне його 
дослідження для підвищення ефективності викорис-
тання та визначення напрямів розвитку цього потен-
ціалу на підприємстві. У сучасних умовах діяльності 
промислових підприємств зростають вимоги щодо 
проведення аналізу його експортно-імпортного по-
тенціалу. Необхідними вимогами у здійсненні аналізу 
стали системність і комплексність; обґрунтованість 
інформаційного, аналітичного забезпечення; раціо-
нальність технології аналізу.

Аналіз робіт учених і практиків, які вирішу-
вали проблеми експортно-імпортної діяльності та 
експортного потенціалу, свідчать про доцільність 
організації технології аналізу експортно-імпортного 
потенціалу підприємства (ЕІПП) у відповідній логіці 
етапів, а саме: 

1) опис цього потенціалу за ознаками та форму-
вання системи показників; 

2) встановлення тенденцій зміни значень показ-
ників на основі аналізу їхньої динаміки; 

3) порівняння досягнутих рівнів значень із пла-
новими або нормативними, еталонними, що 
супроводжується пошуком і виявленням ре-
зервів і діагностуванням критичних ситуацій; 

4) визначення впливу факторів зовнішнього се-
редовища; 

5) визначення рівнів розвитку структурних 
складових потенціалу на основі інтегральних 
показників; 

6) визначення причинно-наслідкових взаємо-
зв’язків елементного складу потенціалу; 

7) визначення впливу факторів внутрішнього се-
редовища; 

8) аналіз динаміки структурних змін експортно-
імпортного потенціалу; 

9) визначення та аналіз резервів ефективності 
використання ЕІПП; 

10) прогнозування значень показників ЕІПП для 
кращого розуміння змін, що відбуваються. 

До інформаційного забезпечення аналізу ЕІПП 
входять частинні та інтегральні показники, 
які утворюють ієрархічну систему показників 

для опису цього потенціалу; критерії, що дозволяють 
визначити ступінь досягнення мети функціонування 
та розвитку; еталони показників, які уможливлюють 
порівняння та проведення аналізу. Систему ознак 
експортно-імпортного потенціалу в загальному ви-
гляді доцільно представити за допомогою такого 
кортежу складних та елементарних ознак:

 , , , , ,st om opr ofzs ofvsO O O O O O=

де Ost – ознаки структурних складових потенціалу; 
Oom – ознаки механізмів реалізації потенціалу; Oopr – 
ознаки процесів потенціалу; Oofzs – ознаки факторів 
впливу зовнішнього середовища на потенціал; Oofvs – 
ознаки факторів впливу внутрішнього середовища на 
потенціал. Ознаки об’єкта в економіці виражаються за 
допомогою показників. Так, Отенко В. І. та Бараннік І. О.  
вважають, що систему показників ЕІПП слід структу-
рувати за групами, а саме: частинні показники стану 
ЕІПП і загального потенціалу підприємства, що його 
забезпечує; частинні показники використання ЕІПП 
[17]. Але при цьому вчені говорять, що потенціал під-
приємства утворюють такі види потенціалу: ресурс-
ний, організаційний, управлінський, функціональний, 
що є його складовими. І далі вони вважають, що ресурс-
ний потенціал є основним і має елементний склад –  
це ресурси підприємства: трудові, природні, грошові, 
інформаційні та засоби виробництва (основні й обо-
ротні); ресурсний потенціал складається з трудового 
потенціалу, технічного, технологічного, фінансового 
та інформаційного [17]. У даній ситуації слід було б 
структурувати систему частинних показників стану 
ЕІПП і загального потенціалу підприємства, що його 
забезпечує за відповідними складовими.

Наприклад, для великого промислового підпри-
ємства система показників стану та використання екс-
портно-імпортного потенціалу має такий зміст: x1 – 
частка експорту в обсязі реалізованої продукції; x2 – 
частка імпорту в обсязі реалізованої продукції; x3 – 
експортна щільність підприємства на зовнішньому 
ринку; x4 – частка внутрішнього ринку; x5 – темп 
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зміни поставок на експорт; x6 – темп змін імпорту; 
x7 – рівень продуктової диверсифікації експорту; x8 – 
коефіцієнт протермінованих зобов’язань; x9 – коефі-
цієнт ефективності експорту; x10 – коефіцієнт ефек-
тивності імпорту; x11 – рентабельність продажів. А до 
системи факторів впливу внутрішнього середовища 
на ЕІПП доцільно віднести такі: z1 – коефіцієнт ви-
користання робочого часу; z2 – коефіцієнт плинно-
сті кадрів; z3 – продуктивність праці; z4 – коефіцієнт 
відновлення основних фондів; z5 – фондовіддача;  
z6 – фондоозброєність; z7 – коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними коштами; z8 – частка власних 
оборотних коштів в активах; z9 – коефіцієнт оборот-
ності капіталу; z10 – коефіцієнт оборотності власного 
оборотного капіталу; z11 – коефіцієнт оборотності ви-
робничих запасів; z12 – коефіцієнт оборотності гото-
вої продукції; z13 – коефіцієнт оборотності власного 
капіталу; z14 – коефіцієнт автономії; z15 – коефіцієнт 
маневреності; z16 – показник фінансового левериджу; 
z17 – коефіцієнт забезпечення запасів і витрат влас-
ними коштами; z18 – запаси матеріальних ресурсів; 
z19 – матеріаломісткість продукції; z20 – сума мате-
ріальних витрат; z21 – сума нарахованої амортизації; 
z22 – витрати на оплату праці; z23 – відрахування на 
соціальні заходи; z24 – інші операційні витрати; z25 – 
обсяг виробничих запасів; z26 – обсяг незавершеного 
виробництва; z27 – обсяги готової продукції.

До аналітичного забезпечення входять мате-
матичні інструменти й аналітичні процедури 
здійснення аналізу. Рекомендуються інстру-

менти математичної статистики – для аналізу тен-
денцій розвитку елементів та складових ЕІПП; ме-
тоди багатофакторного регресійного аналізу – для 
виявлення факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, що впливають на ЕІПП; методи фактор-
ного аналізу та канонічного аналізу – для визначення 
рейтингу впливу показників і причинно-наслідкових 
взаємозв’язків між станом експортно-імпортного 
потенціалу і його використанням на підприємстві; 
методи побудови інтегральних показників, таких 
як таксономічний показник розвитку або показник 
якості Харрінгтона – для обчислення інтегрального 
показника рівня розвитку ЕІПП; коефіцієнти ранго-
вої кореляції Спірмена та Кенделла – для розроблен-
ня інтегрального показника структурної динаміки 
ЕІПП; моделі кривих зростання – для прогнозу по-
казників ЕІПП; оптимізаційні моделі – для визначен-
ня оптимальних значень показників ЕІПП.

Найпопулярніші методи обчислення інтеграль-
них показників в економіці ґрунтуються на адитив-
ному та мультиплікативному повному згортанні 
сукупності показників, а також на спеціальних ма-
тематичних методах – таких, як таксономічний ме-
тод побудови інтегрального показника розвитку та 
показник якості Харрінгтона. Якщо говорити про 
останні два методи, то найчастіше для згортки систе-
ми частинних показників в інтегральний в економіці 
використовується таксономічний показник розвитку. 

Метод обчислення інтегрального показника якості 
Харрінгтона використовується рідше, що поясню-
ється великою підготовчою роботою щодо реалізації 
алгоритму методу.

Важливою складовою аналізу експортно-ім-
портного потенціалу є аналіз його структури та 
структурних змін. Для визначення оцінки ди-

наміки структурних змін експортно-імпортного по-
тенціалу слід аналізувати динамічні ряди показників, 
що відображають його елементний стан, та обґрун-
тувати еталонне співвідношення порядків темпів їх 
змін. Порівнюючи два рангових упорядкування (фак-
тичне й еталонне), можна отримати узгодженість у 
динаміці розвитку експортно-імпортного потенціалу. 
Інтегральний коефіцієнт обчислюється на основі ко-
ефіцієнтів рангової кореляції Спірмена та Кенделла. 
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена будується на 
відхиленнях або різницях рангів, а коефіцієнт Кен-
делла – на інверсіях рангів. Вважається, що оцінка, 
побудована на відхиленнях, характеризує об’ємну 
сторону руху, а оцінка, побудована на інверсіях, від-
ображає структурну динаміку [18]. Як приклад, для 
підприємства АТ «Турбоатом» інтегральний показ-
ник рівня розвитку його експортно-імпортного по-
тенціалу, який обчислений таксономічним методом, 
має нестійку тенденцію. Значення інтегрального по-
казника структурної динаміки цього потенціалу, який 
обчислений на основі коефіцієнтів рангової кореляції 
Спірмена і Кенделла, до 2015 р. зростали, а потім по-
чали спадати, що триває і до цього часу, тому підпри-
ємству слід терміново подбати про зміну структури 
свого експортно-імпортного потенціалу (рис. 1).

На рівень розвитку експортно-імпортного по-
тенціалу підприємства впливають фактори зовніш-
нього та внутрішнього середовища. Щодо обгрун-
тування складу факторів впливу зовнішнього серед-
овища, то Малярець Л. М. [19] і Сабадаш Л. О. [20] 
вважають, що в сучасних кризових умовах функціо-
нування підприємств основними факторами впливу 
є X1 – номінальний ВВП (млн грн); X2 – державний 
борг (млн грн); X3 – рівень безробіття (%); X4 – екс-
порт товарів та послуг (млн грн); X5 – імпорт товарів i 
послуг (млн грн); X6 – прямі інвестиції в Україну (млн 
дол. США); X7 – середня зарплата (грн); X8 – обсяг 
реалізованої промислової продукції (млн грн); X9 – 
заборгованість із виплати заробітної плати (млн грн); 
X10 – золотовалютні резерви України (млн грн) [19]. 
Отже, протягом останніх років залежність рівня роз-
витку експортно-імпортного потенціалу АТ «Турбо-
атом» і його структурної динаміки від факторів зо-
внішнього середовища має вигляд:

, ( , ) ,
, , ( , )

, , ,

I E X X
X X E

X X X

2 3

6 7

8 9 10

= −0 983 − 2 633 − 7 − 0 208 +

+ 0 000047 + 0 000139 + 1 14 − 7 ×

× − 0 0003 + 0 000013

 , ; , ;R F2 = 0 999 = 206 58
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Рис. 1. Інтегральні показники рівня розвитку експортно-імпортного потенціалу підприємства АТ «Турбоатом»  
і його структурної динаміки

 

, ( , ) ,
( , ) , , ,

sI E X X
E X X X

2 3

8 9 10

= −0 038 − 3 23 − 7 − 0 09 +

+ 4 02 − 7 − 0 00017 + 0 000012

, ; , .R F2 = 0 914 = 10 64
 

Отже, за статистичними критеріями побудо-
вані якісні моделі залежності, та на їх основі 
можна робити висновки. На рівень розвитку 

експортно-імпортного потенціалу АТ «Турбоатом» 
і його структурну динаміку впливають такі факто-
ри зовнішнього середовища, як державний борг, рі-
вень безробіття, прямі інвестиції в Україну, середня 
зарплата, обсяг реалізованої промислової продукції, 
заборгованість із виплати заробітної плати, золото-
валютні резерви України. При цьому не впливають 
такі фактори зовнішнього середовища, як номіналь-
ний ВВП, експорт товарів і послуг, імпорт товарів і 
послуг, що свідчить про неефективну експортно- 
імпортну політику в країні. 

З використанням компонентного аналізу обчис-
лені латентні фактори внутрішнього середовища під-
приємства АТ «Турбоатом» мають вигляд:

 

,

, , ,
, , , ,
, , ,
, , ,

CF , z z , z

, z , z , z
, z , z , z
, z z z z

z z z z
z z z
z z

1 1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20

21 22

= 0 154 + 0 192 + 0 197 +

+ 0 18 + 0 187 + 0 193 +

+0 192 + 0 41 + 0 505 +

+ 0 207 + 0 021 + 0 168 + 0 101 +

+0 181 + 0 412 + 0 309 + 0 198 +

+ 0 179 + 0 176 + 0 199 +

+0 191 + 0 193 + 0 1 ,
, , , .

z z
z z z

23 24

25 26 27

92 + 0 191 +

+ 0 209 + 0 193 + 0 14

При цьому перша компонента пояснює 78,549% 
змінності всіх показників внутрішнього середовища. 
Оскільки в цій першій компоненті найбільший вплив 
здійснюють показники z8, z9, z15, то залежність рівня 

експортно-імпортного потенціалу підприємства та 
його структурна динаміка від найвпливовіших показ-
ників внутрішнього середовища має вигляд:

 

, , , , ,

, , , ;
, , , , ,

, , , .
s

I z z z

R F
I z z z

R F

8 9 15
2

8 9 15
2

= 0 45 + 0 021 + 0 031 + 0 041

= 0 763 = 15 2
= 0 24 + 0 015 + 0 012 + 0 022

= 0 831 = 17 4

Ці моделі служать аналітичним підґрунтям для 
розроблення управлінських рішень і відповідних 
управлінських заходів. 

Таким чином, узагальнюючи рекомендації ві-
домих учених і практиків щодо змісту аналі-
зу експортно-імпортного потенціалу підпри-

ємств та інструментів його здійснення, доцільно ви-
діляти аналітичні задачі, які наведено в табл. 1.

ВИСНОВКИ
Запропонований підхід до формування інфор-

маційно-аналітичного забезпечення аналізу експорт-
но-імпортного потенціалу промислового підпри-
ємства дозволяє повніше реалізувати його функції, 
а саме: інформативності, організованості, комуніка-
тивності, інтегрованості. Таке інформаційно-аналі-
тичне забезпечення аналізу експортно-імпортного 
потенціалу промислових підприємств формує науко-
ве підґрунтя та має практичну значущість в управлін-
ні цим потенціалом.                    
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Таблиця 1

Перелік основних аналітичних задач в аналізі експортно-імпортного потенціалу та методів їх розв’язання

Зміст аналітичних задач Метод розв’язання Результат розв’язання

1) Виявлення основних ознак  
(елементарних і складних) експортно-
імпортного потенціалу

Теоретико-логічний аналіз Основні та другорядні ознаки.  
Ознаковий простір моделей

2) Аналіз тенденцій зміни значень 
частинних показників (елементарних 
ознак)

Інструменти описової статистики Основні тенденції змін значень  
показників

3) Визначення загального рівня роз-
витку експортно-імпортного потен-
ціалу, рівня розвитку його складових 
для опису цього потенціалу

Методи побудови інтегральних по-
казників (таксономічний показник 
розвитку, показник якості)

Рівень розвитку складових ЕІПП  
і загального його рівня

4) Визначення структурної динаміки 
експортно-імпортного потенціалу під-
приємства

Метод побудови інтегрального показ-
ника структурної динаміки

Уточнення структурних змін,  
структурної динаміки ЕІПП

5) Визначення причинно-наслідкових 
взаємозв’язків в елементній структурі 
експортно-імпортного потенціалу

Регресійний, факторний, кластерний, 
канонічний аналіз 

Причинно-наслідкові взаємозв’язки  
в структурі та процесах і механізмах 

6) Визначення оптимальних значень 
показників для встановлення реалізо-
ваних можливостей та ефективності 
використання експортно-імпортного 
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