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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 євроінтеграційних процесів вимагає постійного моніторингу процесів здійснення експортно-імпортних операцій та адаптаційних заходів з метою виявлення 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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предприятий в условиях углубления евроинтеграционного
процесса Украины
В статье определено, что внедрение и реализация механизма внешнеэкономической адаптации машиностроительных предприятий к
условиям евроинтеграционных процессов требует постоянного мониторинга процессов осуществления экспортно-импортных операций
и адаптационных мероприятий с целью выявления текущих проблем
и избежания рисков. Установлено, что одним из инструментов мониторинга выступает система показателей, позволяющая оценить эффективность использования механизма внешнеэкономической адаптации машиностроительного предприятия благодаря сравнению
значений полученных показателей после проведения адаптационных
изменений со значениями показателей предыдущих периодов. Предложено определять эффективность адаптации внешнеэкономической
деятельности машиностроительных предприятий к условиям углубления евроинтеграционного процесса Украины с помощью: индекса
изменения объема экспорта продукции машиностроительного предприятия в страны ЕС; средневзвешенного показателя изменения доли
европейского рынка, которую охватывает продукция предприятия;
показателя эффективности экспорта продукции машиностроительного предприятия в страны Европейского Союза; показателя индекса
изменения объемов постоянных заказов от европейских партнеров;
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де Іe – індекс зміни обсягу експорту продукції машинобудівного підприємства до країн ЄС;
Qеі – базове значення обсягу експорту продукції машинобудівного підприємства до країн ЄС до
впровадження адаптаційного механізму;
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Qеі–1 – фактичне значення обсягу експорту продукції машинобудівного підприємства до країн ЄС
після впровадження адаптаційного механізму.
Для того, щоб даний показник відображав дійсно позитивний результат проведених адаптаційних
заходів, він має становити не менше одиниці.
Якщо в рамках адаптаційних заходів було здійснено товарну диверсифікацію експорту продукції
машинобудівного підприємства до країн ЄС, показником ефективності використання механізму зовнішньоекономічної адаптації виступає середньозважений показник зміни частки європейського ринку,
яку охоплює продукція підприємства:
Qe ⋅ pni −1
Ipn = ∑ i
,
(2)
pni ⋅ Qei −1

		

міжнароднІ економічнІ відносини

де Іpn – індекс зміни частки європейського ринку, яку
охоплює n-на продукція машинобудівного підприємства внаслідок проведення адаптаційних заходів;
Qеnі (і–1) – базове та фактичне значення обсягу
експорту n-ної продукції машинобудівного підприємства до країн ЄС до та після впровадження адаптаційного механізму;
Рeі (і–1) – базове та фактичне значення частки європейського ринку n-ної продукції машинобудівного
підприємства до країн ЄС у році до та після впровадження адаптаційного механізму.
Нормативне значення середньозваженого показника зміни частки європейського ринку машинобудівного підприємства, що забезпечує ефективність
використання адаптаційного механізму, має бути
більше одиниці.

Р

озробка та запровадження механізму зовнішньоекономічної адаптації є досить дорого вартісним процесом для машинобудівного підприємства. Тому розрахунок ефективності експорту
до країн ЄС із урахуванням вкладених коштів у розробку та впровадження адаптаційних заходів визначає доцільність використання самого адаптаційного
механізму:

		

Eексп.1 

Пексп.
,
Вад.

(3)

де Еексп.1 – ефективність експорту продукції машинобудівного підприємства до країн Європейського
Союзу;
Пексп. – прибуток від експорту продукції машинобудівного 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 машинобудівного підприємства (прибуток, амортизація,
резервний фонд) на розробку та впровадження адаптаційного механізму (Вад.1) і витрат машинобудівного
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рамках поглиблення євроінтеграційного процесу України та створення зони вільної торгівлі
з країнами ЄС вітчизняні підприємства машинобудівної галузі, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, потребують впровадження цілого комплексу заходів, спрямованих на адаптацію виробників
машинобудівної продукції до нових умов здійснення
експортно-імпортних операцій. Такі заходи передбачають формування механізму зовнішньоекономічної
адаптації машинобудівних підприємств, ефективність
використання якого є основним показником конкурентоспроможності на європейському ринку.
У цілому, проблематика адаптації підприємств
завжди перебувала в полі зору вітчизняних науковців, 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 теоретикометодологічних аспектів ефективності адаптації підприємств було зроблено А. О. Мельник [8].
Однак, зважаючи на необхідність зміни форм,
методів та принципів здійснення експортно-ім
портних операцій виробників машинобудівної продукції в умовах інтеграції до європейського економічного простору, особливого значення набуває дослідження саме ефективності адаптації зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств.
Метою статті є визначення основних показників ефективності адаптації зовнішньоекономічної
діяльності машинобудівних підприємств за умов поглиблення євроінтеграційного процесу.
Впровадження та реалізація механізму зовніш
ньоекономічної адаптації машинобудівних підприємств до умов євроінтеграційних процесів вимагає постійного моніторингу процесів здійснення
експортно-імпортних операцій та адаптаційних заходів з метою виявлення поточних проблем та уникнення ризиків. Процес моніторингу виступає головним
інформаційним інструментом реалізації адаптаційного механізму.
Процес моніторингу дозволяє оцінити ефективність використання механізму зовнішньоекономічної
адаптації машинобудівного підприємства до умов євроінтеграції завдяки порівнянню значень отриманих
показників після проведення адаптаційних змін зі
значеннями показників попередніх періодів.
Так, узагальнюючим показником є індекс зміни
обсягу експорту продукції машинобудівного підприємства до країн ЄС:
Qei
Ie =
,
(1)
Qei −1
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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 діяльності, особливо в порівнянні з періодом, коли адаптаційні заходи не застосовувались, тим ефективнішим є
механізм адаптації зовнішньоекономічної діяльності
машинобудівного підприємства.

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

кщо підприємство машинобудівної галузі раніше не здійснювало експортну діяльність взагалі та прийняло стратегічне рішення постачати
власну продукцію на європейський ринок після проведення відповідних адаптаційних заходів, моніторинг ефективності використання адаптаційного механізму має включати визначення ефективності експорту із урахуванням альтернативного прибутку від
реалізації продукції на внутрішньому ринку:

де ЕАП – інтегральний показник ефективності використання адаптаційного потенціалу машинобудівного підприємства в умовах євроінтеграційних процесів;
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 інвестиційного потенціалу;
ЕОП – показник ефективності використання
організаційного потенціалу.
Після певного періоду (місяця, року) впровадження 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 адаптаційний механізм та які показники позитивно чи негативно впливають на даний процес.

Я
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Eексп.2 

Вексп.
,
Сад.

(4)
		
де Еексп.2 – ефективність експорту продукції машинобудівного підприємства до країн Європейського
Союзу;
Вексп. – вартість експорту продукції машинобудівного підприємства до країн Європейського Союзу,
виражена у внутрішніх цінах;
Сад. – собівартість експортної продукції із урахуванням витрат на розробку та впровадження адаптаційного механізму.
Якщо значення отриманого показника перевищує 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:

І зам. 

К зам.б
,
К зам.ф

(5)

		
де Ізам. – індекс зміни обсягів постійних замовлень
від європейських партнерів;
Кзам.б – базове значення кількості замовлень від
європейських партнерів до впровадження адаптаційного механізму;
Кзам.ф – фактичне значення кількості замовлень 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
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ЕАП  ЕВП  ЕТП  ЕІНП  ЕФП  ЕКП  ЕІП  ЕОП ,

(6)

Н

а нашу думку, в умовах інтеграції машинобудівного підприємства до європейського
економічного простору серед показників,
які визначають ефективність використання складових адаптаційного потенціалу, важливого значення
набувають такі показники, як: індекс зміни продуктивності праці персоналу підприємства, яке здійснює
експортну діяльність до країн ЄС; індекс зміни частки витрат на впровадження інновацій у загальному
обсязі експорту до країн ЄС; індекс зміни матеріаломісткості продукції, яка виготовляється на експорт
до європейського ринку.
Персонал машинобудівного підприємства є
основним ресурсом результативного запровадження
адаптаційних змін у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, експортної. Раціональне та
ефективне використання даного ресурсу безпосередньо має вплив на збільшення доходу від експортної
діяльності та відображається індексом зміни продуктивності праці персоналу:
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(7)

		
де Іпр. – індекс зміни продуктивності праці персоналу підприємства, яке здійснює експортну діяльність
до країн ЄС;
Пр.б. – базовий показник продуктивності праці
персоналу підприємства, яке здійснює експортну діяльність до країн ЄС до впровадження адаптаційного
механізму;
Пр.ф. – фактичний показник продуктивності
праці персоналу підприємства, яке здійснює експортну діяльність до країн ЄС після впровадження адаптаційного механізму.
При цьому базовий і фактичний показники продуктивності праці персоналу підприємства, яке здійснює експортну діяльність до країн ЄС, можна визначити як співвідношення між прибутком від експорту
та середньообліковою чисельністю працівників машинобудівного підприємства:
П
Пре  експ. ,
(8)
Ч перс.
		
де Пре – продуктивність праці персоналу машинобудівного підприємства, яке здійснює експортну діяльність до країн ЄС;
Пексп. – прибуток від експорту продукції машинобудівного підприємства до країн ЄС;
Чперс. – середньооблікова чисельність персоналу
машинобудівного підприємства, яке здійснює експортну діяльність до країн ЄС.

В

арто зазначити, що фактичний показник продуктивності праці персоналу підприємства,
яке здійснює експортну діяльність до країн
ЄС, перевищуватиме значення базового показника
лише при використанні активної моделі адаптації зовнішньоекономічної діяльності.
Також активна модель адаптації ЗЕД машинобудівного підприємства передбачає, що працівники зацікавлені у впровадженні адаптаційних змін та беруть
безпосередньо участь у даному процесі. Моніторинг
дає змогу визначити, наскільки даний принцип виконується під час реалізації адаптаційного механізму.
Тому, на нашу думку, керівництву підприємства важливо враховувати коефіцієнт лояльності працівників
до впровадження адаптаційних змін у процесі використання механізму:
П
К лп  ад ,
(9)
Пп
		
де Клп – коефіцієнт лояльності працівників до впровадження адаптаційних змін у процесі використання
механізму адаптації ЗЕД;
Пад. – чисельність персоналу, яка активно бере
участь у реалізації механізму адаптації ЗЕД машинобудівного підприємства;
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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 зовнішньоекономічної діяльності в умовах євроінтеграційних процесів.

І

нноваційний підхід до впровадження адаптаційного механізму в умовах активного освоєння
європейського ринку та зміцнення позицій на
внутрішньому ринку за умов зростання рівня конкуренції з боку іноземних виробників машинобудівної
продукції вимагає від підприємств вітчизняного машинобудівного комплексу максимального реінвестування прибутку в нові технології та обладнання в процесі виробництва експортної продукції. Індекс зміни
частки витрат на впровадження інновацій у загальному обсязі експорту відображає результативність проведених адаптаційних заходів у даному напрямку:
Ч
І ін.  ін.в.б ,
(10)
Ч ін.в.ф
		
де Іін. – індекс зміни частки витрат на впровадження інновацій у загальному обсязі експорту машинобудівного підприємства до країн ЄС;
Чін.в.б – базовий показник частки витрат на
впровадження інновацій у загальному обсязі експорту машинобудівного підприємства до країн ЄС до
впровадження адаптаційного механізму;
Чін.в.ф – фактичний показник частки витрат на
впровадження інновацій у загальному обсязі експорту машинобудівного підприємства до країн ЄС після
впровадження адаптаційного механізму.
Базовий та фактичний показники частки витрат
на впровадження інновацій у загальному обсязі експорту машинобудівного підприємства до країн ЄС
розраховуються на основі співвідношення між витратами на впровадження інновацій та загальним обсягом експорту продукції:
В
Ч ін.в  ін. ,
(11)
Qe
		
де Чін.в. – частка витрат машинобудівного підприємства на впровадження інновацій у загальному обсязі
експорту до країн ЄС;
Він. – витрати на впровадження інновації у процес виробництва машинобудівної продукції, яка експортується до країн ЄС;
Qе – загальний обсяг продукції машинобудівного підприємства до країн ЄС.
Своєю чергою, індекс зміни матеріаломісткості
продукції, яка виготовляється на експорт до європейського ринку, також може свідчити про ефективність
використання адаптаційного механізму. Адже однією з
головних передумов збільшення обсягу експорту про-
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Пр.б.
,
Пр.ф.

ЕКОНОМіКА

І пр. 
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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 матеріаломісткості машинобудівної продукції, яка виготовляється
на експорт до ЄС, розраховується таким чином:
Мп(е).б
,
Мп(е).ф

(12)
		
де Імп. – індекс зміни матеріаломісткості продукції, яка виготовляється на експорт до європейського
ринку;
Мп(e).б – базовий показник матеріаломісткості
продукції машинобудівного підприємства, яка виготовляється на експорт до ЄС до впровадження адаптаційного механізму;
Мп(e).ф – фактичний показник матеріаломісткості продукції машинобудівного підприємства, яка
виготовляється на експорт до ЄС після впровадження адаптаційного механізму.
Для визначення базового та фактичного показників матеріаломісткості продукції машинобудівного підприємства, яка виготовляється на експорт до ЄС, можна використати показники вартості матеріальних витрат на одиницю виготовленої експортної продукції та
загального обсягу виготовленої експортної продукції:
І мп 

ЕКОНОМІКА
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Мп(е) 

Вмв (е)
,
Qв (е)

(13)

		
де Мп(е) – матеріаломісткість продукції машинобудівного підприємства, яка виготовляється на експорт
до ЄС;
Вмв(е) – вартість матеріальних витрат на одиницю виготовленої продукції, яка експортується до
країн ЄС;
Qв(е) – загальний обсяг виготовленої продукції
для експорту до країн ЄС.

Ф

ормування та впровадження механізму зовнішньоекономічної адаптації машинобудівного підприємства до умов євроінтеграційних 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 використання стратегічного потенціалу.
Стратегічний потенціал відображає здатність
машинобудівного підприємства використовувати
власні можливості настільки ефективно, щоб досягнути довгострокових стратегічних цілей розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах євроінтеграційних процесів та формується на основі:
 стратегічних позицій машинобудівного підприємства на внутрішньому та європейському ринках, які включають імідж, репутацію, рівень корпоративної культури та соціальної відповідальності;
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 управлінської компетентності, що полягає у
здатності менеджерів вищої та середньої ланки
до формування, прийняття та реалізації стратегічних 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 виконання управлінським персоналом функцій
планування, координації та контролю;
 організаційної гнучкості, яка визначається
здатністю машинобудівного підприємства
змінювати власну організаційну структуру у
відповідності до вимог застосування адаптаційного 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 
, (14)
 ЕІП  ЕОП  ЕСП

де ЕСП – показник ефективності використання стратегічного потенціалу машинобудівного підприємства.
Висновки
Аналіз та оцінка ефективності адаптації зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств до умов поглиблення євроінтеграційного
процесу України передбачає існування цілої системи
показників, яка є одним із інструментів моніторингу
процесів здійснення експортно-імпортних операцій
та адаптаційних заходів з метою виявлення поточних
проблем та уникнення ризиків.		
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