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Бараннік І. О. Формування аналітичного забезпечення розроблення стратегій розвитку  
та використання експортно-імпортного потенціалу підприємства

У статті викладено процедуру формування аналітичного забезпечення розроблення стратегій на основі оптимізації показників експортно-
імпортного потенціалу підприємства (ЕІПП). Наведено постановку багатокритеріальної оптимізаційної задачі максимізації розвитку та ви-
користання експортно-імпортного потенціалу конкретного підприємства, розв’язування якої рекомендується здійснювати в програмному се-
редовищі MatLab. Формування стратегії на основі моніторингу ЕІПП, що передбачає розв’язування багатокритеріальної оптимізаційної задачі, 
рекомендується здійснювати за етапами, які об’єднуються в чотири блоки, а саме: 1) визначення структури потенціалу підприємства та місця 
в ній експортно-імпорного потенціалу; 2) оцінка стану експортно-імпортного потенціалу та його використання на підприємстві та факторів, 
що на них впливають; 3) оцінка стратегічної позиції підприємства на внутрішніх та зовнішніх ринках; 4) вибір і формування стратегії діяльності 
підприємства. При формуванні стратегій рекомендується бажані значення показників базувати на прогнозних та оптимальних значеннях осно-
вних показників ЕІПП і показників діяльності підприємства. 
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Баранник И. А. Формирование аналитического обеспечения 

разработки стратегий развития и использования экспортно-
импортного потенциала предприятия

В статье изложена процедура формирования аналитического обеспе-
чения разработки стратегий на основе оптимизации показателей 
экспортно-импортного потенциала предприятия (ЕИПП). Приведена 
постановка многокритериальной оптимизационной задачи макси-
мизации развития и использования экспортно-импортного потен-
циала конкретного предприятия, решение которой рекомендуется 
осуществлять в программной среде MatLab. Формирование страте-
гии на основе мониторинга ЕИПП, что предполагает решение много-
критериальной оптимизационной задачи, рекомендуется осущест-
влять по этапам, которые объединяются в четыре блока, а именно: 
1) определение структуры потенциала предприятия и места в ней 
экспортно-импортного потенциала; 2) оценка состояния экспортно-
импортного потенциала и его использования на предприятии и фак-
торов, на них влияющих; 3) оценка стратегической позиции пред-
приятия на внутренних и внешних рынках; 4) выбор и формирование 
стратегии деятельности предприятия. При формировании страте-
гий рекомендуется желаемые значения показателей базировать на 
прогнозных и оптимальных значениях основных показателей ЕИПП и 
показателей деятельности предприятия.
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тенциал предприятия, многокритериальная оптимизационная зада-
ча, мониторинг, аналитическое обеспечение.
Формул: 11. Библ.: 11. 
Баранник Игорь Алексеевич – аспирант кафедры менеджмента и биз-
неса, Харьковский национальный экономический университет им. С. Куз-
неца (пр. Науки, 9а, Харьков, 61166, Украина)
E-mail: barannik@ukr.net

UDC 005.336:332.146:339.9
Barannik I. O. The Formation of Analytical Provision  

of Working-Out the Development Strategies and Use of the Export-Import 
Potential of Enterprise

The article describes the procedure of formation of analytical provision of 
working-out strategies on the basis of optimization of indicators of the export-
import potential of enterprise (EIPE). A setting of multi-criteria optimization 
task of maximization of development and use of the export-import potential 
of the concrete enterprise is provided, solving of which is recommended to be 
carried out in the software environment of MatLab. The formation of a strat-
egy based on the monitoring of EIPE, which involves solving of a multi-criteria 
optimization task, is recommended to be implemented in stages, which can 
be combined into four blocks, as follows: 1) determination of the structure of 
company’s potential and the place of its export-import potential in this struc-
ture; 2) assessment of the status of export-import potential and its use at the 
enterprise, and the factors influencing them; 3) assessment of the strategic 
position of enterprise in the internal and foreign markets; 4) selection and 
formation of strategy of enterprise’s activity. In the formation of strategies, 
it is recommended that the desired values of indicators be based on the fore-
cast and optimal values of the main indicators of EIPE and the performance 
indicators of the enterprise.
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Характерною рисою розвитку економіки України в 
сучасних умовах є інтенсивне входження у світо-
вий ринок, що зміцнює її експортно-імпортний 

потенціал. Так, у 2016 р. загальний експорт товарів та 
послуг в Україні склав 49,3 % від ВВП, при цьому близько 
70 % ($25,4 млрд) експорту товарів у країні є сільськогос-
подарська продукція, мінеральні продукти, окремі види 
продукції хімічної промисловості, деревина, сировина 

для легкої промисловості та металургійна продукція. 
Частка експорту продукції машинобудування в загаль-
ному експорті скоротилася з 19,1 % до 11,9 %, але збіль-
шився експорт ІТ-послуг у 2016 р. у порівнянні з 2015 р.  
на 10,8 % (на $108,2 млн) [1]. Проте перед Україною,  
а отже, і підприємствами, відкриваються нові можли-
вості зростання на основі ефективного використання 
існуючих угод про вільну торгівлю, зокрема з ЄС, ЄАВТ, 
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СНД, Канадою, Грузією та підписання нових – з Туреч-
чиною та Ізраїлем, а також приєднання до Регіональної 
конвенції про пан-Євро-Середземноморські преферен-
ційні правила походження товарів [2]. У зв’язку з цим 
управління розвитком експортно-імпортного потен-
ціалу потребує постійного моніторингу як на макро-
рівні, так і на рівні підприємств. Особливо важливо це 
для промислових підприємств, які мають обґрунтовано 
формувати стратегії життєдіяльності підприємств на 
зовнішніх та внутрішніх ринках. 

Науковим підґрунтям цього є роботи відомих ві-
тчизняних фахівців з проблем стратегічного управлін-
ня, зокрема зовнішньоекономічної діяльності, а саме: 
А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. Юхименко [3],  
Л. Малярець [4], А. Наливайко [5], І. Отенко [6], Л. Під-
дубної, В. Пономаренко [7], Л.Чалапко (Калник) [8],  
О. Шкурупія [9] та ін. Але, здебільшого, в роботах уче-
них не розглядається процедура формування аналітич-
ного забезпечення для розроблення стратегій, що є важ-
ливим етапом у стратегічному управлінні. 

При формуванні стратегій зовнішньоекономічної 
діяльності, як правило, на підприємстві дотри-
мується така логіка: визначаються місія та цілі 

згідно з його діяльністю; встановлюються корпоративні 
завдання та визначаються особи, які відповідають за їх 
реалізацію; обґрунтовуються та розподіляються ресур-
си для вирішення поставлених завдань; визначаються 
конкурентні переваги підприємства та їх посилення; ви-
значається оптимальне використання всіх ресурсів під-
приємства для досягнення стратегічних цілей [3; 9].

Для ефективної експортно-імпортної діяльності 
підприємство має аналізувати своїх конкурентів на зо-
внішніх та внутрішніх ринках. Для послаблення конку-
ренції важливо мати високий рівень попиту на вироблену 
продукцію та достатній ступінь її диференціації, а також 
достатній ступінь диверсифікації експортно-імпортної 
діяльності. При обґрунтуванні корпоративної стратегії 
підприємству, що має зовнішньоекономічну діяльність, 
якою передбачаються розвиток і підвищення ефектив-
ності використання експортно-імпортного потенціалу, 
слід дотримуватися глобальної низьковитратної страте-
гії, координуючи зусилля на досягненні низьковитратної 
позиції щодо своїх конкурентів на відповідних ринках,  
а також глобальної стратегії диференціації з досягненням 
відмінних характеристик своєї продукції для створення 
глобального іміджу та конкурентного статусу. Всі під-
приємства, які ведуть експортно-імпортну діяльність, 
вирішують проблему вибору стратегії на міжнародних 
ринках. У випадку значних розходжень між країнами в за-
купівельних запитах, а також різних торгових обмежень 
різних урядів зростає роль мультинаціональної стратегії.

Так, на даному етапі своєї діяльності ПАТ «Тур-
боатом» реалізує базову стратегію стабілізації, яка пе-
редбачає стратегічні альтернативи: економію витрат, 
збирання «врожаю», постійну адаптацію до зовніш-
нього середовища, збереження науково-технічного і 
кадрового потенціалу. Крім сталих ринків збуту, під-
приємство працює над розширенням замовлень, а са-
ме: активно співпрацює з американською компанією 

«Holtec International», яка поставляє по всьому світу 
сховища для відпрацьованого ядерного палива. Успіх 
ПАТ «Турбоатом» на зовнішніх та внутрішніх ринках 
пояснюється правильною системою стратегічного ме-
неджменту, яка спирається на роботу двох конструк-
торських бюро: для атомних і теплових станцій та для 
гідростанцій. Чітка орієнтація на потреби енергетиків, 
розуміння перспектив розвитку енергетики як у країні, 
так і на конкретному об’єкті забезпечує підприємству 
тісний взаємозв’язок із замовником на внутрішньому та 
зовнішньому ринках. 

Відомо, що функціональні стратегії експорту пе-
редбачають конкретні завдання зовнішньоеконо-
мічної діяльності підприємства на зовнішніх рин-

ках з експорту сировини і матеріалів на підприємства-
виробники іншої країни, експорт комплектуючих на 
закордонні підприємства, що здійснюють збирання 
готової продукції, а також експорт готової продукції 
іноземним підприємствам, які є оптовими споживача-
ми. Фахівці зі стратегічного управління зовнішньоеко-
номічної діяльності виокремлюють такі альтернативні 
стратегії проникнення на зовнішні ринки: стратегія не-
прямого експорту; стратегія прямого експорту; страте-
гія ліцензування; стратегія прямого інвестування у ви-
робництво продукції в іншій країні. 

У стратегічному управлінні експортно-імпортною 
діяльністю підприємства вибір та формування страте-
гії здійснюється на підґрунті багатьох критеріїв. Тому 
знаходження компромісних альтернатив рішення задач 
з багатьма критеріями як, наприклад, рівень розвитку 
експортно-імпортного потенціалу та його результатив-
ність використання, можливе на основі розв’язання ба-
гатокритеріальної оптимізаційної задачі. Теорія багато-
критеріальної оптимізації є основою при розробці мето-
дів управління в тому випадку, коли вибір рішення здій-
снюється за декількома критеріями, проте не замінює 
самі методи вибору рішення. Саме в практичній реаліза-
ції методів багатокритеріальної оптимізації здійснюєть-
ся порівняння альтернативних рішень та вибір особою, 
що ухвалює рішення, кращих, оптимальних рішень. 

При розв’язуванні багатокритеріальних оптиміза-
ційних задач потрібно вирішити декілька проблем. Ви-
рішення проблеми операцій з критеріями передбачає 
визначення ваги критеріїв, упорядкування їх за важли-
вістю, декомпозицію (тобто розбиття критеріїв на під-
критерії). Вирішення проблеми зі значеннями критеріїв 
обумовлює порівняння різних значень одного критерію, 
побудову функції корисності по одному критерію, ви-
знання задовільними значення по одному критерію. Ви-
рішення проблеми операцій з альтернативами пов’язане 
з порівнянням двох альтернатив, які описуються двома 
критеріями; порівнянням двох багатокритеріальних аль-
тернатив; вибором з групи альтернатив; призначенням 
цільової точки; вибором критерію, значення якого слід 
було б покращити, поступаючись по іншому критерію; 
визначенням у кількісному вигляді збільшення значення 
одного критерію, що компенсує зменшення значення ін-
шого. Вирішення проблеми порівняння альтернатив у ці-
лому пов’язане з порівнянням двох альтернатив у цілому 
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та порівняння багатьох альтернатив. Аналіз математич-
них методів розв’язування наведених задач спонукає ре-
комендувати процедуру fminimax, що програмно реалі-
зована в середовищі MatLab та яка ґрунтується на методі 
послідовного квадратичного програмування (SQP). 

Отже, для оптимізації структури експортно-
імпортного потенціалу підприємства та підви-
щення ефективності його використання слід 

розв’язати багатокритеріальну оптимізаційну задачу, 
реалізувавши процедуру fminimax у програмному серед-
овищі MatLab. Частинними критеріями в даній задачі 
розглядаються два критерії. Першим критерієм є рівень 
розвитку експортно-імпортного потенціалу підприєм-
ства, який відображається відповідними показниками, 
а другим критерієм є результативність використання 
експортно-імпортного потенціалу. У розробленні час-
тинних критеріїв слід урахувати вплив кожного окремо-
го фактора. Для цього необхідно обчислити парні залеж-
ності відповідних рівнів від кожного окремого фактора. 
Наприклад, рівняння залежностей рівня використання 
експортно-імпортного потенціалу від його факторів ра-
зом з обчисленими значеннями статистичних критеріїв 
для підприємства ВАТ «Турбоатом» має вигляд:
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2
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2 0,9241, 36,55;R F 
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,0,1751
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2 0,8372, 15,43,R F 

де y1 – економічна ефективність експорту; y2 – еконо-
мічна ефективність імпорту; y3 – вигідність експорту;   
y4 – прибутковість експортних операцій; y5 – рентабель-
ність імпорту; а також показники рентабельності під-
приємства: y6 – рентабельність сукупного капіталу;  y7 –  
валова рентабельність продажів; y8 – операційна рента-
бельність продажів; y9 – чиста рентабельність продажів 
[10; 11]. 

Усі моделі є статистично якісними, що демонстру-
ють наведені значення коефіцієнта детермінації та об-
числені значення критерію Фішера. 

У частинних критеріях слід врахувати не однако-
вий вплив факторів. Саме значеннями вагових 
коефіцієнтів α1 і встановляє важливість того чи 

іншого фактора. Перший частинний критерій F1, по-
будований з урахуванням залежностей рівня розвитку 
експортно-імпортного потенціалу від його факторів зі 
встановленими ваговими коефіцієнтами, які ґрунтують-
ся на пріоритетності вирішення завдань у функціональ-
них стратегіях підприємства, має вигляд:

  2
1 3
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Другий частинний критерій (F2) також побудо-
ваний з урахуванням залежностей рівня використання 
експортно-імпортного потенціалу на підприємстві від 
його факторів зі встановленими ваговими коефіцієн-
тами, які ґрунтуються на пріоритетності вирішення за-
вдань у функціональних стратегіях, має вигляд:

фондовіддача; x16 – фондоозброєність; x17 – коефіцієнт 
забезпеченості власними оборотними коштами; x18 –  
частка власних обігових коштів в активах; x19 – коефіці-
єнт оборотності капіталу; x20 – коефіцієнт оборотності 
власного обігового капіталу; x21 – коефіцієнт оборот-
ності виробничих запасів; x22 – коефіцієнт оборотності 

2
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де x1 – експортна квота; x2 – імпортна квота; x3 – екс-
портна щільність підприємства на зовнішньому ринку; 
x4 – частка внутрішнього ринку; x5 – темп зміни по-
ставок на експорт;  x6 – темп змін імпорту;  x7 – рівень 
продуктової диверсифікації експорту; x8 –  коефіцієнт 
використання робочого часу; x9 –  питома вага праців-
ників, що закінчили ВНЗ; x10 –  питома вага працівників, 
навчених новим професіям; x11 – питома вага працівни-
ків, що підвищили кваліфікацію у звітному періоді;  x12 – 
коефіцієнт плинності персоналу; x13 – продуктивність 
праці; x14 – коефіцієнт відновлення основних фондів;  x15 –  

готової продукції; x23 – коефіцієнт оборотності власно-
го капіталу; x24 – коефіцієнт автономії; x25 – коефіцієнт 
маневреності; x26 – показник фінансового левериджу;  
x27 – коефіцієнт забезпечення запасів і витрат власними 
джерелами формування; x28 – запаси матеріальних ре-
сурсів;  x29 – матеріаломісткість продукції; та показники 
структури операційних витрат: x30 – матеріальні витра-
ти;  x31 – амортизація; x32 – витрати на оплату праці; x33 –  
відрахування на соціальні потреби; x34 – інші операційні 
витрати; x35 – виробничі запаси; x36 – незавершене ви-
робництво; x37 – готова продукція [10; 11].
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У даній багатокритеріальній оптимізаційній задачі 
обмеженнями є інтервали змін значень факторів з ура-
хуванням їх числових характеристик, а саме – стандарт-
ної похибки. Оптимальні значення показників такі:

1 0,4671,x   2 0,1227,x   3 10301,27,x 

4 0,9055,x   5 0,8929,x   6 1,0918,x 

7 0,8267,x   8 0,8543,x   9 0,2967,x 

10 0,0602,x   11 4,61 19,x E   12 0,0291,x 

13 26,9076,x   14 0,019,x   15 1,5143,x 

16 43,3698,x   17 0,4036,x   18 0,2309,x 

19 0,3102,x   20 1,0012,x   21 0,9501,x 

22 2,008,x   23 0,3989,x   24 0,6556,x 

25 0,3486,x   26 0,2803,x   27 0,4346,x 

28 401596,0,x   29 3,053,x   30 0,4774,x 

31 0,0244,x   32 0,1998,x   33 0,0775,x 

34 0,086,x   35 0,1792,x   36 0,1275,x 

37 0,0643;x   1 1,0865,у   2 1,0537,у 

3 2,5947,у   4 1000,963,у   5 0,0537,у 

6 0,0324,у   7 0,2805,у   8 0,1653,у 

9 0,1043.у 

Значення частинних критеріїв, а саме: максималь-
ний рівень розвитку ЕІПП, дорівнює 0,4004. При цьому 
максимальний рівень використання 0,4392. Порівняння 
отриманих рівнів свідчить про більші можливості під-
приємства використовувати свій ЕІПП.

Отже, формування стратегії на основі моніторин-
гу ЕІПП рекомендується здійснювати за етапа-
ми, які об’єднуються в чотири блоки. 

Перший блок – «Визначення структури потенці-
алу підприємства та місця в ній експортно-імпортного 
потенціалу» складається з таких етапів: 1) уточнен-
ня структури загального потенціалу підприємства;  
2) оцінка ефективності господарської діяльності під-
приємства; 3) визначення місця експортно-імпортного 
потенціалу в загальній структурі потенціалу підприєм-
ства. На основі аналізу робіт відомих фахівців з проблем 
економічного аналізу, управління експортно-імпортною 
діяльністю підприємства уточнюється концептуальний 
зміст загального потенціалу, його структура, складові, 
елементи. Для здійснення оцінки ефективності госпо-
дарської діяльності слід сформувати відповідну систему 
показників та використати аналітичні інструменти для 
обчислення інтегральних показників. 

Другий блок – «Оцінка стану експортно-імпорт-
ного потенціалу та його використання на підприєм-
стві і факторів, що на них впливають» – містить етапи: 
1) спостереження за показниками стану експортно-
імпортного потенціалу та його використання на підпри-
ємстві; 2) аналіз впливу факторів зовнішнього серед-
овища на ЕІПП і виявлення дестабілізуючих факторів;  
3) аналіз факторів внутрішнього середовища та їх вплив 

на ЕІПП, виявлення факторів, які забезпечують стій-
кість підприємства на ринках . Вхідними даними для 
реалізації другого етапу методичного підходу є дані 
офіційної статистики, обліково-звітна документація. На 
основі аналізу робіт відомих фахівців з проблем управ-
ління експортно-імпортною-діяльністю підприємства 
необхідно розробити систему показників, які відобра-
жають ЕІПП. На даному етапі здійснюється аналіз впли-
ву факторів макро- та мезорівня на стан, використання 
та розвиток ЕІПП і виявлення серед них факторів, які 
негативно впливають та є дестабілізуючими факторами 
зовнішнього середовища. Для виявлення внутрішніх 
причинно-наслідкових механізмів у діяльності підпри-
ємства слід визначити внутрішні латентні фактори на 
основі використання методів багатовимірного статис-
тичного аналізу – факторного та канонічного аналізу.

Третій блок – «Оцінка стратегічної позиції під-
приємства на внутрішніх та зовнішніх ринках» – реа-
лізується в етапах: 1) оцінка використання ЕІПП і ви-
явлення конкурентних переваг підприємства. Діагнос-
тика економічного стану конкурентів на ринку; 2) спо-
стереження тенденцій змін значень показників ЕІПП 
та їх прогнозування; 3) виявлення оптимальної струк-
тури ЕІПП та оптимальних значень при максимізації 
рівнів його розвитку та використання. Успіх реалізації 
стратегії залежить від урахування факторів, що забез-
печують стійкість функціонування діяльності підпри-
ємства в різних умовах. Для своєчасного усунення ви-
явлених негативних тенденцій необхідно здійснювати 
прогнозування значень показників ЕІПП. Планування 
експортно-імпортної діяльності підприємства спира-
ється на знання оптимальної структури даного потенці-
алу та оптимальних значеннях показників, які характе-
ризують ЕІПП і його використання. Цю складну задачу 
рекомендується розв’язувати як багатокритеріальну 
оптимізаційну задачу. 

Четвертий блок – «Вибір та формування страте-
гії діяльності підприємства» – передбачає здійснення 
трьох етапів: 1) аналіз стратегічних альтернатив роз-
витку ЕІПП і його ефективного використанні з ураху-
ванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 
ринку; 2) аналітичне обґрунтування обраної стратегії 
підприємства; 3) діагностика реалізації стратегії на 
основі моніторингу показників. При формуванні стра-
тегій рекомендується бажані значення показників ба-
зувати на прогнозних та оптимальних значеннях осно-
вних показників ЕІПП і показників діяльності підпри-
ємства. Оскільки в результаті моніторингу виявляються 
«вузькі місця» та приховані можливості ефективного 
функціонування, їх слід враховувати в стратегіях. Мо-
ніторинг показників експортно-імпортного потенціалу 
надає можливості спостерігати за ефективністю реалі-
зації стратегії підприємства на основі аналізу відхилень 
досягнутих значень від бажаних, які передбачаються в 
стратегіях.

Наведений підхід дозволяє виявити резерви, по-
вніше використати наявний потенціал у досягненні мак-
симального рівня критерію результативності діяльності 
підприємств, ухвалювати дієві управлінські рішення в 
складних умовах економіки.                    
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