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Балюк Ю. С. Сучасні стратегії експортно-імпортної діяльності промислових підприємств та їх обґрунтування
Актуальність вирішення проблеми вибору стратегії експортно-імпортної діяльності пояснюється впровадженням нової економічної стратегії 
в Україні, яка ґрунтується на шести програмах безповоротної грантової підтримки малого та середнього бізнесу. Запропоновано сучасне визна-
чення стратегії підприємства та стратегії експортно-імпортної діяльності. У статті обґрунтовано стратегічний набір сучасного промисло-
вого підприємства. Рекомендовано логіку етапів формування стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності промислового підприємства, 
яка містить такі етапи: аналіз зовнішнього середовища та визначення його основних факторів, які впливають на експортно-імпортну діяль-
ність; аналіз внутрішнього середовища та визначення його основних і найвпливовіших факторів експортно-імпортної діяльності; визначення 
проблеми функціонування та генеральної мети експортно-імпортної діяльності; визначення конкурентного середовища підприємства та по-
зиції підприємства в ньому; розроблення альтернативних стратегій на основі сценаріїв розвитку подій (оптимістичного, песимістичного та 
найбільш достовірного); вибір стратегії експортно-імпортної діяльності серед альтернативних стратегій; обґрунтування інформаційно-аналі-
тичного забезпечення розроблення стратегії; аналіз стійких, інерційних процесів експортно-імпортної діяльності підприємства та її розвитку; 
обґрунтування організації реалізації стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності підприємства; формування середньострокових і опе-
ративних планів реалізації стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності підприємства. Також у статті запропоновано багатофакторну 
регресійну модель залежності відносних темпів зростання результативного показника від відносних щомісячних темпів зростання факторів. 
Перевагою цієї моделі є визначення впливу темпів зростання факторів на темпи зростання результативних показників.
Ключові слова: стратегії підприємства, стратегічний набір сучасного підприємства, стратегія експортно-імпортної діяльності, логіка етапів 
формування стратегії, кореляційно-регресійна модель, залежність відносних темпів зростання результату.
Рис.: 4. Табл.: 1. Формул: 2. Бібл.: 14.
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Baliuk Yu. S. Modern Strategies of the Export-Import Activity of Industrial Enterprises, a Substantiation
The relevance of solving the problem of choosing an export-import strategy is explained by the introduction of a new economic strategy in Ukraine, which is 
based on six programs of irrevocable grant support for small and medium-sized businesses. A contemporary definition of both the company’s strategy and 
strategy of export-import activity are proposed. The article substantiates the strategic set of a modern industrial enterprise. The logic of the stages of formation 
of the strategy for the development of export-import activities of an industrial enterprise, which contains the following stages, is recommended: analysis of the 
external environment and determination of its main factors that influence export-import activities; analysis of the internal environment and determination of its 
major and most influential factors of export-import activities; determination of the problem of functioning and the general purpose of export-import activities; 
determination of the competitive environment of the enterprise and the position of the enterprise therein; development of alternative strategies based on sce-
narios of unfolding of events (optimistic, pessimistic and most reliable); selection of an export-import strategy among alternative strategies; substantiation of 
the information-analytical provision for the development of strategy; analysis of sustainable, inertial processes of export-import activities of the enterprise and 
its development; substantiation of the organization of implementation of the strategy for the development of export-import activities of the enterprise; forma-
tion of medium-term and operational plans for the implementation of the strategy for the development of export-import activities of the enterprise. The article 
also proposes a multifactor regression model of dependence of relative growth rates of the effective indicator on the relative monthly growth rate of factors. 
The advantage of this model is the ability to determine the impact of the growth rate of factors on the growth rate of effective indicators.
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У покроковому плані інтенсивного зростання 
добробуту в Україні передбачається подолан-
ня бідності, низької продуктивності праці, 

енергозалежності, низького ВВП на душу населен-
ня шляхом членства країни в Європейському Союзі 
та повного доступу до ринків країн Великої Сімки 
та ЄС до 2030 р. Наразі в Україні запускається нова 
економічна стратегія, яка ґрунтується на шести про-

грамах безповоротної грантової підтримки малого 
та середнього бізнесу, а саме: перша програма – це 
мікрогранти на створення власного бізнесу, в меж-
ах якої держава надасть безповоротні витрати для 
створення тисяч нових мікробізнесів; друга – це без-
поворотні гранти на розвиток аграрних переробних 
підприємств; третя – часткова компенсація вартості 
теплиць в агросекторі; четверта – гранти на висадку 
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нових фруктових і ягідних садів; п’ята – Український 
фонд стартапів буде викуповувати частку в новоство-
рених ІТ-компаній, які орієнтуються на експорт; шос-
та – українці, які бажають здобути кваліфікацію junior 
developer або графічний дизайнер, або іншу технічну 
спеціальність, матимуть змогу отримати грант, який 
можна буде витратити на навчання на ІТ-курсах.

Також відомо, що розвиток економіки країни 
забезпечується перевагою експорту над імпортом. 
Згідно з офіційними статистичними даними в січні –  
квітні 2022 р. експорт товарів в Україні становив 
16712,4 млн дол. США, або 87,7% порівняно із січ-
нем – квітнем 2021 р., імпорт – 16742,0 млн дол., або 
82,5%. Негативне сальдо склало 29,6 млн дол. (у січні –  
квітні 2021 р. також негативне – 1236,7 млн дол.). Ко-
ефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,00 
(у січні – квітні 2021 р. – 0,94). Зовнішньоторговельні 
операції в Україні проводилися з партнерами із 215 
країн світу [1]. Це свідчить про сприятливі умови для 
формування стратегій експортно-імпортної діяль-
ності промислових підприємств. 

Щодо формування стратегій діяльності підпри-
ємств, то цей процес є важливим і значущим в страте-
гічному управлінні, в управлінні в цілому. Проблеми 
стратегічного управління підприємством у цілому та 
в умовах кризи зокрема досліджувалися у працях та-
ких зарубіжних і вітчизняних учених, як Ансофф І. [2], 
Ганін В. І., Борох С. В. [3], Двуліт З. П., Педос В. О. [4], 
Зборовська Ю. Л. [5], Марченко В. М. Лебєдєва Н. П. 
[6], Мінцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. [7], Мос-
тенська Т. Л., Карнаух О. Ю. [8], Наливайко А. П., Ре-
шетняк Т. І., Євдокимова Н. М. [9], Пономаренко В. С.,  
Піддубна Л. І. [10], Портер М. Е. [11], Шершньова З. Є.  
[12] та інших. Узагальнюючи теоретичні підходи щодо 
визначення стратегії, можна зазначити, що це цілісна 
інтегрована сукупність цілей, політики, програм і за-
ходів управління, які визначають напрям діяльності 
та її траєкторію в часі та просторі, що відповідає його 
економічному потенціалу.

Означені напрями нової економічної стратегії 
України впливають на зміст і суть усіх стра-
тегій підприємства. Сьогодні багато вчених 

радять у стратегічному управлінні діяльністю під-
приємства використовувати не тільки стратегічний 
набір, але й ієрархію стратегій, тобто потрібно роби-
ти вибір корпоративної стратегії, яка є базовою стра-
тегією підприємства, яка охоплює всі напрями діяль-
ності підприємства та передбачає встановлення та 
закріплення довгострокової конкурентоспроможної 
позиції підприємства в конкретній сфері, визначає 
інші стратегії нижчого рівня [11]. Саме ієрархічний 
стратегічний набір забезпечує адаптацію до змін зо-
внішнього та внутрішнього середовища та інтенсив-
ного саморозвитку сучасного промислового підпри-
ємства (рис. 1). 

Відомо, що до складу загальних, або корпо-
ративних, стратегій підприємства входить такі, як: 
зро стання, яка передбачає збільшення обсягів про-
дажів, розширення асортименту продукції та вироб-
ничих потужностей; стабілізації, або обмеженого 
зростання – використовують великі підприємства, 
які домінують на ринку для забезпечення стабільнос-
ті обсягів продажів та прибутку з метою підтримки 
наявного стану протягом якомога довшого періоду; 
виживання, або скорочення – використовується піс-
ля тривалого періоду зростання або в умовах кризи 
та передбачає цілеспрямоване та заплановане скоро-
чення виробництва [6; 9; 12]. У сучасних умовах на 
багатьох промислових підприємствах використову-
ють стратегію виживання, що спричинено воєнними 
діями та кризовим станом економіки. 

Наступний рівень стратегій – це ділові стра-
тегії. М. Портер вважає, що до ділових слід 
відносити стратегії, що є універсальними 

та забезпечують конкурентні переваги або, як він їх 
називає, – загальні конкурентні стратегії [11]. До ді-
лових стратегій належать такі, як: диференціації або 
диверсифікації; лідирування у зниженні витрат (цін); 
фокусування або концентрації. Відомо, що діловою 
стратегією підприємства АТ «Українські енергетичні 
машини» є лідерство за витратами та забезпечення 
високої споживчої якості продукції, що випускаєть-
ся. В умовах сьогодення посилюються економічні 
зв’язки вітчизняних промислових підприємств з кра-
їнами світу. Тому, враховуючи важливість і значення 
експортно-імпортної діяльності для всієї життєді-
яльності підприємств, стратегію розвитку цієї діяль-
ності слід віднести до ділових стратегій. 

Загальну стратегію підприємства підтримують 
забезпечувальні стратегії, а саме: функціональні; ре-
сурсні; продуктово-товарні стратегії напрямку діяль-
ності. Ділові стратегії (бізнес-стратегії) є підставою 
для формування функціональних стратегій підпри-
ємства, що відповідають частково функціям менедж-
менту і можуть бути подані як стратегії забезпечення. 
Функціональна стратегія визначає напрям діяльності 
функціональної служби (відділу), забезпечуючи таким 
чином підтримку загальної корпоративної стратегії. 
Підприємство має розробляти ряд функціональних 
стратегій відповідно до основних функцій менедж-
менту, що спрямовані на реалізацію стратегічних ці-
лей і завдань. До функціональних стратегій належать: 
виробнича; фінансова; маркетингова; управління 
персоналом; інноваційна; екологічна. 

На зміст ресурсних стратегій дуже впливають 
ситуації на відповідних ринках. Так, І. Ансофф [2] ре-
комендує для розробки ресурсних стратегій ресурсні 
потреби підприємства визначати через «зони страте-
гічних ресурсів» (ЗСР), які характеризують ситуацію 
стосовно забезпечення окремими видами ресурсів 
потреб підприємства. Ресурсні стратегії визначають 
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Загальні стратегії  

Зростання
 Стабілізації або

обмеженого зростання  Виживання або скорочення
 

 

Ділові стратегії  

Диференціації
або диверсифікації

 
Лідирування

у зниженні витрат
(цін)  

Фокусування
або концентрації

 Розвиток експортно-
імпортної діяльності

 

Забезпечувальні стратегії  

Функціональні Ресурсні
 

Продуктово-товарні
 

1 2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

де функціональні стратегії: 1 – виробнича; 2 – фінансова; 3 – маркетингова; 4 – управління персоналом; 5 – інноваційна; 6 – екологічна;
ресурсні стратегії: 1 – матеріально-сировинні ресурси; 2 – фінансові ресурси; 3 – енергетичні ресурси; 4 – трудові ресурси; 5 – інформа-
ційні ресурси; 6 – техніка та технологія; 
продуктово-товарні стратегії: 1 – освоєння виробництва та збуту нового продукту; 2 – збут освоєного продукту на нових ринках; 
3 – раціоналізація використання; 4 – «підживлювальна інтеграція» (наприклад, виготовлення напівфабрикатів, запчастин, що входять як 
складові до основного продукту, на продаж); 5 – територіальна експансія або всебічна інтеграція (наприклад, з постачальниками та сис-
темою збуту для впровадження загальних стандартів високого рівня якості на всі компоненти); 6 – виробничо-технічна еволюція з метою 
уникнення слабких місць існуючих продуктів і підвищення їхніх техніко-економічних показників; 7 – щорічна модифікація продукту;  
8 – споріднена диверсифікація; 9 – неспоріднена диверсифікація; 10 – конгломератна диверсифікація; 11 – баланс «життєвих циклів» про-
дуктів (СЗГ) з метою отримання синергічного ефекту; 12 – залучення додаткових інвестицій для розвитку підприємства в різних напрям-
ках; 13 – «закриття» циклу обігу грошей за рахунок гнучкої системи збуту (кредити, знижки, подарунки тощо).

Рис. 1. Стратегічний набір підприємства АТ «Українські енергетичні машини»

стратегії поведінки підприємства у ЗСР, форми та ме-
тоди постачання, політику створення страхових запа-
сів; системи розподілу і поповнення ресурсів. Осно-
вною метою ресурсних стратегій є те, щоб на основі 
урахування всіх вимог продуктових і функціональних 
стратегій забезпечити підприємство сировиною, ма-
теріалами, паливом, запчастинами, обладнанням, тру-
довими, фінансовими та інформаційними ресурсами. 
Перелік продуктово-товарних стратегій підприєм-
ства залежить від орієнтації підприємства: на вироб-
ництво, на збут і на вдоволення потреб споживача. 

Стратегія експортно-імпортної діяльності 
містить систему правил, принципів і розпо-
ряджень, рекомендацій, поведінки підпри-

ємства на зовнішніх і внутрішніх ринках здійснення 
експортно-імпортних операцій на основі чинного за-
конодавства. Ця стратегія тісно взаємопов’язана з ін-
шими стратегіями підприємства. Існує обґрунтоване 
визначення експортної стратегії як основоположної 
програми дій, яка визначає пріоритетні напрями ді-
яльності підприємства на зовнішньому ринку з ура-
хуванням наявних ресурсів та внутрішнього середо-
вища [6]. При цьому автори справедливо відмічають 
вплив факторів зовнішнього та внутрішнього серед-
овища на стратегію підприємства. Автори також 

вважають, що співвідношення загальних стратегій 
підприємства й експортної стратегії таке: стратегія 
зростання передбачає експансію на нові ринки, по-
глинання конкурентів, придбання зарубіжних під-
приємств, товарну диверсифікацію експорту; стра-
тегія стабілізації – експортну стратегію кооперації 
та диференціації; стратегія виживання – експортну 
стратегію сегментації ринків. 

Двуліт З. П. і Педос В. О. виокремлюють від-
мінності стратегії зовнішньоекономічної діяльності 
(ЗЕД). Це – спрямованість на зовнішнє та внутрішнє 
середовище; комплексність; взаємозв’язок з ієрархіч-
ністю стратегій; необхідність пріоритетності цієї ді-
яльності серед інших видів діяльності підприємства; 
обмеженість розмаїття можливих ситуацій і факто-
рів, які впливають на формування та реалізацію стра-
тегії [4]. Автори рекомендують при формуванні цієї 
стратегії дотримуватися таких етапів: 1) аналіз зо-
внішнього середовища; 2) визначення основної мети 
та цілі ЗЕД підприємства та відповідних завдань, дій; 
3) стратегічний аналіз і розроблення варіантів стра-
тегічного розвитку; 4) визначення альтернативних 
стратегій ЗЕД; 5) підготовка кінцевого варіанта стра-
тегічного плану ЗЕД; 6) розроблення середньостро-
кових планів, оперативних планів і проєктів. Звичай-
но, наведені етапи дуже загальні, проблема міститься 
в шляхах їх реалізації. 
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Вчені Мостенська Т. Л. і Карнаух О. Ю. вважа-
ють, що схема розробки та реалізації стратегії ім-
порту підприємства має містити такі елементи: ви-
значення місії та цілей підприємства; оцінка факто-
рів зовнішнього середовища прямої та непрямої дії; 
оцінка факторів внутрішнього середовища; аналіз 
стратегічних зон господарювання; оцінка потенціа-
лу підприємства; розробка й оцінка альтернативних 
імпортних стратегій; вибір імпортної стратегії; реалі-
зація імпортної стратегії; аналіз і контроль реалізації 
імпортної стратегії на зовнішньому ринку [8]. При 
цьому аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища рекомендується здійснювати за допомо-
гою такого інструментарію аналізу: життєвий цикл 
виробу; матриця можливостей за товарними рин-
ками; аналіз продуктового портфеля підприємства; 
матриця «життєвого циклу продукту» – конкуренція; 
метод оцінки впливу ринкової стратегії на прибуток; 
загальна модель М. Портера та ін. Слід відмітити, що 
наведена схема розробки та реалізації стратегії ім-
порту підприємства також містить дуже узагальнені 
етапи й елементи, які передбачають вибір із великого 
набору як інструментів, так і методів досягнення того 
чи іншого результату. 

Більш конкретним змістом відрізняються 
етапи формування стратегії ЗЕД, які обґрунтовані 
вченими Ганіним В. І. та Борох С. В. [3], адже вони:  
1) досліджують ринок декількох країн і складають 
таблицю показників та їх характеристик, проставля-
ють бали, за кожною країною з відповідним ваговим 
коефіцієнтом підсумовують ці бали, прогнозують 
його майбутній розвиток, виявляють можливості та 
ризики, оцінюють конкурентоспроможність і про-
гнозують її зміни; 2) визначають місію, мету та цілі 
ЗЕД підприємства; 3) здійснюють стратегічний ана-
ліз, зіставляють мету та цілі ЗЕД з результатами 
аналізу середовища, виявляють і усувають розри-
ви між ними, розробляють альтернативні стратегії;  
4) моделюють варіативні сценарії розвитку подій 
(оптимістичний, песимістичний і найбільш вірогід-
ний) і досліджують вплив кожного на сформовані 
альтернативні стратегії ЗЕД, визначають конкурен-
тоспроможність підприємства; 5) здійснюють вибір 
найбільш прийнятої стратегії ЗЕД серед альтерна-
тивних; 6) визначається кінцевий варіант стратегіч-
ного плану зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємства; 7) на базі стратегічного плану розробляють 
тактичні середньострокові плани ЗЕД; 8) розробля-
ють оперативні плани та проєкти, здійснюють процес 
реалізації стратегічного плану; 9) характеризують ор-
ганізацію реалізації стратегії ЗЕД; 10) надають прак-
тичну оцінку стратегії, контролю за її виконанням. 

Таким чином, аналіз пропозицій учених і прак-
тиків щодо змісту та логіки етапів формуван-
ня стратегії розвитку експортно-імпортної 

діяльності промислового підприємства свідчить про 

доцільність рекомендувати послідовність цих етапів, 
що наведена в табл. 1.

Аналіз зовнішнього середовища та визначення 
його основних факторів, які впливають на експорт-
но-імпортну діяльність, рекомендовано здійснювати 
в такій послідовності етапів: 1) теоретико-логічний 
аналіз основних факторів впливу зовнішнього серед-
овища на розвиток експортно-імпортної діяльності 
в країні; 2) аналіз факторів зовнішнього середовища, 
які безпосередньо впливають на розвиток цієї діяль-
ності підприємств; 3) аналіз основних тенденцій у ди-
наміці факторів зовнішнього середовища, які безпо-
середньо впливають; 4) визначення причинно-наслід-
кових взаємозв’язків у системі факторів зовнішнього 
середовища, які безпосередньо впливають; 5) визна-
чення залежності обсягу реалізованої промислової 
продукції від зовнішніх факторів, які безпосередньо 
впливають; 6) визначення лагового впливу факторів 
зовнішнього середовища, які безпосередньо впли-
вають, на розвиток експортно-імпортної діяльності 
промислових підприємств; 7) розроблення управлін-
ських заходів щодо посилення розвитку експортно-
імпортної діяльності вітчизняних промислових під-
приємств [13]. Ці етапи аналізу зовнішнього середо-
вища слід здійснювати з використанням таких мате-
матичних інструментів, як кореляційно-регресійний 
аналіз і динамічне економетричне моделювання.

Аналіз внутрішнього середовища та визначен-
ня його основних факторів, які впливають на 
експортно-імпортну діяльність, рекомендо-

вано здійснювати в такі послідовності етапів: 1) те-
оретико-логічний аналіз основних факторів впливу 
внутрішнього середовища на розвиток експортно-
імпортної діяльності в країні; 2) аналіз факторів вну-
трішнього середовища, які безпосередньо впливають 
на розвиток цієї діяльності підприємств; 3) аналіз 
основних тенденцій у динаміці факторів внутріш-
нього середовища, які безпосередньо впливають;  
4) визначення причинно-наслідкових взаємозв’язків 
у системі факторів внутрішнього середовища, які без-
посередньо впливають; 5) визначення лагового впли-
ву факторів внутрішнього середовища, які безпосе-
редньо впливають, на розвиток експортно-імпортної 
діяльності промислових підприємств; 7) розроблення 
управлінських заходів щодо посилення розвитку екс-
портно-імпортної діяльності вітчизняних промисло-
вих підприємств. Наведені етапи слід здійснювати з 
використанням таких математичних інструментів, 
як кореляційно-регресійний аналіз, динамічне еко-
нометричне моделювання, методи багатовимірного 
статистичного аналізу (факторний, канонічний, дис-
кримінантний аналіз), багатовимірне шкалювання.

Слід відмітити, що змінення впливу факторів як 
зовнішнього, так і внутрішнього середовища на змі-
нення результативного показника, який відображає 
ефективність реалізації стратегії експортно-імпорт-
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Таблиця 1

Логіка етапів формування стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності промислового підприємства

Етапи формування стратегії Методи реалізації

1. Аналіз зовнішнього середовища та визначення його основних  
факторів, які впливають на експортно-імпортну діяльність Економічний аналіз

2. Аналіз внутрішнього середовища та визначення його основних  
і найвпливовіших факторів експортно-імпортної діяльності Економічний аналіз

3. Визначення проблеми функціонування та генеральної цілі, мети,  
цілі експортно-імпортної діяльності Стратегічний аналіз

4. Визначення конкурентного середовища підприємства та позиції  
підприємства в ньому Стратегічний аналіз

5. Розроблення альтернативних стратегій на основі сценаріїв розвитку 
подій (оптимістичного, песимістичного та найбільш достовірного) Стратегічний аналіз, математичні інструменти

6. Вибір стратегії експортно-імпортної діяльності серед альтернатив-
них стратегій Економічний аналіз, математичні інструменти

7. Обґрунтування інформаційно-аналітичного забезпечення розро-
блення стратегії Економічний аналіз, математичні інструменти

8. Аналіз стійких, інерційних процесів експортно-імпортної діяльності 
підприємства та її розвитку Економічний аналіз, математичні інструменти

9. Обґрунтування організації реалізації стратегії розвитку експортно-
імпортної діяльності підприємства Аналітичні методи організації

10. Формування середньострокових планів, оперативних планів реалі-
зації стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності підприємства Аналітичні методи планування

ної діяльності, доцільно визначати за допомогою 
особливої багатофакторної регресійної моделі, у якої 
вхідними даними є відносні або абсолютні прирости 
значень показників, які відображають фактори впли-
ву. Загальний вигляд такої регресійної моделі такий:

* * * *
0 1 1 2 2 ... ,n nY b b X b X b X= + + + +

          
(1)

де bi – коефіцієнт регресії, який показує, на скільки 
зміниться відносний темп зростання результативно-
го показника, якщо відносний темп зміни фактора 
буде дорівнювати одиниці. 

Аналіз щомісячних темпів зростання обсягу ре-
алізованої промислової продукції (Y*) в Украї-
ні у 2021 р. свідчить про їх зниження (рис. 2), 

на відміну з порівняно стабільною динамікою показ-
ників експорту та імпорту товарів (рис. 3, рис. 4), не-
зважаючи на істотне зниження темпів останнього по-
казника в третій період, що є позитивним моментом 
у темпах зміни цього показника. Важливо визначити 
вплив цих відносних темпів показників експорту та 
імпорту товарів на відносні темпи зростання реалізо-
ваної промислової продукції в Україні.

Обчислена модель залежності відносних що-
місячних темпів зростання обсягу реалізованої про-
мислової продукції (Y*) в Україні у 2021 р. від віднос-
них щомісячних темпів зростання експорту товарів 
(X1*) та від відносних щомісячних темпів зростання 
імпорту товарів (X2*) має вигляд:

* *
11,359 2,525 .Y X= − +

                   
(2)

Модель значуща за критерієм Фішера (F = 5,41), 
значущі також її параметри, які залишені в моделі  
(tb1 = 2,326); коефіцієнт детермінації складає майже 
40% (R2 = 37,54%). Відносні щомісячні темпи зростан-
ня експорту товарів істотно впливають на змінення 
відносних щомісячних темпів зростання обсягу ре-
алізованої промислової продукції в Україні, але не 
впливають на відносні щомісячні темпи зростання 
імпорту товарів. При зміненні відносних щомісяч-
них темпів зростання експорту товарів на 1 віднос-
ний щомісячний темп зростання обсягу реалізованої 
промислової продукції в Україні зміниться на 2,525, 
що є істотною зміною та дійсно істотним зростанням. 
Ця модель підтверджує доцільність застосування у 
практиці, оскільки за її допомогою можна визначити 
не тільки змінення значення результативного показ-
ника від змінення фактора, а й змінення їх відносних 
темпів зростання.

Для визначення конкурентного середовища 
підприємства та позиції підприємства в ньому реко-
мендується застосовувати математичні методи побу-
дови інтегральних показників.

При розробленні альтернативних стратегій на 
основі сценаріїв розвитку подій (оптимістичного, 
песимістичного та найбільш достовірного) доціль-
но використовувати методи прогнозування, а також 
методи теорії гри, які дозволяють враховувати ймо-
вірність того чи іншого стану або події та аналітично 
обґрунтовано зробити вибір оптимальної стратегії із 
альтернативних.
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Рис. 2. Щомісячні відносні темпи зростання обсягу реалізованої промислової продукції (Y*) в Україні у 2021 р.
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Рис. 3. Щомісячні відносні темпи зростання експорту товару (X1
*) в Україні у 2021 р.

Ефективність реалізації стратегії розвитку екс-
портно-імпортної діяльності промислового 
підприємства залежить від її інформаційно-

аналітичного забезпечення, методів, інструментів, 
які використовують. До інформаційно-аналітичного 
забезпечення належать система показників, критерії, 
фактори, аналітичні методи. Систему показників, що 
відображає стратегію розвитку експортно-імпортної 
діяльності промислового підприємства, доцільно 
визначати на основі теоретико-економічного аналі-
зу рекомендацій провідних вчених та практиків, які 
є фахівцями з проблем цієї діяльності. Відомо, що 
критерій визначається як мірило достовірності оцін-
ки ознаки об’єкта для відповідності об’єктивній дій-
сності [14] та може бути як частинним показником, 
так і інтегральним. Факторами також можуть бути як 
частинні показники, які впливають на результат, так 

і узагальнювальні й інтегральні показники, а також 
латентні фактори, що виявляються за допомогою ма-
тематичних методів, а саме: факторного, канонічного 
аналізу та багатовимірного шкалювання. Для обґрун-
тування ієрархічної системи показників, які визнача-
ють стратегію розвитку експортно-імпортної діяль-
ності підприємства, для обчислення інтегральних по-
казників доцільно використовувати такі математичні 
методи: метод побудови таксономічного показника 
розвитку, метод побудови показника якості Харрінг-
тона, метод адитивної згортки, метод мультипліка-
тивної згортки. Для визначення усталеності окремих 
процесів розвитку експортно-імпортної діяльності 
доцільно використовувати динамічні економетричні 
моделі у вигляді регресійних моделей з розподіленим 
лагом і моделі авторегресії. 
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Рис. 4. Щомісячні відносні темпи росту імпорту товару (X2*) в Україні у 2021 р.

Слід відмітити, що ефективність реалізації 
стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності 
промислового підприємства також залежить від її 
організаційно-кадрового, фінансово-економічного, 
соціально-психологічного забезпечення та створення 
організаційної культури. Відомі основні інструменти 
управління реалізацією стратегії, такі як система пла-
нів, бюджетування, а також управління за цілями та 
збалансована система показників. Це найпоширеніші 
інструменти управління реалізацією стратегії, але на 
практиці доцільно використовувати одночасно різні 
інструменти, оскільки кожен з них має як переваги, 
так і недоліки.

Отже, промислові підприємства наразі мають 
великий набір стратегій, проблема міститься 
в обґрунтуванні вибору ієрархічного складу 

цих стратегій, розробленні їх забезпечення та інстру-
ментів реалізації.                     
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