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У статті розглянуто обґрунтування впливу 
факторів мінливого зовнішнього середовища 
на адаптацію підприємства з використан-
ням власного потенціалу та ресурсів, що 
потребує наявності сучасних досконалих 
інструментів адаптації та відповідного 
методичного забезпечення для управління 
цим процесом. Наявність великої різноманіт-
ності факторів зумовлює їх різноспрямова-
ність та ступінь впливовості на результати 
життєдіяльності промислових підприємств 
(позитивну чи негативну), що безпосередньо 
впливає на адаптацію підприємства.
Ключові слова: фактори, зовнішнє серед-
овище, адаптація,  внутрішнє середовище, 
потенціал підприємства.

В статье обосновано влияние факторов 
меняющейся внешней среды на адаптацию 
предприятия с использованием собствен-
ного потенциала и ресурсов, что требует 
наличия современных совершенных инстру-
ментов адаптации и соответствующего 
методического обеспечения для управле-

ния этим процессом. Наличие большого 
разнообразия факторов обусловливает их 
разнонаправленность и степень влияния 
на результаты жизнедеятельности про-
мышленных предприятий (положительную 
или отрицательную), что непосредственно 
влияет на адаптацию предприятия.
Ключевые слова: факторы, внешняя среда, 
адаптация, внутренняя среда, потенциал 
предприятия.

The article considers the justification of the influ-
ence of factors of a changing environment on 
the adaptation of an enterprise using its own 
potential and resources, which requires the avail-
ability of modern perfect adaptation tools and 
appropriate methodological support for manag-
ing this process. The presence of a large variety 
of factors determines their diversification and the 
degree of influence on the results of the life of 
industrial enterprises positive or negative, which 
directly affects the adaptation of the enterprise.
Key words: factors, external environment, adap-
tation, internal environment, enterprise potential.

Постановка проблеми. Розвиток підприємства 
значною мірою залежить від уміння керівництва 
оперативно адаптуватися в умовах мінливості 
зовнішнього середовища завдяки ефективному 
використанню власного потенціалу та ресур-
сів, що потребує наявності сучасних досконалих 
інструментів адаптації та відповідного методич-
ного забезпечення для управління цим процесом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням впливу зовнішніх та внутрішніх факто-
рів на діяльність підприємств присвячено багато 
праць науковців та практиків, серед яких – М. Аль-
берт, І. Ансофф, П. Дойль, Ф. Котлер, М. Мескон, 
Р. Фатхутдінов, Ф. Хедоури та ін. Проте сьогодні 
відсутня однозначність у поглядах фахівців у сфері 
менеджменту щодо складу чинників зовнішнього 
й внутрішнього середовища, які безпосередньо 
впливають на діяльність конкретного підприємства. 
Продовжуються дискусії щодо групування факто-
рів та ступеню їх впливовості. Потребує вдоскона-
лення класифікація елементів та факторів у розрізі 
різних шарів зовнішнього середовища з урахуван-
ням сучасної економічної, політичної, соціальної, 
технологічної та екологічної ситуації в Україні, що 
необхідно для формування ефективної системи 
адаптації підприємств до тенденцій змін. 

І. Афонін [2] пропонує розглядати ефектив-
ність діяльності організації як цілісної системи, 
яка визначається двома сферами: зовнішньою 
(ресурсами) та внутрішньою (спроможністю під-
приємства перетворювати ресурси на товари або 
послуги). Для представлення цілісної картини 

зовнішнього середовища Л. Мельник [10] про-
понує застосовувати системний підхід до управ-
ління, згідно з яким підприємство розглядається 
як відкрита стаціонарна система в розрізі соці-
ального та фізичного об’єкту у складі загальної 
цілісної системи. Дж. О'Шоннессі зазначає, що 
«для того щоб зрозуміти, як система виконує свою 
функцію, необхідно дізнатися, як усі її елементи 
взаємопов'язані один з одним і як вона пов'язана 
із системою, що утворює її зовнішнє середовище» 
[13]. Досліджуючи можливості (перспективи) під-
приємства, Л. Волкова [4] визначає його внутрішнє 
середовища та зовнішнє, яке розподіляється на 
мікро- та макрорівень.

У роботі Л. Наумової [11] розглянуто основні 
види факторів зовнішнього середовища прямого й 
опосередкованого впливу. Запропоновано автор-
ський підхід до їх класифікації за ознаками, що 
надає можливість урахувати особливості окре-
мих підприємств, виміряти ступінь впливу різних 
факторів. Також наведено чинники внутрішнього 
середовища, які потребують відповідного аналізу 
й урахування під час прийняття управлінських 
рішень. 

Але наявність різних наукових підходів до кла-
сифікації факторів впливу на діяльність підприєм-
ства потребує додаткового їх вивчення, уточнення 
та обґрунтування для подальшого їх використання 
в управлінні процесами адаптації підприємств від-
повідно до тенденцій змін.

Постановка завдання. Метою статті є уточ-
нення та обґрунтування факторів зовнішнього 
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середовища, які впливають на діяльність промис-
лового підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Господарська діяльність підприємства склада-
ється із взаємопов'язаних процесів та відбувається 
під постійним впливом зовнішнього середовища. 
Суть дослідження зовнішнього й внутрішнього 
середовища полягає в усвідомленні нових марке-
тингових можливостей для підприємства, що скла-
даються з купівельних потреб споживачів, задово-
лення яких забезпечує прибутки. Сутність поняття 
ринкового середовища в менеджменті [2; 3; 12] 
використовується менеджерами для досягнення 
основної мети – це забезпечення 100% реалізації 
вироблених товарів та надання послуг конкрет-
ним підприємством, тому що сьогодні недостатньо 
виготовити або мати кращий товар чи послугу, ніж 
конкуренти, потрібно ще вміти їх вигідно реалізу-
вати. Через це провідні підприємства орієнтуються 
на вирішення проблем споживачів (дослідження 
мотивації покупки), а також на довгострокове та 
взаємовигідне співробітництво.

До основних труднощів аналізу впливу зовніш-
нього середовища на господарську діяльність під-
приємства менеджери відносять [2–4; 9; 11–15]: 
велику ступінь невизначеності, постійне зростання 
динаміки змін тенденцій на ринках, взаємозалеж-
ність та взаємна впливовість між факторами, що 
потребує використання сучасних досконалих мето-
дів аналізу. Наявність великої різноманітності фак-
торів зумовлює їх різноспрямованість та ступінь 
впливовості на результати життєдіяльності промис-
лових підприємств – позитивну чи негативну. 

Крім того, на основі проведених нами дослі-
джень [2–4; 9; 11–15] фактори, які впливають на 
діяльність суб`єктів господарювання, умовно 
можна поділити на дві групи: ті, що впливають на 
всі підприємства однаково, та специфічні, які без-
посередньо пов'язані з господарською діяльністю 
конкретного підприємства (галузеві, регіональні, 
природні, екологічні, постачальницькі, інтелекту-
альні, виробничі та ін.).

Згідно з підходом І. Афоніна [2] та на думку інших 
авторів [3; 9; 11; 15], зовнішнє середовище склада-
ється із сукупності змінних, які взаємопов'язані між 
собою, впливають на діяльність підприємства та 
не піддаються впливу його менеджерів. Внутрішнє 
середовище підприємства – це взаємопов'язані 
процеси, спрямовані на перетворення потоків 
ресурсів на товари та послуги, від ефективності 
яких залежить конкурентоспроможність підприєм-
ства у цілому (рис. 1). Ми погоджуємося з таким 
підходом та візьмемо за основу.

П. Друкер [4], І. Журавльова [5], А. Коляда [7], 
Н. Собченко [16], Г. Кокінз [6] А. Усова [17] та ін. [2; 3; 
12] зовнішні фактори поділяють на основні дві групи 
(рис. 2): прямого впливу, які підприємство частково 
контролює (найближче оточення, або мікроото-
чення) та непрямого (опосередкованого, або макро-
оточення), на які зовсім не в змозі впливати.

До факторів прямого впливу належать: спожи-
вачі, конкуренти, постачальники, трудові ресурси, 
держава, акціонери та ін., які безпосередньо впли-
вають на діяльність підприємства. Фактори непря-
мої дії впливають на суб'єкт господарювання 
опосередковано й основні з них згруповано так: 
політичні (державна політика та методи її реалі-
зації, нормативно-законодавча база, міжнародні 
угоди тощо), економічні (інфляція та дефляція, 
оподаткування, динаміка внутрішнього валового 
продукту, продуктивність праці і т. ін.), соціальні 
(менталітет у суспільстві, загальний рівень освіти, 
традиції, людські цінності тощо), технологічні (роз-
виток науки й техніки, рівень інноваційної культури 
у суспільстві та ін.) [2–4; 9; 11–16]. 

Фактори макрооточення більш чисельні та зна-
чно складніші від факторів мікрооточення. Харак-
терні їх особливості – вони впливають на загальну 
діяльність усіх підприємств (світу, країни, регіону, 
міста), а підприємство не має можливості на них 
впливати [2–4; 9; 11–16]. 

Мікрооточення характеризує параметри і ситуа-
цію на окремо взятому ринку, на якому функціонує 
конкретне підприємство, і до нього належать фак-
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Рис. 1. Взаємозв'язок зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства  
[2; 3; 9; 11; 14; 15]
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тори, які безпосередньо впливають на діяльність 
підприємства, але воно також має можливість на 
них впливати повністю або частково [2; 3; 12; 19].

Внутрішнє середовище підприємства вміщує 
технічні й організаційні умови функціонування під-
приємства на основі управлінських рішень. Аналіз 
внутрішнього середовища суб'єкта господарю-
вання здійснюється для виявлення його слабких 
та сильних сторін і подальшого використання цих 
результатів для вдосконалення його стратегії роз-
витку [2; 3; 8; 13]. До внутрішніх факторів нале-
жить сукупність умов функціонування конкретного 
підприємства, які Л. Наумова [11] пропонує згру-
пувати так: основні – визначають результат діяль-
ності; неосновні – не пов'язані безпосередньо із 
сутністю показника, який аналізується. 

Аналіз показників, які характеризують вплив 
факторів внутрішнього середовища на діяль-
ність підприємства дають можливість визначити 
[4; 8; 7; 12; 13]: рівень та якість забезпечення 
кадрами; ефективність системи мотивації пер-
соналу (зокрема, наявність системи кар'єрного 
зростання), яка використовується на підприємстві; 
потребу в підвищенні кваліфікації персоналу та її 
періодичність; рівень забезпеченості сучасними 
технологіями; наявність необхідних ресурсів та їх 
відповідність вимогам підприємства; оптималь-
ний асортимент продукції та послуг; необхідність 
або потребу у використанні нових видів сировини 
та матеріалів; ефективність використання влас-
ної матеріально-технічної бази; ефективність 
використання потенціалу підприємства (інтелек-
туального, виробничого, ресурсного, наукового, 
кадрового та ін.); забезпеченість підприємства 
основними фондами; взаємозв'язок між змінами 
в системі управління підприємством та його кіль-
кісними та якісними показниками в роботі (обсяг 
виробництва, збут, виручка від реалізації про-

дукції, витрати, прибуток, рентабельність тощо); 
питому вагу інноваційної продукції тощо.

Сучасні підприємства функціонують під постій-
ним впливом факторів зовнішнього середовища, 
тому в умовах невизначеності для успішної (пози-
тивної) адаптації заходи необхідно здійснювати 
безперервно, що має забезпечити відповідну стій-
кість. Підприємство є симбіозом матеріальної та 
інформаційної сутності. Інформація з’являється 
в результаті різниці енергетичних потенціалів та 
забезпечує безперервну роботу матеріального 
складника. Створення нового інформаційного 
образу підприємства (рис. 3) відбувається під 
впливом потоків та рушійної сили зовнішнього 
середовища. 

На основі проведених досліджень [1; 3; 10; 11; 
13;] можна зазначити, що для позитивного розви-
тку підприємства кожний його наступний стан як 
системи повинен бути енергетично більш ефек-
тивним, аніж попередній. Для вирішення цього 
завдання Л. Мельник [10, с. 86] пропонує вива-
жено застосовувати такі компоненти: трансфор-
маційну, компенсаційну, життєзабезпечуючу та 
дисипативну.

Трансформаційна компонента використову-
ється для перебудови системи (трансформації 
гомеостазу), застосовуючи механізми позитивного 
або негативного зворотного зв’язку. 

Компенсаційна компонента відповідає за без-
пеку підприємства та формує необхідні витрати 
його структурних підрозділів (відділів) для забезпе-
чення зовнішньої та внутрішньої безпеки, забезпе-
чує безперервне функціонування інфраструктури 
підприємства незалежно від загроз зовнішнього 
середовища.

Життєзабезпечуюча компонента передбачає 
витрати, які забезпечують виробничий процес під-
приємства, зокрема інноваційну діяльність.

Рис. 2. Впливовість факторів на внутрішнє середовище підприємства

 

Внутрішнє середовище 
підприємства: 

- цілі підприємства; 
- організаційна структура; 
- завдання підприємства; 
- маркетинг; 
- управління персоналом; 
- корпоративна культура; 
- інформаційні системи; 
- ресурси тощо 

-  

Фактори 
макрооточення 

опосередкованого 
впливу: 

- політичні; 
- економічні; 
- соціальні; 
- технологічні; 
- екологічні; 
- міжнародні; 
- культурні; 
- географічні; 
- кліматичні; 
- інституційні та ін. 

Фактории прямого 
впливу: 

- конкуренти; 
- споживачі; 
- постачальники; 
- органи влади; 
- місцеве населення; 
- акціонери; 
- партнери; 
- фінансові установи; 
- законодавство тощо 

Мікрооточення підприємства 
 

Макрооточення підприємства 
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Дисипативна компонента складається з опо-
даткування, різних платежів та зборів, упущеної 
вигоди, рекету (чиновників та кримінального), 
додаткових витрат, які пов’язані з недосконалістю 
технологічних процесів на підприємстві (підви-
щення матеріаломісткості, енергомісткості). 

Під впливом факторів зовнішнього серед-
овища (рис. 3) формуються інформаційні потоки, 
які мають спрямованість, час/термін впливу та 
силу впливу на підприємство як відкриту стаціо-
нарну систему. Компоненти всередині підприєм-
ства (внутрішнє середовище) забезпечують йому 
енергетичний баланс (квазіенергетичний баланс). 
Якщо під впливом зовнішніх факторів підприєм-
ство змушено змінювати рівень власного гоме-
остазу, то система прийняття управління рішень 
допомагає керівництву приймати відповідне 
управлінське рішення із застосуванням механізмів 
трансформації. У результаті створюється один із 
нових інформаційних образів підприємства, в який 
воно трансформується, з урахуванням прогнозо-
ваних подій цілісної інформаційної моделі.

Слід зазначити, що в умовах інформаційного 
суспільства особливу увагу необхідно приділяти 
впровадженню ефективної системи зворотного 
зв'язку на підприємстві, що забезпечує повноту та 
якість отриманої інформації щодо неконтрольова-
них факторів зовнішнього середовища для опера-
тивної адаптації стратегії підприємства з урахуван-
ням змін та власних конкурентних переваг та цілей. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Фактори зовнішнього середовища можуть ство-
рювати як труднощі (загрози) підприємству, так і 
сприяти появі нових можливостей для їх розви-

тку. Але недосконалість наявних науково-мето-
дичних розробок, які застосовуються для аналізу 
внутрішнього середовища та зовнішніх умов гос-
подарювання, ускладнює діяльність вітчизняних 
підприємств і потребує удосконалення методів 
управління їх адаптацією, що потребує подаль-
шого поглибленого дослідження зовнішнього 
середовища.
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Рис. 3. Трансформація гомеостазу підприємства як відкритої стаціонарної системи [1; 10; 11; 13]
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JUSTIFICATION OF THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS  
ON THE ADAPTATION OF THE ENTERPRISE

The article considers the justification of the influence of factors of a changing environment on the adapta-
tion of an enterprise using its own potential and resources, which requires the availability of modern advanced 
adaptation tools and appropriate methodical support for managing this process.

Views of different authors on the components of different layers of the environment are considered and it 
is determined that the classification of elements and factors needs to be improved in the context of different 
layers of the external environment, taking into account the current economic, political, social, technological, 
and ecological situation in Ukraine, which is necessary for the formation of an effective system of enterprises’ 
adaptation to trends of change.

The purpose of the article is to clarify and justify factors of the external environment that influence the activi-
ties of an industrial enterprise.

Managers attribute the main difficulties of analysing the influence of the external environment on the eco-
nomic activity of an enterprise as follows: a large degree of uncertainty, the continuous growth of the dynamics 
of changes in market trends, interdependence and mutual influence between factors, which requires the use 
of modern advanced methods of analysis. The presence of a large variety of factors determines their multidi-
rectionality and the degree of influence on the results of the life of industrial enterprises ‒ positive or negative.

In addition, based on the research of contemporary authors opinions, the factors influencing the economic 
entities activities could be divided into two groups: the first group of factors affects all enterprises in the same 
way and the other ‒ these are specific factors, which are directly related with the economic activity of a particu-
lar enterprise (sectoral, regional, natural, ecological, suppliers, intellectual, industrial, etc.).

The article was based on the approach of I. Afonin and other authors, according to which the external envi-
ronment consists of a set of variables that are interconnected, affect the activities of the enterprise and are 
not exposed to the influence of their managers. The internal environment of the enterprise is interrelated pro-
cesses, aimed at transforming flows of resources into goods and services, the effectiveness of which depends 
on the competitiveness of the enterprise as a whole.

Modern enterprises operate under the constant influence of factors of the external environment and, there-
fore, in the conditions of uncertainty for the successful (positive) adaptation, measures should be carried 
out continuously, which should provide appropriate stability. An enterprise is a symbiosis of the material and 
informational nature. Information appears as a result of the difference in energy potentials and ensures the 
continuous work of the material component. Creation of a new information image of an enterprise occurs under 
the influence of flows and driving forces of the external environment.

Factors of the external environment can create as difficulties (threats) to the enterprise, as well as promote 
new opportunities for its development. However, the imperfection of existing scientific and methodical develop-
ments that are used to analyse the internal environment and external conditions of economic activity compli-
cates the activities of domestic enterprises and requires improving the methods of managing their adaptation, 
which requires further in-depth study of the external environment.
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