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КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН
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Мазуренок О. Р. Класифікація зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на діяльність вітчизняних підприємств  

в умовах трансформаційних змін
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С
трімкий розвиток сучасних наукових рішень 

та глобальні зміни в навколишньому середо-

вищі, які призводять до максимально вичерп-

ного використання всіх видів ресурсів, змушують 

шукати підприємства адекватні та економічно до-

ступні шляхи подолання цих проблем. На сучасному 

етапі розвитку підприємства постійно стикаються із 

протиріччями вибору тих чи інших шляхів подаль-

шого функціонування. Межа виживання залежить від 

ефективності прийняття чи відторгнення ряду наяв-
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них і попередньо поставлених умов не лише самим 

підприємством, але й конкурентами, державою та 

суспільством у цілому. Гостре відчуття диспропорції 

в розвитку відповідних складових діяльності підпри-

ємства змушує концентруватися не лише на конкрет-

них напрямках своєї діяльності для отримання мак-

симального прибутку або для виживання на ринку, 

але й на чинниках, що впливають на прийняття від-

повідних рішень. Ступінь визначеності впливу одно-

го чи іншого чинника і є тією складовою, яка забезпе-

чить подальший розвиток суб’єкта господарювання.

Дослідження теоретичних основ щодо вивчення 

чинників впливу на діяльність підприємств знайшли 

своє відображення в численних працях закордон-

них і вітчизняних учених: І. Ансоффа, Н. В. Ващенко,  

О. С. Віханського, М. В. Голованенка, Л. І. Донець,  

О. І. Драган, Р. Г Леонтьєва, В. М. Нижника, К. Є. Ор-

лової, Д. А Розенкова, Л. Ф. Чумак, А. В. Шегди, О. Ф. Яре - 

менко, О. Г. Янкового та інших.

Однак, незважаючи на велику кількість прове-

дених досліджень, питання щодо визначення рівня 

впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на діяль-

ність підприємств ще недостатньо вивчені та вимага-

ють більш поглибленого дослідження.

Метою роботи є формулювання теоретичних 

аспектів трансформаційних змін, визначення по-

зитивного й негативного впливу чинників внутріш-

нього та зовнішнього середовища на підприємство, 

формування шкали важливості впливу тих чи інших 

чинників на діяльність суб’єкта господарювання. 

П
ершочерговою умовою ефективного функціо-

нування вітчизняних підприємств на сьогод-

нішній день є проведення відповідних транс-

формаційних змін.

 У загальному розумінні трансформація – це 

зміна, перетворення виду, форми чи певних власти-

востей чого-небудь. 

Трансформаційні зміни – це зміни, які відбува-

ються під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників 

та безповоротні процеси діяльності підприємства, 

що реінтегруються внаслідок відповідних змін.

У нашому розумінні трансформація підприєм-

ства – це його перехід з існуючої сфери діяльності  

в споріднену або протилежну, зміна певних процесів 

чи етапів виробництва, радикальні зміни в будь-якій 

ланці життєвого циклу підприємства, що приводять 

до відповідних результатів його діяльності.

Слід зазначити, що трансформація підприєм-

ства має ряд напрямків. Виділимо такі:

 організаційна (полягає в про веденні ряду захо-

дів щодо зміни організаційної структури під-

приємства; пристосування до кон’юнктури 

ринку);

 соціально орієнтована (реа лізація інновацій-

ної політики; створення нових робочих місць 

на підприємстві; застосування відповідних 

механізмів для покращення клімату в колек-

тиві та зв’язку підприємства з його конкурен-

тами чи партнерами);

 техніко-технологічна (запровадження но-

вих методів виробництва для більшого за-

вантаження виробничих потужностей і збе-

реження виробничого потенціалу; застосу-

вання альтернативних варіантів використан-

ня сировини, матеріалів, технологій);

 економічна (перенакопичення капіталу в тра-

диційних сферах виробництва та пошук но-

вих сфер вкладення капіталу; впровадження 

нових напрямків діяльності; застосування 

нових методів ведення обліку на підприєм-

стві; досягнення постійної економічної ста-

більності підприємства);

 зовнішньополітична (розширення частки 

ринку; зміна напрямків введення бізнесу; по-

шук нових форм співпраці як у межах держа-

ви, так і закордоном).

О
днак необхідно зазначити, що трансформація 

діяльності підприємства приводить не лише 

до позитивних, але і до негативних наслідків 

як для самих суб’єктів господарювання, так і для се-

редовища, у якому вони функціонують.

Під тиском низки зовнішніх і внутрішніх чинни-

ків підприємство деякою мірою змушене проводити 

процес трансформаційних змін власного виробни-

цтва. При цьому з’являються нові чинники, які мо-

жуть впливати на діяльність підприємства як з пози-

тивного, так і з негативного боку.

Чинники впливу на діяльність підприємства  

в усіх його сферах – це сукупність усіх складових еле-

ментів та дій, що приводять до змін відповідного по-

казника.

Діяльність підприємства – це складна полі-

структурна одиниця, що функціонує в мінливому се-

редовищі, яке істотно впливає на нього. Даний вплив 

потрібно розглядати і досліджувати з двох точок 

зору: зовнішнього та внутрішнього середовища.

Енциклопедія надає таке визначення зовніш-

нього середовища організації: зовнішнє середовище –  

все, що впливає на організацію із оточуючого середо-

вища [1, с. 383].

Під зовнішніми факторами розуміють сукуп-

ність суб’єктів господарювання, економічних, сус-

пільних і природних умов, національних і міждержав-

них інституціональних структур та інших зовнішніх 

умов і чинників, що діють у глобальному оточенні та 

здійснюють вплив або можуть вплинути на функціо-

нування підприємства [2].

Яременко О. Ф. під зовнішнім середовищем 

розуміє фактори, які не залежать безпосередньо від 

конкретного підприємства [3, с. 146].

Специфіка зовнішніх факторів, як зазначає 

Шегда А. В., полягає в тому, що, як правило, вони сто-
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суються загальних умов діяльності, які підприємство 

не може самостійно змінювати, проте їх треба врахо-

вувати, розробляючи ті або інші стратегії поведінки 

[4, с. 30]. 

Е. Тоффлер у своїй книзі «Адаптивна корпо-

рація» виділяє зміни, що відбуваються в навколиш-

ньому середовищі, які можуть мати безліч форм  

і виражатися в такому: інтенсифікація конкуренції; 

зміна попиту з боку споживачів; різке збільшення 

пропозиції на ринку; нові тенденції на ринку праці; 

збільшення важливості збереження навколишнього 

середовища; невдоволення та побажання клієнтів та/

або акціонерів; посилення лібералізації державного 

регулювання; зміні в законодавстві щодо оподатку-

вання та ін. [5].

Донець Л. І. та Ващенко Н. В. за характером 

впливу зовнішнього середовища на діяльність під-

приємства виділяють прямі та непрямі, контрольо-

вані та неконтрольовані, впливи загального та при-

ватного характеру та ін. До прямих впливів автори 

відносять поводження постачальників матеріалів, 

капіталу, зміну процентної ставки інвестицій, зміну 

законодавства з господарських питань, постанови і 

заходи, вжиті місцевими органами управління. Не-

прямий вплив, на думку авторів, чинять політична 

обстановка в країні та рівень науково-технічного 

прогресу [6, с. 29].

С
ередовище непрямої дії на підприємство за-

звичай складніше, ніж прямої. Прогнозуючи 

його вплив на підприємство, керівництво, як 

правило, не володіє достатньою інформацією щодо 

подальшої поведінки та абсолютних значень факто-

рів зовнішнього середовища (курс валют, законодав-

чо встановлена мінімальна зарплата, ставка відсотка 

кредитування та багато іншого), тому часто при при-

йнятті стратегічних для підприємств рішень воно ви-

мушене спиратися лише на свою інтуїцію. При цьо-

му слід враховувати, що підприємство, зазвичай, не 

може чинити вплив на зміни факторів середовища 

непрямої дії. Оскільки серед них технології (в широ-

кому сенсі – як стан науково-технічного прогресу), 

стан економіки, соціально-культурні та політичні 

фактори, відносини з місцевим населенням, міжна-

родне оточення [7].

Аналіз факторів впливу зовнішнього середови-

ща на конкурентоспроможність підприємства дає час 

для прогнозування можливостей, розробки плану дій 

на випадок непередбачених обставин, розробки за-

ходів, які дозволять перетворити загрози на будь-які 

вигідні можливості. Для аналізу факторів макросе-

редовища частіше використовують PEST-аналіз (по-

літичні, економічні, соціальні, технологічні фактори), 

SWOT-аналіз, який допомагає визначити загрози та 

можливості, з якими зіштовхується підприємство,  

і встановити несприятливі фактори, які можуть зни-

зити рівень ефективності потенціалу підприємства [8].

В
арто зауважити, що дослідження чинників 

впливу внутрішнього та зовнішнього середо-

вища на підприємство дасть можливість чітко 

проаналізувати подальший розвиток його діяльності 

та визначити переваги та недоліки порівняно із інши-

ми суб’єктами господарювання. 

Проведемо групування зовнішніх чинників 

впливу на діяльність підприємства за такими чотир-

ма блоками (рис. 1).

Слід зазначити, що чинники непрямої дії дер-

жавного спрямування охоплюють ряд чинників, які 

стосуються лише конкретно тієї країни, в якій функ-

ціонує підприємство. Відповідно чинники непрямої 

дії міжнародного спрямування стосуються іноземних 

держав. Чинники безпосередньої прямої дії – це чин-

ники, які найбільш вагомо впливають на подальший 

розвиток діяльності підприємства, а чинники опосе-

редкованої прямої дії впливають на суб’єкта господа-

рювання меншою мірою.

Після того, як підприємством визначено всі зо-

внішні чинники впливу, необхідною умовою ефектив-

ного функціонування є аналіз внутрішніх чинників.

Аналіз внутрішнього середовища передбачає 

виявлення слабких сторін у діяльності підприємства, 

визначення тих сфер підприємства, де найбільш ві-

рогідно виявиться негативний вплив кризових умов, 

і визначення рівня спроможності підприємства по-

долати негативні впливи зовнішнього середовища  

й організувати діяльність у кризових умовах (рівень 

забезпечення підприємства обіговими коштами, умо-

ви залучення інвестицій, попит на продукцію, ціно-

вий запас, залежність від імпортованої сировини чи 

вітчизняних постачальників, ринок збуту продукції 

та можливості його розширення) [10].

Виханський О. С. класифікував чинники вну-

трішнього середовища на такі: стан галузі та позиція 

підприємства в галузі; цілі підприємства; інтереси та 

ставлення керівництва; фінансові ресурси; кваліфіка-

ція робітників; зобов’язання підприємства; ступінь 

залежності від зовнішнього середовища; фактор часу; 

розмір підприємства [11]. 

Виокремимо чинники впливу внутрішнього се-

редовища на діяльність підприємства (рис. 2).

Внутрішнє середовище підприємства – це та час-

тина загального середовища, яка знаходиться в рамках 

підприємства. Воно чинить постійний і безпосередній 

вплив на функціонування підприємства [9].

Характерною особливістю внутрішніх чинників 

є те, що вони перебувають під контролем самого під-

приємства. Слід відмітити, що визначення як зовніш-

ніх, так і внутрішніх чинників впливу на діяльність 

підприємства перш за все дає можливість визначити 

його конкурентоспроможність на ринку (рис. 3).

Вибір напрямку подальшої діяльності підпри-

ємства не завжди залежить від наявності певних 

ресурсів: матеріальних, трудових або фінансових. 

Важливим елементом для досягнення мети нерідко є 
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 Зовнішні чинники впливу на діяльність підприємства   

 

 

  

 
 

 
 

 
 

    

Блок А – Непрямої 
дії державного 
спрямування:

Блок Б – Непрямої 
дії міжнародного 

спрямування:

Блок В – 
Безпосередньої 

прямої дії:

Блок Г – 
Опосередкованої 

прямої дії:

  економічні умови 
   господарювання 
   (темп інфляції в країні, 
   рівень конкуренції, 
   стан галузі);
  науково-технічний 

   прогрес;
  політична ситуація;
  соціально-культурні 

   обставини;
  рівень техніки 

   та технології 
   відповідної галузі;
  попит на продукцію;
  державне 

   регулювання; 
  політичний устрій 

   держави

  міжнародні події; 
  міжнародне 

   оточення;
  науково-технічний 

   прогрес 
   країн-сусідів;
  політичні обставини;
  соціально-культурні

   обставини;
  рівень розвитку 

   техніки та технології;
  особливості 

   міжнародних 
   економічних 
   відносин;
  стан економіки 

   країни

   влади тощо

  інфраструктура; 
  законодавчі акти; 
  профспілки, партії, 

   громадські 
   організації; 
  система 

   економічних
   відносин
   у державі; 
  організації-сусіди

Рис. 1. Зовнішні чинники впливу на діяльність підприємства

Джерело: авторська розробка.

так звана «течія», яка стрімко несе підприємство до 

повного занепаду або процвітання. Власне цим керу-

ють ряд чинників, які визначені уже давно: інфляційні 

процеси, конкурентний тиск, інструментарій держав-

ного регулювання. 

Наприклад, упровадження у виробництво но-

вих видів продукції звичайно є позитивним чинником 

для діяльності підприємства, оскільки дає змогу ви-

йти на нові ринки збуту, але деколи проявляється не-

гативна сторона, а саме: потрапляння підприємства  

в нові сфери конкурентної боротьби, які воно пови-

нно аналізувати і на основі одержаних результатів 

розробляти стратегію і тактику відповідної боротьби.

У процесі трансформаційних змін на підприєм-

стві необхідно чітко визначати основні чинники по-

зитивного та негативного впливу на його діяльність 

(рис. 4).

Так, вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на 

діяльність підприємства змушує його проводити від-

повідні трансформаційні зміни (переорієнтовуватись 

на новий вид діяльності, займати іншу нішу в сег-

ментах ринку, проводити певні організаційні зміни і  

т. ін.), що, своєю чергою, несе позитивний або нега-

тивний вплив.

Для можливості кращого сприйняття чинників 

впливу на діяльність підприємства пропонуємо від-

повідну категоріальну шкалу (рис. 5).

П
ри цьому їх необхідно проранжувати від-

повідно до категоріальної шкали від 1 до 10 

балів та важливості їх впливу на подальшу ді-

яльність підприємства. Ранжування слід обумовити 

поділом шкали на три основні рівні: 

 життєво необхідні (8–10 балів). Сюди можна 

віднести чинники безпосередньої прямої дії; 

фінансові; техніко-технологічні;

 важливі (4–7 балів). Можна віднести чин-

ники непрямої дії державного спрямування; 

стратегічні; економічні;

 загальної дії (1–3 бали). До них віднесемо 

чинники непрямої дії міжнародного спряму-

вання; опосередкованої прямої дії; соціальні.

Щодо вагової оцінки, то чинники загальної дії 

віднесемо до шкали від 1 до 3 балів, важливі – від 4  

до 7 балів та життєво необхідні – від 8 до 10 балів. 

Таким чином, ми зможемо чітко встановити, які саме 

чинники впливу є найсуттєвішими для нашого під-

приємства на даному етапі розвитку та на які необ-

хідно звернути увагу перщ за все. Також це дозволить 

змінювати варіативність впливу тих чи інших чинни-

ків залежно від обраної стратегії розвитку підприєм-

ства та його пріоритетних напрямків.

Слід зазначити, що існує ряд чинників (зокре-

ма щодо зовнішнього середовища: зсув геоданих, 

що призводить до появи певних циклонів, ураганів, 
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Внутрішні чинники впливу на діяльність підприємства

Блок А – 
Техніко-технологічні

Блок Б – 
Економічні

Блок В – 
Фінансові

Блок Г – 
Соціальні

Блок Д – 
Стратегічні

 ступінь морального 
   і фізичного зносу 
   об’єктів нерухомості 
   підприємства;

 стан матеріально-
   технічної бази
   та ступінь морального 
   і фізичного зносу 
   виробничого 
   обладнання;

 наявність передових 
   технологій і сучасного 
   устаткування;

 забезпеченість 
   робочих 
   місць матеріалами, 
   електроенергією, 
   комплектуючими 
   виробами, 
   оснащенням

 ефективність 
   діяльності 
   підприємства;

 наявність 
   інноваційних 
   можливостей;

 цінова політика 
   підприємства;

 комерційна 
   діяльність

 рівень 
   фінансового 
   потенціалу;

 фінансові 
   ресурси 
   підприємства;

 собівартість 
   виробництва, 

 обсяг продукції, 
   що випускається;

 витрати 
   на закупівлю 
   матеріалів 
   та сировини для 
   виготовлення 
   продукції

 корпоративна 
   культура; 

 рівень кваліфікації 
   персоналу;

 компетентність 
   фахівців
   і керівників; 

 раціональність 
   режимів роботи 
   та відпочинку;

 рівень іміджу 
   підприємства 
   й інтелектуальний 
   потенціал

 стратегія 
   підприємства; 

 інтереси 
   керівництва;

 відповідність 
   організаційної 
   структури 
   стратегії 
   та цілям 
   підприємства; 

 розвиток нового 
   виробництва

Рис. 2. Внутрішні чинники впливу на діяльність підприємства

Джерело: авторська розробка.

Фактори конкурентоспроможності підприємства

Зовнішні: Внутрішні:
 політична ситуація в державі;
 економічні зв’язки;
 наявність конкурентів;
 розміщення виробничих сил;
 наявність сировинних ресурсів;
 рівень техніки та технологій;
 система управління 

   виробництвом;
 концентрація виробництва;
 законодавча база

 система та методи управління
   підприємством;

 рівень організації процесу
   виробництва на підприємстві;

 прогнозування та планування;
 орієнтація на маркетингову

   концепцію;
 інноваційні технології

   виробництва;
 ступінь задоволення потреб

   споживача;
 якість виробленої продукції

   з точки зору оптимальності
   якісних і технічних
   параметрів товару

Рис. 3. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства [12, с. 17]

смерчів), які не є прогнозованими чи вивченими, 

проте мають однозначно прямий вплив на розвиток 

підприємств. Що стосується внутрішнього станови-

ща, то це наявність неформальних відносин на під-

приємстві (родинні зв’язки, давні дружні відносини); 

непередбачувані життєві ситуації (травми, несумісні 

із життям); неочікувані збої в роботі комунікацій, не-

залежні від постачальників даних послуг (підрив во-
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допостачання, електрокомунікацій). Позитивний чи 

негативний вплив також не можливо оцінити одразу.

Ці чинники самі по собі не мають попередньо 

сформованого плану розвитку чи впливу на діяль-

ність підприємства, проте апріорі відіграють значну 

роль у загальному колообігу подій із життєвого ци-

клу підприємства. Також є ряд чинників, які включені 

до класифікацій, проте їх трактування можна також 

розглядати під абсолютно протилежними кутами 

зору – залежно від сфери діяльності підприємства. 

Тому вони матимуть як позитивний, так і негативний 

вплив на діяльність суб’єктів господарювання.

Для певного виду підприємств: промислових, 

сільськогосподарських, підприємств транспорту, бу-

дівельних підприємств дані чинники потрібно буде 

розставляти відповідно до вагомості їх впливу на 

діяльність підприємства, оскільки один і той самий 

чинник для підприємства різного роду спрямування 

матиме різну вагову шкалу.

ВИСНОВКИ

Правильне визначення рівня важливості впливу 

зовнішніх чи внутрішніх чинників характеризує успіш-

ність подальшої діяльності підприємства. Зміна ваго-

мості певного чинника у шкалі ранжування в результа-

ті запровадження нових рішень може привести як до 

позитивних, так і до негативних змін у цілому по під-

приємству. Не можна використовувати як єдиний по-

казник набір чинників, що характеризують тільки вну-

трішні або тільки зовнішні процеси, оскільки успішна 

діяльність підприємства проходить під впливом усіх 

чинників у сукупності. Необґрунтована заміна у шкалі 

важливості одного чинника на інший у періоді транс-

формаційних змін несе за собою зміни в подальшій ді-

яльності підприємства, що може привести як до його 

економічного зростання, так і до занепаду.                    
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Позитивний вплив Негативний вплив 

  упровадження нових видів діяльності
    або виробництва нових видів 
    продукції;

  вихід на нові ринки збуту;
  зменшення рівня концентрації 

    капіталу в одній галузі;
  оптимальне використання ресурсів

    підприємства

  можливість появи заборгованості
    або її збільшення при пошуку
    джерел фінансування;

  потрапляння підприємства в нові 
    сфери конкурентної боротьби;

  реструктуризація виробничої
    та кадрової системи

Рис. 4. Чинники впливу на діяльність вітчизняних підприємств в умовах трансформаційних змін

Джерело: авторська розробка.

 

 

 

 

  
  

   

  Чинники загальної дії (1–3 бали)

Важливі чинники (4–7 балів)

Життєво необхідні 
чинники (8–10 балів)

Рис. 5. Шкала важливості впливу чинників зовнішнього 

та внутрішнього середовища на діяльність підприємства

Джерело: авторська розробка.
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