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РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГНОЗІВ ЕКСПОРТНО- 
ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ У СИСТЕМІ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Сучасні умови нестабільності національної економіки, недо-
статнє врахування постійних коливань попиту споживачів і чинни-
ків, що впливають на зміну тенденцій розвитку зовнішньоеконо- 
мічної діяльності, потребують розроблення прогнозів обсягів екс-
портно-імпортних поставок. Це, у свою чергу, дозволить сформу-
вати ефективну стратегію розвитку зовнішньоекономічної діяль- 
ності суб’єктів господарювання. 

Питання організації та регулювання експортно-імпортних 
операцій в Україні регламентуються такими законодавчими і  
нормативно-правовими актами: Митний кодекс України від 
13.03.2012 р. № № 4495-VI; Закон України від 16.04.1991 р. № 959-
XII «Про зовнішньоекономічну діяльність» (із змінами); Закон Ук-
раїни від 20.10.1999 р. № 1172-XIV «Про транзит вантажів» (із змі-
нами); Закон України від 12.09.2019 р. № 78-IX «Про режим спіль-
ного транзиту та запровадження національної електронної транзит-
ної системи» (із змінами); Постанова Кабінету Міністрів України 
від 21.05.2012 р. № 461 «Про затвердження переліку товарів, вве-
зення яких на митну територію України та/або переміщення тери-
торією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється 
за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення 
сплати митних платежів» (із змінами) тощо. 

Проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств у різних сферах господарювання становлять 
інтерес для науковців і фахівців-практиків [1-12].  

Питанням транзитного й експортного потенціалу з урахуван-
ням регіональної складової [13-20]; регулювання митної політики 
та формування інститутів митних режимів [21-23] присвячено  
значну кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених. 
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Однак, незважаючи на таку пильну увагу до окресленої про-
блематики, актуальним залишається здійснення наукових дослід-
жень у напрямі управління експортно-імпортними операціями в  
системі зовнішньоекономічної діяльності підприємств.  

Мета статті полягає в розробленні прогнозів основних по-
казників експортно-імпортної діяльності з використанням статисти-
чних і економіко-математичних методів.  

Для прогнозування обсягів експортно-імпортних поставок 
можуть застосовуватися різні статистичні методи [24-28]. 

Метод авторегресії – побудова авторегресійної моделі, тобто 
динамічної регресійної моделі, що відображає часові зміни дослід-
жуваного показника порівняно з його попередніми значеннями.  

Авторегресійна модель виглядає таким чином: 
 ntnttt yyyY −−− +++= ααα ...2211 ,  (1) 

де ty – прогнозне значення показника;  

nttt yyy −−− ...,, 21 – попередні значення прогнозного показника; 

nααα ...,, 21  – коефіцієнти авторегресії; 
t – порядковий номер попередніх значень показника. 

Метод середнього темпу зростання: 
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де nY  – значення прогнозного показника за поточний рік; 

1Y  – значення прогнозного показника за базовий рік. 
Метод екстраполяції середньої – розрахунок виконано за  

формулою 

 
n

Y
YY i

t
== , (3) 

де iY  – фактичні значення показника; 
n – кількість періодів. 

Метод «наївних моделей» – розрахунок здійснюється в такій 
послідовності: 

визначення щорічного приросту або зменшення обсягу експо-
рту / імпорту 

 1−−=Δ nni VVV , (4) 
де nV  – наступне значення показника; 

1−nV  – попереднє значення показника; 
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розрахунок середнього щорічного приросту або зменшення 
показника та прогнозного значення обсягу експорту / імпорту 

n

V
V i
ср

Δ
=Δ ; (5)

срфпр VVV Δ+= , (6)

де фV  – фактичне значення показника за попередній період. 

n – кількість періодів. 
Метод екстраполяції тренду – розрахунок надається за видом 

лінійного рівняння 

 +=+=+= 2,, ttyttnytYt βαβαβα , (7)

де y – показник, що аналізується; 
t – період (роки); 

βα ,  – коефіцієнти для розрахунку. 
У роботі [29] доведено, що найбільш точним і достовірним 

методом прогнозування є метод авторегресії, який має такі пере-
ваги: обґрунтованість й оперативність виконання розрахунків;  
менша похибка одержаних результатів; відсутність суб’єктивного 
чинника, властивого методу експертних оцінок тощо. Отже, цей ме-
тод є ефективним для прогнозування показників, оскільки має місце 
вища достовірність прогнозних значень. 

Виконаємо прогнозування показників експортно-імпортних 
операцій із використанням методу авторегресії. Розрахунки свід-
чать, що обсяги експорту з країн Європи в Україну зростуть за 2019-
2023 рр. на 22,2%, а імпорту – на 19,2%. Однак сальдо експортно-
імпортних операцій буде від’ємним і щороку скорочуватиметься. 
При цьому знизиться і співвідношення між імпортом та експортом. 
Так, якщо значення цього показника у 2019 р. становило 1,42 раза, 
то в 2023 р. – 1,38. 

Разом з тим обсяги експорту сільськогосподарської продукції 
збільшаться у 2 рази, а імпорту – в 1,83 раза. Сальдо експортно-ім-
портних операцій буде додатним і зросте у 2023 р. порівняно з 
2019 р. у 2,1 раза. За цей період обсяг інвестицій зовнішньоеконо-
мічної діяльності збільшиться на 4,6% (див. таблицю). 

Висновки. Отже, прогнозування як ефективний інструмент 
планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств дозволяє 
приймати обґрунтовані управлінські рішення при формуванні пла-
нів відвантаження споживачам, виробничих програм і стратегій по- 
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Таблиця 
Прогнозні значення показників зовнішньоекономічної  

діяльності суб’єктів господарювання 

Показники 
Фактичне 
значення 
за 2019 р.

Прогнозні значення за роками

2020 2021 2022 2023 

Зовнішня торгівля товарами з країнами Європи, млн дол. США
Експорт 26739,5 28116,6 29564,6 31087,2 32688,2
Імпорт 38001,9 39708,2 41491,1 43354,0 45300,6
Сальдо -11262,4 -11591,6 -11896,5 -12266,8 -12612,4

Зовнішня торгівля сільськогосподарською продукцією, млн дол. США
Експорт 3330,0 3971,0 4735,4 5647,0 6734,1
Імпорт 556,4 647,4 753,2 876,4 1019,7
Сальдо 2773,6 3323,6 3982,2 4770,6 5714,4

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
Обсяг, млрд дол. США 35,81 36,22 36,63 37,05 37,47
Темпи зростання, % 100,0 101,1 102,3 103,5 104,6

Джерело: складено та розраховано автором. 

дальшого розвитку підприємств, виявляти резерви підвищення  
ефективності організації міжнародної збутової діяльності, оптимі-
зувати структуру експортно-імпортних операцій [30; 31]. Це сприя-
тиме розширенню каналів збуту, скороченню витрат на організацію 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання та  
збільшенню обсягів реалізації експортної продукції. 

Перспективи подальших досліджень полягають в обґрунту-
ванні науково-методичних положень і розробленні практичних ре-
комендацій щодо інформаційно-аналітичного забезпечення роз- 
витку системи оподаткування експортно-імпортних операцій. 
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