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Семенюк І. Ю. Визначення ефективності адаптації зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств 

до умов поглиблення євроінтеграційного процесу України
У статті визначено, що впровадження та реалізація механізму зовнішньоекономічної адаптації машинобудівних підприємств до умов євроінте-
граційних процесів вимагає постійного моніторингу процесів здійснення експортно-імпортних операцій та адаптаційних заходів з метою вияв-
лення поточних проблем та уникнення ризиків. Встановлено, що одним із інструментів моніторингу виступає система показників, яка дозволяє 
оцінити ефективність використання механізму зовнішньоекономічної адаптації машинобудівного підприємства завдяки порівнянню значень 
отриманих показників після проведення адаптаційних змін зі значеннями показників попередніх періодів. Запропоновано визначати ефективність 
адаптації зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств до умов поглиблення євроінтеграційного процесу України за допомогою: 
індексу зміни обсягу експорту продукції машинобудівного підприємства до країн ЄС; середньозваженого показника зміни частки європейського 
ринку, яку охоплює продукція підприємства; показника ефективності експорту продукції машинобудівного підприємства до країн Європейського 
Союзу; показника індексу зміни обсягів постійних замовлень від європейських партнерів; інтегрального показника ефективності використання 
адаптаційного потенціалу машинобудівного підприємства в умовах євроінтеграційних процесів.
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Семенюк И. Ю. Определение эффективности адаптации 

внешнеэкономической деятельности машиностроительных  
предприятий в условиях углубления евроинтеграционного  

процесса Украины
В статье определено, что внедрение и реализация механизма внеш-
неэкономической адаптации машиностроительных предприятий к 
условиям евроинтеграционных процессов требует постоянного мо-
ниторинга процессов осуществления экспортно-импортных операций 
и адаптационных мероприятий с целью выявления текущих проблем 
и избежания рисков. Установлено, что одним из инструментов мони-
торинга выступает система показателей, позволяющая оценить эф-
фективность использования механизма внешнеэкономической адап-
тации машиностроительного предприятия благодаря сравнению 
значений полученных показателей после проведения адаптационных 
изменений со значениями показателей предыдущих периодов. Предло-
жено определять эффективность адаптации внешнеэкономической 
деятельности машиностроительных предприятий к условиям углу-
бления евроинтеграционного процесса Украины с помощью: индекса 
изменения объема экспорта продукции машиностроительного пред-
приятия в страны ЕС; средневзвешенного показателя изменения доли 
европейского рынка, которую охватывает продукция предприятия; 
показателя эффективности экспорта продукции машиностроитель-
ного предприятия в страны Европейского Союза; показателя индекса 
изменения объемов постоянных заказов от европейских партнеров; 
интегрального показателя эффективности использования адапта-
ционного потенциала машиностроительного предприятия в услови-
ях интеграционных процессов.
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Economic Activity of Machine-Building Enterprises in Conditions  
of Deepening the European Integration Process of Ukraine

The article determines that introduction and implementation of the mecha-
nism for foreign economic adaptation of machine-building enterprises to the 
conditions of the European integration processes requires constant monitoring 
of the processes of export-import operations and the adaptation activities to 
identify current problems and avoid risks. It has been found that one of the 
monitoring instruments is the system of indicators, which provides to evalu-
ate the efficiency of use of the mechanism for foreign economic adaptation of 
a machine-building enterprise by comparing the values of the obtained indi-
cators after accomplishing adaptation changes with the values of the indica-
tors of previous periods. It is suggested to determine efficiency of adaptation 
of foreign economic activity of machine-building enterprises to conditions of 
deepening of the European integration process of Ukraine by means of: index 
of change of volume of exported production of a machine-building enterprise to 
the EU countries; weighted average of the change in the share of the European 
market, which is covered by the enterprise’s products; indicator of efficiency of 
exports of production of a machine-building enterprise to the European Union 
countries; indicator of the index of changes in the volume of permanent orders 
from European partners; integral indicator of efficiency of use of adaptive po-
tential of a machine-building enterprise in conditions of integration processes.
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У рамках поглиблення євроінтеграційного про-
цесу України та створення зони вільної торгівлі 
з країнами ЄС вітчизняні підприємства маши-

нобудівної галузі, які здійснюють зовнішньоекономіч-
ну діяльність, потребують впровадження цілого комп-
лексу заходів, спрямованих на адаптацію виробників 
машинобудівної продукції до нових умов здійснення 
експортно-імпортних операцій. Такі заходи передба-
чають формування механізму зовнішньоекономічної 
адаптації машинобудівних підприємств, ефективність 
використання якого є основним показником конку-
рентоспроможності на європейському ринку.

У цілому, проблематика адаптації підприємств 
завжди перебувала в полі зору вітчизняних науков-
ців, зокрема таких як: В. С. Мазур [1], А. А. Турило [2], 
Н. Г. Беник [3], М. В. Ковбатюк [4], М. А. Мельнік [5], 
Г. М. Черняк [6], Д. О. Сомов [7] та ін. Своєю чергою, 
значний внесок у дослідження питання теоретико-
методологічних аспектів ефективності адаптації під-
приємств було зроблено А. О. Мельник [8]. 

Однак, зважаючи на необхідність зміни форм, 
методів та принципів здійснення експортно-ім-
портних операцій виробників машинобудівної про-
дукції в умовах інтеграції до європейського економіч-
ного простору, особливого значення набуває дослі-
дження саме ефективності адаптації зовнішньоеко-
номічної діяльності машинобудівних підприємств.

Метою статті є визначення основних показ-
ників ефективності адаптації зовнішньоекономічної 
діяльності машинобудівних підприємств за умов по-
глиблення євроінтеграційного процесу.

Впровадження та реалізація механізму зовніш-
ньоекономічної адаптації машинобудівних підпри-
ємств до умов євроінтеграційних процесів вима-
гає постійного моніторингу процесів здійснення 
експортно-імпортних операцій та адаптаційних захо-
дів з метою виявлення поточних проблем та уникнен-
ня ризиків. Процес моніторингу виступає головним 
інформаційним інструментом реалізації адаптацій-
ного механізму. 

Процес моніторингу дозволяє оцінити ефектив-
ність використання механізму зовнішньоекономічної 
адаптації машинобудівного підприємства до умов єв-
роінтеграції завдяки порівнянню значень отриманих 
показників після проведення адаптаційних змін зі 
значеннями показників попередніх періодів. 

Так, узагальнюючим показником є індекс зміни 
обсягу експорту продукції машинобудівного підпри-
ємства до країн ЄС:

      1
,i

i

Qe
Ie

Qe −
=

  

(1)

де     Іe – індекс зміни обсягу експорту продукції ма-
шинобудівного підприємства до країн ЄС;

Qеі – базове значення обсягу експорту продук-
ції машинобудівного підприємства до країн ЄС до 
впровадження адаптаційного механізму;

Qеі–1 – фактичне значення обсягу експорту про-
дукції машинобудівного підприємства до країн ЄС 
після впровадження адаптаційного механізму.

Для того, щоб даний показник відображав дій-
сно позитивний результат проведених адаптаційних 
заходів, він має становити не менше одиниці.

Якщо в рамках адаптаційних заходів було здій-
снено товарну диверсифікацію експорту продукції 
машинобудівного підприємства до країн ЄС, показ-
ником ефективності використання механізму зо-
внішньоекономічної адаптації виступає середньозва-
жений показник зміни частки європейського ринку, 
яку охоплює продукція підприємства:

  
1

1
,i i

n
i i
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(2)

де Іpn – індекс зміни частки європейського ринку, яку 
охоплює n-на продукція машинобудівного підприєм-
ства внаслідок проведення адаптаційних заходів;

Qеnі (і–1) – базове та фактичне значення обсягу 
експорту n-ної продукції машинобудівного підприєм-
ства до країн ЄС до та після впровадження адапта-
ційного механізму;

Рeі (і–1) – базове та фактичне значення частки єв-
ропейського ринку n-ної продукції машинобудівного 
підприємства до країн ЄС у році до та після впрова-
дження адаптаційного механізму.

Нормативне значення середньозваженого по-
казника зміни частки європейського ринку машино-
будівного підприємства, що забезпечує ефективність 
використання адаптаційного механізму, має бути 
більше одиниці. 

Розробка та запровадження механізму зовніш-
ньоекономічної адаптації є досить дорого вар-
тісним процесом для машинобудівного під-

приємства. Тому розрахунок ефективності експорту 
до країн ЄС із урахуванням вкладених коштів у роз-
робку та впровадження адаптаційних заходів визна-
чає доцільність використання самого адаптаційного 
механізму:

  
.

.1
.

,експ
експ

ад

П
E

В


 
(3) 

де     Еексп.1 – ефективність експорту продукції маши-
нобудівного підприємства до країн Європейського 
Союзу;

Пексп. – прибуток від експорту продукції маши-
нобудівного підприємства до країн Європейського 
Союзу;

Вад. – витрати на розробку та впровадження 
адаптаційного механізму.

При цьому слід враховувати, що показник Вад. 
розраховується як сума витрат власних коштів маши-
нобудівного підприємства (прибуток, амортизація, 
резервний фонд) на розробку та впровадження адап-
таційного механізму (Вад.1) і витрат машинобудівного 
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підприємства, сформованих за допомогою залучених 
коштів – кредитів, іноземних інвестицій, субсидій, 
дотацій, міжнародних грантів (Вад.2).

Чим більшим є прибуток від експортної діяль-
ності, особливо в порівнянні з періодом, коли адапта-
ційні заходи не застосовувались, тим ефективнішим є 
механізм адаптації зовнішньоекономічної діяльності 
машинобудівного підприємства.

Якщо підприємство машинобудівної галузі рані-
ше не здійснювало експортну діяльність взага-
лі та прийняло стратегічне рішення постачати 

власну продукцію на європейський ринок після про-
ведення відповідних адаптаційних заходів, моніто-
ринг ефективності використання адаптаційного ме-
ханізму має включати визначення ефективності екс-
порту із урахуванням альтернативного прибутку від 
реалізації продукції на внутрішньому ринку:

  

.
.2

.
,експ

експ
ад

В
E

С


 
(4) 

де    Еексп.2 – ефективність експорту продукції маши-
нобудівного підприємства до країн Європейського 
Союзу;

Вексп. – вартість експорту продукції машинобу-
дівного підприємства до країн Європейського Союзу, 
виражена у внутрішніх цінах;

Сад. – собівартість експортної продукції із ура-
хуванням витрат на розробку та впровадження адап-
таційного механізму.

Якщо значення отриманого показника переви-
щує одиницю, експорт продукції до країн ЄС є більш 
ефективним для машинобудівного підприємства, ніж 
реалізація на внутрішньому ринку.

Для більшості вітчизняних машинобудівних 
підприємств актуальною є проблема встановлення 
довгострокових відносин з іноземними партнерами. 
Впровадження механізму адаптації ЗЕД дозволить 
експортерам машинобудівної продукції її вирішити, 
про що може свідчити індекс зміни обсягів постійних 
замовлень від європейських імпортерів:

  

.
.

.
,зам б

зам
зам ф

К
І

К


 
(5) 

де      Ізам. – індекс зміни обсягів постійних замовлень 
від європейських партнерів;

Кзам.б – базове значення кількості замовлень від 
європейських партнерів до впровадження адаптацій-
ного механізму;

Кзам.ф – фактичне значення кількості замов-
лень від європейських партнерів після впровадження 
адаптаційного механізму.

Нормативне значення отриманого показника 
має бути більше одиниці.

Принцип комплексності адаптації зовнішньо-
економічної діяльності до євроінтеграційних процесів 
передбачає, що адаптаційні зміни мають стосуватися 

усіх сфер господарської діяльності машинобудівного 
підприємства. Тому, на нашу думку, підхід до оціню-
вання ефективності використання механізму пови-
нен бути теж комплексним і враховувати показники, 
які характеризують середній результат ефективності 
використання складових адаптаційного потенціалу:

,ЕАП ЕВП ЕТП ЕІНП ЕФП ЕКП ЕІП ЕОП      
(6)

де    ЕАП – інтегральний показник ефективності ви-
користання адаптаційного потенціалу машинобудів-
ного підприємства в умовах євроінтеграційних про-
цесів;

ЕВП – показник ефективності використання 
виробничого потенціалу;

ЕТП – показник ефективності використання 
трудового потенціалу;

ЕІНП – показник ефективності використання 
інноваційного потенціалу;

ЕФП – показник ефективності використання 
фінансового потенціалу;

ЕКП – показник ефективності використання 
конкурентного потенціалу;

ЕІП – показник ефективності використання ін-
вестиційного потенціалу;

ЕОП – показник ефективності використання 
організаційного потенціалу.

Після певного періоду (місяця, року) впрова-
дження механізму адаптації ЗЕД доцільно здійснити 
порівняльну оцінку базового та фактичного значень 
інтегрального показника ефективності використання 
адаптаційного потенціалу. Це дасть змогу визначити, 
наскільки ефективно використовується сам адапта-
ційний механізм та які показники позитивно чи не-
гативно впливають на даний процес.

На нашу думку, в умовах інтеграції машино-
будівного підприємства до європейського 
економічного простору серед показників, 

які визначають ефективність використання складо-
вих адаптаційного потенціалу, важливого значення 
набувають такі показники, як: індекс зміни продук-
тивності праці персоналу підприємства, яке здійснює 
експортну діяльність до країн ЄС; індекс зміни част-
ки витрат на впровадження інновацій у загальному 
обсязі експорту до країн ЄС; індекс зміни матеріало-
місткості продукції, яка виготовляється на експорт 
до європейського ринку.

Персонал машинобудівного підприємства є 
основним ресурсом результативного запровадження 
адаптаційних змін у здійсненні зовнішньоекономіч-
ної діяльності, зокрема, експортної. Раціональне та 
ефективне використання даного ресурсу безпосеред-
ньо має вплив на збільшення доходу від експортної 
діяльності та відображається індексом зміни продук-
тивності праці персоналу:

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	м
іж

н
ар

о
д

н
і е

ко
н

о
м

іч
н

і в
ід

н
о

си
н

и

61БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2018
www.business-inform.net

      
.

. . ,
. .пр

Пр бІ
Пр ф


 

(7) 

де    Іпр. – індекс зміни продуктивності праці персона-
лу підприємства, яке здійснює експортну діяльність 
до країн ЄС;

Пр.б. – базовий показник продуктивності праці 
персоналу підприємства, яке здійснює експортну ді-
яльність до країн ЄС до впровадження адаптаційного 
механізму;

Пр.ф. – фактичний показник продуктивності 
праці персоналу підприємства, яке здійснює експорт-
ну діяльність до країн ЄС після впровадження адап-
таційного механізму.

При цьому базовий і фактичний показники про-
дуктивності праці персоналу підприємства, яке здій-
снює експортну діяльність до країн ЄС, можна визна-
чити як співвідношення між прибутком від експорту 
та середньообліковою чисельністю працівників ма-
шинобудівного підприємства:

  

 .

.
,експ

е
перс

П
Пр

Ч


 
(8) 

де    Пре – продуктивність праці персоналу машино-
будівного підприємства, яке здійснює експортну ді-
яльність до країн ЄС;

Пексп. – прибуток від експорту продукції маши-
нобудівного підприємства до країн ЄС;

Чперс. – середньооблікова чисельність персоналу 
машинобудівного підприємства, яке здійснює екс-
портну діяльність до країн ЄС.

Варто зазначити, що фактичний показник про-
дуктивності праці персоналу підприємства, 
яке здійснює експортну діяльність до країн 

ЄС, перевищуватиме значення базового показника 
лише при використанні активної моделі адаптації зо-
внішньоекономічної діяльності. 

Також активна модель адаптації ЗЕД машинобу-
дівного підприємства передбачає, що працівники за-
цікавлені у впровадженні адаптаційних змін та беруть 
безпосередньо участь у даному процесі. Моніторинг 
дає змогу визначити, наскільки даний принцип ви-
конується під час реалізації адаптаційного механізму. 
Тому, на нашу думку, керівництву підприємства важ-
ливо враховувати коефіцієнт лояльності працівників 
до впровадження адаптаційних змін у процесі вико-
ристання механізму:

      
,ад

лп
п

П
К

П


 
(9) 

де    Клп – коефіцієнт лояльності працівників до впро-
вадження адаптаційних змін у процесі використання 
механізму адаптації ЗЕД;

Пад. – чисельність персоналу, яка активно бере 
участь у реалізації механізму адаптації ЗЕД машино-
будівного підприємства;

Пп – чисельність персоналу, яка пасивно або 
взагалі не бере участь у реалізації механізму адаптації 
ЗЕД машинобудівного підприємства.

Якщо Клп < 1, то це є сигналом для керівництва 
підприємства, що система управління персоналом не 
адаптована належним чином для більш ефективного 
впровадження механізму адаптації зовнішньоекономіч-
ної діяльності в умовах євроінтеграційних процесів.

Інноваційний підхід до впровадження адапта-
ційного механізму в умовах активного освоєння 
європейського ринку та зміцнення позицій на 

внутрішньому ринку за умов зростання рівня конку-
ренції з боку іноземних виробників машинобудівної 
продукції вимагає від підприємств вітчизняного ма-
шинобудівного комплексу максимального реінвесту-
вання прибутку в нові технології та обладнання в про-
цесі виробництва експортної продукції. Індекс зміни 
частки витрат на впровадження інновацій у загально-
му обсязі експорту відображає результативність про-
ведених адаптаційних заходів у даному напрямку:

    

. .
.

. .
,ін в б

ін
ін в ф

Ч
І

Ч


 
(10) 

де     Іін. – індекс зміни частки витрат на впроваджен-
ня інновацій у загальному обсязі експорту машинобу-
дівного підприємства до країн ЄС;

Чін.в.б – базовий показник частки витрат на 
впровадження інновацій у загальному обсязі екс-
порту машинобудівного підприємства до країн ЄС до 
впровадження адаптаційного механізму;

Чін.в.ф – фактичний показник частки витрат на 
впровадження інновацій у загальному обсязі експор-
ту машинобудівного підприємства до країн ЄС після 
впровадження адаптаційного механізму.

Базовий та фактичний показники частки витрат 
на впровадження інновацій у загальному обсязі екс-
порту машинобудівного підприємства до країн ЄС 
розраховуються на основі співвідношення між витра-
тами на впровадження інновацій та загальним обся-
гом експорту продукції:

      

.
. ,ін

ін в
e

В
Ч

Q


 
(11) 

де    Чін.в. – частка витрат машинобудівного підприєм-
ства на впровадження інновацій у загальному обсязі 
експорту до країн ЄС;

Він. – витрати на впровадження інновації у про-
цес виробництва машинобудівної продукції, яка екс-
портується до країн ЄС;

Qе – загальний обсяг продукції машинобудівно-
го підприємства до країн ЄС.

Своєю чергою, індекс зміни матеріаломістко сті 
продукції, яка виготовляється на експорт до європей-
ського ринку, також може свідчити про ефективність 
використання адаптаційного механізму. Адже однією з 
головних передумов збільшення обсягу експорту про-
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дукції машинобудівного підприємства є зменшення її 
собівартості, що можливо досягти в разі зменшення 
використання матеріальних ресурсів, необхідних для 
виробництва. Показник індексу зміни матеріаломіст-
кості машинобудівної продукції, яка виготовляється 
на експорт до ЄС, розраховується таким чином:

    

( ). ,
( ).мп

Мп е бІ
Мп е ф


 

(12) 

де    Імп. – індекс зміни матеріаломісткості продук-
ції, яка виготовляється на експорт до європейського 
ринку;

Мп(e).б – базовий показник матеріаломісткості 
продукції машинобудівного підприємства, яка виго-
товляється на експорт до ЄС до впровадження адап-
таційного механізму;

Мп(e).ф – фактичний показник матеріаломіст-
кості продукції машинобудівного підприємства, яка 
виготовляється на експорт до ЄС після впроваджен-
ня адаптаційного механізму.

Для визначення базового та фактичного показни-
ків матеріаломісткості продукції машинобудівного під-
приємства, яка виготовляється на експорт до ЄС, мож-
на використати показники вартості матеріальних ви-
трат на одиницю виготовленої експортної продукції та 
загального обсягу виготовленої експортної продукції:

  

( )( ) ,
( )

Вмв еМп е
Qв е


 

(13) 

де      Мп(е) – матеріаломісткість продукції машинобу-
дівного підприємства, яка виготовляється на експорт 
до ЄС;

Вмв(е) – вартість матеріальних витрат на оди-
ницю виготовленої продукції, яка експортується до 
країн ЄС;

Qв(е) – загальний обсяг виготовленої продукції 
для експорту до країн ЄС.

Формування та впровадження механізму зо-
внішньоекономічної адаптації машинобудів-
ного підприємства до умов євроінтеграцій-

них процесів неможливе без дотримання принципу 
стратегічної орієнтованості. Тому, на нашу думку, при 
визначенні інтегрального показника ефективності 
використання адаптаційного потенціалу важливим 
також є врахування показника ефективності вико-
ристання стратегічного потенціалу.

Стратегічний потенціал відображає здатність 
машинобудівного підприємства використовувати 
власні можливості настільки ефективно, щоб досяг-
нути довгострокових стратегічних цілей розвитку зо-
внішньоекономічної діяльності в умовах євроінтегра-
ційних процесів та формується на основі:
 стратегічних позицій машинобудівного під-

приємства на внутрішньому та європей-
ському ринках, які включають імідж, репута-
цію, рівень корпоративної культури та соці-
альної відповідальності;

 управлінської компетентності, що полягає у 
здатності менеджерів вищої та середньої ланки 
до формування, прийняття та реалізації стра-
тегічних рішень у межах розробки та викори-
стання адаптаційного механізму. Застосування 
управлінських компетенцій вимагає наявності 
відповідних знань, навиків та досвіду;

 здатності підприємства до забезпечення 
виробничо-технологічної ефективності, що 
досягається шляхом раціонального викори-
стання ресурсів підприємства, а також ви-
конання управлінським персоналом функцій 
планування, координації та контролю;

 організаційної гнучкості, яка визначається 
здатністю машинобудівного підприємства 
змінювати власну організаційну структуру у 
відповідності до вимог застосування адапта-
ційного механізму [9].

Таким чином, формула визначення інтегрального 
показника ефективності використання адаптаційного 
потенціалу машинобудівного підприємства в умовах 
євроінтеграційних процесів матиме такий вигляд:

 
,ЕАП ЕВП ЕТП ЕІНП ЕФП ЕКП

ЕІП ЕОП ЕСП
    

 


 (14)

де ЕСП – показник ефективності використання стра-
тегічного потенціалу машинобудівного підприємства.

ВИСНОВКИ
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внішньоекономічної діяльності машинобудівних під-
приємств до умов поглиблення євроінтеграційного 
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процесів здійснення експортно-імпортних операцій 
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