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ЕКЗОГЕННІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ1

У статті проведено аналіз екзогенних факторів впливу на стратегічні орієнтири розвитку промисло-
вих підприємств машинобудівної галузі в Україні. Розглянуто підходи до формування механізмів регулювання 
впливу зовнішніх факторів на стратегічний розвиток підприємств машинобудівного комплексу з позицій про-
активного управління. Досліджено екзогенні чинники, що стримують стратегічний розвиток вітчизняних 
промислових підприємств машинобудування України, наведено основні показники стану галузі. Окреслено 
місце машинобудівного комплексу у промисловості України та його роль у процесах сталого розвитку. Вияв-
лено основні проблеми цієї галузі та негативні наслідки впливу екзогенних факторів на діяльність промислових 
підприємств. Запропоновано основні напрями зменшення негативного впливу екзогенних факторів на розвиток 
машинобудівного комплексу України з позицій проактивної державної промислової політики.

Ключові слова: екзогенні фактори, промисловий комплекс, стратегічний розвиток, машинобудування, ста-
лий розвиток, промислова політика. 

ЭКЗОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Носырев А.А. 

В статье проведен анализ влияния экзогенных факторов на стратегические ориентиры развития промыш-
ленных предприятий машиностроительной отрасли в Украине. Рассмотрены подходы к формированию меха-
низмов регулирования воздействия внешних факторов на стратегическое развитие предприятий машиностро-
ительного комплекса с позиций проактивного управления. Исследованы экзогенные факторы, сдерживающие 
стратегическое развитие отечественных промышленных предприятий машиностроения Украины, приведены 
основные показатели состояния отрасли. Определены место машиностроительного комплекса в промышлен-
ности Украины и его роль в процессах устойчивого развития. Выявлены основные проблемы этой отрасли и 
негативные последствия влияния экзогенных факторов на деятельность промышленных предприятий. Предло-
жены основные направления уменьшения негативного влияния экзогенных факторов на развитие машиностро-
ительного комплекса Украины с позиций проактивной государственной промышленной политики.

Ключевые слова: экзогенные факторы, промышленный комплекс, стратегическое развитие, машинострое-
ние, устойчивое развитие, промышленная политика.

EXOGENOUS FACTORS INFLUENCE THE STRATEGIC ORIENTATIONS OF INDUSTRY

 Nosyriev O.

The article analyzes the impact of exogenous factors on the strategic orientations of the industrial enterprises of machine-
building industry in Ukraine. The approaches to the development of mechanisms to regulate the impact of external factors 
on the strategic development of the machine-building enterprises with proactive management positions. Investigated exog-
enous constraints on the strategic development of domestic industrial enterprises of mechanical engineering Ukraine, are 
the key indicators of the state of the industry. The place machine building industry of Ukraine and its role in sustainable 
development processes. The basic problems of the industry and the negative consequences of the impact of exogenous fac-
tors on the activities of industrial enterprises. The basic direction of reducing the negative impact of exogenous factors on 
the development of the machine-building complex of Ukraine from positions of proactive government industrial policies.

Keywords: exogenous factors, industrial complex, strategic development, engineering, sustainable development, 
industrial policy.

1 Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом № Ф70/17593 Держав-
ного фонду фундаментальних досліджень.

Постановка проблеми. Розвиток промисловостi 
України вiдбувалася пiд впливом збереження вироб-
ничих iнтеграцiйних зв’язкiв iз пострадянським про-

стором, зростаючої сировинної складової вироб-
ництва, скорочення питомої ваги виробництва 
iнновацiйної продукцiї з високою доданою вартiстю 
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i посилення рiвня експортної орiєнтацiї виробництва 
на машинобудiвних пiдприємствах України. Значний 
вплив на цi процеси зумовлено впливом екзогених 
(зовнiшнiх) макроекономiчних факторiв. Проблема 
пiдтримки на належному рiвнi стратегiчного роз-
витку промислових пiдприємств провiдних галузей 
нацiональної економiки, зокрема машинобудiвного 
комплексу, у сучасних умовах набуває надзвичайно 
важливого значення. 

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Тео-
ретичне та методологiчне розроблення питань, 
пов’язаних з аналiзом чинникiв зовнiшнiх факторiв 
впливу на дiяльнiсть пiдприємств машинобудiвного 
комплексу, мiститься в роботах таких вiтчизняних 
та зарубiжних науковцiв, як: В.П. Вишневський, 
I.П. Булєєв, Ю.В. Кiндзерський, А.I. Амоша, Ю.Б. Iванов, 
М.О. Кизим, О.Є. Кузьмiн, I.О. Пiддубний, В.С. Понома-
ренко, Л.Г. Лiпич, I.О. Галиця, О.М. Тридiд, Ю.С. Залоз-
нова, В.В. Шпiлевський, П.Г. Перерва, М.О. Солдак, 
В.Є. Хаустова, М. Портер, Дж. Макартур, Дж. Робiнсон, 
I. Ансофф, А. Чандлер, Р. Дункан, К. Боумен. Кожен з 
цих дослiдникiв акцентує увагу на факторах впливу на 
стратегiчнi орiєнтири будь-якого економiчного агента 
в умовах конкуренцiї та глобалiзацiї ринкiв. Однак у 
наявних наукових роботах й дослiдженнях недостат-
ньо придiлено увагу комплексному аналiзу екзогенних 
факторiв впливу на iмперативи розвитку пiдприємств 
машинобудiвного сектору з позицiй подальшого впливу 
проактивної промислової полiтики.

Постановка завдання. Метою даної статтi є 
комплексний аналiз екзогенних факторiв впливу 
на стратегiчнi орiєнтири розвитку промислових 
пiдприємств машинобудiвної галузi в Українi.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вперше чинники функцiонування пiдприємств було 
подiлено на внутрiшнi та зовнiшнi Р. Дунканом [1], 
причому зовнiшнi включали покупцiв, постачальникiв, 
конкурентiв, соцiально-полiтичне й технологiчне 
середовище i вiдрiзнялись за складнiстю та 
невизначенiстю, а, наслiдком цього, складнiсть 
середовища визначалась такими факторами, як: 
передбачуванiсть змiн у середовищi; частота появи 
нових товарiв; гетерогеннiсть (рiзноманiтнiсть) ринкiв, 
що обслуговуються, взаємозв'язки з постачальниками, 
покупцями й дистриб'юторами. У пiзнiших науко-
вих дослiдженнях фактори зовнiшнього середовища 
почали дiлити на чинники прямої дiї (споживачi, кон-
куренти, постачальники, державнi органи влади тощо) 
та непрямої дiї (мiжнародне оточення, НТП, полiтичнi 
й соцiально-культурнi подiї, стан економiки тощо), а до 
факторiв внутрiшнього середовища зараховувати цiлi, 
структуру, завдання, технологiї та ресурси (насамперед 
людськi) органiзацiї.

В Українi машинобудування є надзвичайно чут-
ливим до змiн загальногосподарської кон’юнктури, 
першою реагуючою галуззю промисловостi на 
економiчнi спади й останнiм на пiдйоми. Бiльшiсть 
машинобудiвних пiдприємств у минулому були дер-
жавними монополiями й вiдповiдно сьогоднi не готовi 
до дiяльностi в умовах мiжнародної конкуренцiї, 
оскiльки ранiше їх iстотно захищала держава. Вони 
мали високi питомi витрати виробництва, не несли 
значної матерiальної вiдповiдальностi за результати 
дiяльностi. Прибуток вiд монопольно високих цiн i 

створення штучного дефiциту надходив державi, а 
не пiдприємству, що не давало змоги розширювати, 
модернiзувати виробництво й сприяло зростанню 
дефiциту [2]. 

Сектор машинобудування є основним компонен-
том бiльшої за розмiром переробної промисловостi, 
внесок якого до валової доданої вартостi у переробнiй 
промисловостi становить 25 % i бiля 3,5 % до валового 
внутрiшнього продукту України. Сектор машинобу-
дування складається з шести пiдгалузей, при цьому 
51 % продукцiї виробляється трьома пiдгалузями, 
пов’язаними з сектором транспорту, а саме 
залiзничним, авiацiйним/суднобудiвним та автотран-
спортним машинобудуванням. Виробництво машин та 
устаткування загального призначення, а також вироб-
ництво електричного устаткування також є вiдносно 
великими пiдгалузями машинобудування, внесок яких 
до загального випуску сектору машинобудування ста-
новить 27 % та 16 %, вiдповiдно [3].

 

Рис. 1. Структура виробництва  
машинобудiвного комплексу України [3]

Крiм абсолютного розмiру, економiчна цiннiсть 
сектору для країни визначається його здатнiстю гене-
рувати багатство. Зi статичної точки зору, це найкра-
щим чином вiдображається в концепцiї продуктивностi 
(працi) – величини створеної ВДВ в розрахунку на 
одного працiвника. Продуктивнiсть працi залежить вiд 
капiталовкладень та iнтенсивностi застосування знань 
(технологiй) в секторi, а також динамiки конкуренцiї на 
свiтових ринках. З метою пiдвищення нацiонального 
багатства, в iнтересах країни є сприяння секторальному 
переходу вiд менш до бiльш продуктивних секторiв, або 
ж там де продуктивнiсть є нижчою за потенцiальну – 
пiдвищення продуктивностi окремих секторiв. Досить 
дивно спостерiгати, що продуктивнiсть у секторi 
машинобудування, i навiть на рiвнi бiльшої агрегацiї – 
в переробнiй промисловостi – в Українi знаходиться на 
рiвнi, що є нижче середнього по країнi i при чому на 
дуже низькому рiвнi. При значеннi цього показника у 
82 тис. грн, продуктивнiсть працi у машинобудуваннi 
у 2012 роцi становила лише 79 % вiд продуктивностi 
працi у переробнiй промисловостi (103,7 тис. грн на 
одного працiвника) i 67 % вiд загальнонацiональної 
середньої продуктивностi (121,7 тис. грн на одного 
працiвника) [3].

Основними негативними чинниками для 
машинобудування України на сьогоднi є: недо-
статня платоспроможнiсть споживачiв продукцiї; 
недосконалiсть механiзму середньо- та довго-
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строкового кредитування виробникiв i споживачiв 
продукцiї та високi ставки кредитування; недо-
статня ефективнiсть механiзму часткової компенсацiї 
вартостi складної технiки та фiнансового лiзингу; 
нерозвиненiсть iнфраструктури ринку (вiдсутнiсть 
реального монiторингу, дистриб’юторської сис-
теми, фiрмового технiчного обслуговування); 
невiдповiднiсть галузi та структурування пiдприємств 
умовам вiльної конкуренцiї на внутрiшньому i 
зовнiшньому ринку, насамперед щодо здатностi 
швидко створювати й засвоювати серiйне виробни-
цтво конкурентоспроможної продукцiї; застарiлiсть 
основних фондiв, низький їхнiй технiчний рiвень, 
вiдсутнiсть обладнання, придатного до перенала-
годження без значних витрат для впровадження 
ресурсозберiгаючих технологiй; низький кадровий 
потенцiал; повiльна адаптацiя пiдприємств машино-
будування до роботи в ринкових умовах [3].

 

Рис. 2. Середньорiчна ВДВ на 1 працiвника, тис. грн. [3]

Податкова полiтика, безумовно – це один з осно-
вних способiв заохочення iнвесторiв для стимулю-
вання розвитку окремих регiонiв i секторiв економiки 
та промисловостi. Досвiд промислово розвинених 
країн свiдчить, що останнiм часом спостерiгається 
значний тиск держави на користь децентралiзацiї 
промисловостi, прагнення знизити мiру забруднення 
регiонiв з високою концентрацiєю промислового 
виробництва. Через це знання аналiтиком державної 
полiтики щодо мiсцерозташування проектiв та їхнього 
цiльового спрямування дозволяє врахувати рiзнi 
пiльги та стимули, рiзноманiтнi схеми фiнансового 
стимулювання. Так, деякi країни, що розвиваються, 
надають прямi субсидiї iнвесторам окремих галузей 

промисловостi, якi розташовуються у певних регiонах. 
Отже, аналiтику варто проаналiзувати вплив цих 
стимулiв на економiчнi показники проекту, який роз-
глядається. Часто iнвестицiї в зони, що розвивають екс-
портний потенцiал, звiльняються вiд сплати податкiв 
й можуть бути прибутковими завдяки окремим видам 
субсидiй.

Крiм фiскальної полiтики, яка значно впливає 
на ефективнiсть проекту та остаточне рiшення при 
його вiдборi, на стратегiчний розвиток промислових 
пiдприємств активно впливає правове середовище, 
що визначає умови експортно-iмпортних операцiй 
зовнiшньоторговельного режиму, валютного регу-
лювання. Законодавча база, яка забезпечує захист 
iнтересiв i прав iнвесторiв, правове поле у сферi тру-
дового права можуть зробити проект економiчно 
збитковим. В якостi шляхiв вирiшення означених про-
блем на рiвнi управлiння машинобудiвною галуззю 
слiд розглянути можливiсть здiйснення широкого 
комплексу внутрiшньодержавних заходiв, як то залу-
чення iнвестицiйних ресурсiв для модернiзацiї вироб-
ничої бази машинобудiвних пiдприємств, розвиток 
їхнього науково-технiчного потенцiалу, спроможного 
засвоювати новiтнi технологiї, ефективну взаємодiю 
пiдприємств iз закордонними партнерами на заса-
дах кооперацiї, державну пiдтримку машинобудiвної 
галузi [4].

Однiєю з найважливiших проблем сучасностi зали-
шається реалiзацiя виготовленої продукцiї пiдприємств 
машинобудування. Невiдповiднiсть нацiональної 
продукцiї вимогам свiтового ринку є однiєю з основних 
причин зниження обсягiв реалiзацiї продукцiї україн-
ських машинобудiвних пiдприємств. Аналiз дiяльностi 
машинобудiвних пiдприємств за 2010–2014 рр. 
свiдчить про зниження обсягiв реалiзацiї продукцiї 
порiвняно з попереднiми роками й складає 7,9 %. Проте 
у розвинених країнах цей показник складає 25–45 %.  
Це є негативною тенденцiєю, що свiдчить про зани-
жене значення машинобудiвної галузi в економiцi кра-
їни [5]. Про реальний стан справ у машинобудiвнiй 
галузi також свiдчить iндекс промислового виробни-
цтва, який в Українi має тенденцiю до падiння, при-
чому в машинобудуваннi швидше за промисловiсть у 
цiлому (рис. 3).

Аналiз динамiки спiввiдношення дебiторської й 
кредиторської заборгованостей свiдчить про переви-
щення обсягу останньої. Це є ознакою нестабiльного 

фiнансового стану, що пiдтверджується 
збiльшенням частки пiдприємств, якi працю-
ють збитково, й зменшенням тих, якi отри-
мують прибуток. За останнi 5 рокiв кiлькiсть 
збиткових пiдприємств промисловостi пере-
вищує 30 % вiд загальної кiлькостi збиткових 
пiдприємств України. Рентабельнiсть вироб-
ництва становить близько 5 %. У зв’язку з 
цим iнвестори стали обережнiшими i менше 
фiнансують пiдприємства [4].

Виходячи з цього, машинобуду-
вання перетворилося на одну з найменш 
рентабельних галузей промисловостi. 
Наслiдком цього стало зменшення 
iнвестицiй та iнновацiй в галузь для 
реконструкцiї й модернiзацiї вироб-
ництв. Через брак коштiв пiдприємства 

 

Рис. 3. Iндекс промислової продукцiї України  
за 2010–2014 рр., % [5]
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не мали можливостi здiйснювати модернiзацiю 
своєї технiчної бази. Востаннє масова модернiзацiя 
пiдприємств галузi здiйснювалася у перiод 
iндустрiалiзацiї та у повоєннi роки.

Отже, загальною проблемою низької ефективностi 
роботи вiтчизняних машинобудiвних пiдприємств 
залишаються низька ефективнiсть менеджменту, 
недосконалiсть маркетингової роботи, вiдсутнiсть 
фiнансових джерел для технологiчного оновлення 
пiдприємств. Також через зменшення зовнiшнього 
попиту вiдбулося зниження експорту продукцiї 
машинобудування, зменшення обсягiв виробни-
цтва та збiльшення кiлькостi готової продукцiї на 
складах, погiршення фiнансових результатiв. При-
чина цього – виробничi потужностi українських 
машинобудiвних пiдприємств зношенi понад 60 %. 
Крiм того, неухильно пiдвищуються виробничi витрати 
через подорожчання сировини, енергоносiїв, тариф-
ного тиску залiзничних перевiзникiв Щодо людського 
чиннику, найактуальнiшою на сьогоднi є проблема 
незадовiльної мотивацiї персоналу машинобудiвних 
пiдприємств, що зумовлена передусiм низькою 
заробiтною платою, яка навiть в Українi нижче 
за середню по промисловостi, не кажучи вже про 
заробiтну плату в галузi машинобудування у високо-
розвинених країни свiту, а також незадовiльними умо-
вами працi [6]. 

Важливо також при визначеннi показникiв 
прибутковостi пiдприємства враховувати фактор 
iнфляцiї. Адже перiоди зростання iнфляцiї ство-
рюють несприятливi умови для iнвестицiйної 
дiяльностi. Ймовiрнiсть прийняття помилкових 
iнвестицiйних рiшень в цей перiод рiзко зростає. 
Це передусiм тому, що в умовах високих темпiв 
iнфляцiї значно спотворюється звiтна бухгалтер-
ська iнформацiя пiдприємства. Використовуючи 
цю iнформацiю, iнвестори та iншi користувачi 
бухгалтерської звiтностi пiдприємства прово-
дять його фiнансовий аналiз, в тому числi й аналiз 
показникiв рентабельностi, ризикуючи отримати 
помилковi результати та далеку вiд реальної картину 
фiнансового стану пiдприємства. 

Система постачання пiдприємства вимагає тiсної 
взаємодiї з постачальниками, оскiльки зайвi запаси 
пов’язують грошi i знижують дiлову активнiсть 
пiдприємства. Самовиживання й ефективне 
функцiонування машинобудiвного пiдприємства зале-
жить вiд його здатностi знаходити споживача своєї 
продукцiї й задовольняти його запити. Споживачi 
вирiшують якi саме товари потрiбнi, за якою цiною, що 
визначає для пiдприємства-виробника кiнцевi резуль-
тати, а також впливає на постачальникiв матерiалiв 
та трудовi ресурси. Машинобудiвне пiдприємство 
орiєнтує збут своєї продукцiї в основному на достат-
ньо великi групи споживачiв, вiд яких воно найбiльше 
залежить.

Визначення зовнiшнiх факторiв макрорiвня 
необхiдне для забезпечення умов стiйкого та ефек-
тивного функцiонування промислових пiдприємств, 
зокрема пiдприємств машинобудування. Ця група 
факторiв включає економiчну, соцiальну, полiтико-
правову, технологiчну та екологiчну пiдсистеми. На 
сьогоднi для пiдприємств машинобудування актуаль-
ним є вплив таких факторiв макрорiвня:

• серед економiчних факторiв: динамiка ВВП, 
динамiка ставки курсу рефiнансування НБУ, iнфляцiя, 
рiвень безробiття, платоспроможний попит, динамiка 
курсу гривнi, система оподаткування тощо; 

• серед соцiальних факторiв: демографiчнi змiни, 
динамiка зайнятостi, ставлення до працi та вiдпочинку, 
вплив ЗМI, соцiальна мобiльнiсть населення тощо;

• серед полiтико-правових факторiв: змiна зако-
нодавства, податкова полiтика, зовнiшньоекономiчне 
законодавство, рiвень державного регулювання у 
галузi тощо;

• серед технологiчних факторiв: новi патенти, 
тенденцiї НДДКР, розвиток технологiй, захист 
iнтелектуальної власностi, новi продукти (швидкiсть 
оновлення, джерела iдей) тощо;

• серед екологiчних факторiв: рiвень ресурсоз-
береження, продукцiя, сертифiкована по екологiчних 
параметрах, вплив дiяльностi машинобудiвного 
пiдприємства на довкiлля тощо.

Зовнiшнi фактори мезорiвня залежать вiд 
регiонального економiчного середовища пiдприємства, 
а також прiоритетностi їхнього розвитку для 
результатiв дiяльностi регiону. Серед зовнiшнiх 
факторiв мезорiвня для машинобудiвних пiдприємств 
видiляють географiчне розташування промисло-
вого пiдприємства, рiвень полiтичної стабiльностi у 
регiонi, особливостi економiчної ситуацiї, її подат-
кової, бюджетної, iнвестицiйної, антимонопольної 
та приватизацiйної полiтики, ресурсозабезпеченiсть 
регiону, стан ринкiв збуту, транспортнi сполучення, 
рiвень розвитку iнтеграцiйних процесiв у регiонi 
тощо. Найближче соцiально-економiчне оточення 
машинобудiвного пiдприємства створює зовнiшнi фак-
тори мiкрорiвня. В моделi К. Боумена [7] видiляються 
такi фактори зовнiшнього середовища пiдприємства, 
як постачальники, потенцiйнi конкуренти, покупцi, 
товари-замiнники та суперництво конкурентiв 
всерединi галузi. Для пiдприємств машинобудування 
виявлення цих факторiв залежить вiд кон’юнктури 
ринкiв сировини, матерiалiв, трудових i фiнансових 
ресурсiв i ринкiв засобiв виробництва. Тут важливо 
дослiдити причини можливого «зриву» вiдносин 
пiдприємства з контрагентами для забезпечення його 
безперервного стiйкого функцiонування. Крiм того, 
на сьогоднi спостерiгається посилення конкуренцiї 
з боку європейських машинобудiвних пiдприємств, 
загострення проблем з постачальниками сировини 
i матерiалiв, складнiсть отримання довгострокових 
кредитiв через полiтичну та економiчну нестабiльнiсть, 
що ускладнює забезпечення стiйкого стратегiчного 
розвитку пiдприємств машинобудування.

Вiдповiдно до наведеної структури факторiв, оче-
видно, що промислове пiдприємство як вiдкрита 
динамiчна система перебуває пiд постiйним впливом 
зовнiшнiх факторiв мiкро-, мезо- та макрорiвня. При 
цьому, для ефективного функцiонування промисло-
вих пiдприємств необхiдно контролювати не тiльки 
вплив факторiв вiдокремлено, але й у їхнiй взаємодiї та 
взаємозв’язку [8].

Серед найбпоширенiших перешкод розвитку 
вiтчизняних машинобудiвних пiдприємств, зумов-
лених впливом чинникiв внутрiшнього середовища, 
слiд вiдзначити проблеми технiко-технологiчного i 
фiнансового характеру, а також проблеми, що зумовленi 
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людським чинником. Так, застарiле обладнання, недо-
статня технологiчна i ресурсна гнучкiсть, низька 
впроваджуванiсть провiдних науково-технiчних розро-
бок у виробництво не дозволяє пiдприємствам досяг-
нути рiвня виробництва, який дав би змогу витримувати 
конкуренцiю з фiрмами, що мають сформоване iм'я на 
свiтовому ринку. Серед фiнансових перешкод осно-
вними виступають низька ефективнiсть експортних 
операцiй, що є наслiдком високих витрат на виробни-
цтво (в особливостi слiд вiдзначити енергозатратнiсть 
виробництва) й на експорт продукцiї машинобудування. 

Головними чинниками зовнiшнього середовища, 
що стримують стратегiчний розвиток вiтчизняних про-
мислових пiдприємств, у т.ч. машинобудiвних, є:

• наслiдки свiтової фiнансово-економiчної кризи;
• нестабiльнiсть полiтико-економiчного стано-

вища України, проблеми з визначенням стратегiчних 
напрямiв зовнiшньоекономiчної полiтики;

• брак уваги держави до розвитку 
високотехнологiчних галузей промисловостi, зокрема 
наукомiстких пiдгалузей машинобудування, що спричи-
няє нерацiональну структуру експорту й малоперспек-
тивну модель мiжнародної спецiалiзацiї України [9].

 Не менш iстотною є проблема високої конкуренцiї 
з боку захiдних компанiй, якi, створюючи рiзноманiтнi 
бар'єри при входi на ринок, не дають змоги вiтчизняним 
пiдприємствам конкурувати зi своєю продукцiєю на рин-
ках розвинених країн. Це здебiльшого зумовлює про-
блему нерацiональної географiчної структури експорту 
продукцiї вiтчизняного машинобудування, орiєнтованого 
на традицiйнi ринки Росiї та країн СНД, в той час як 
перспективнi ринки європейських країн здатнi забезпе-
чити процвiтання галузi в стратегiчнiй перспективi.

Екзогенними причинами, що впливають на виник-
нення кризових явищ на пiдприємствах машинобудiвного 
комплексу, можливо обґрунтовано назвати: спад темпiв 
розвитку гiрничо-металургiйного комплексу України, 
зниження конкурентоспроможностi України внаслiдок 
певних полiтичних та внутрiшньоуправлiнських дер-
жавних факторiв, неефективну пiдготовку кадрового 
потенцiалу. Окрiм того, слiд вiдзначити, що змен-
шення обсягiв виробництва у машинобудуваннi викли-
кано руйнуванням виробничих потужностей у зонi 
проведення АТО. Пiдвищення синергетичного ефекту 
структурно-iнновацiйних перетворень у сучаснiй 
регiональнiй економiчнiй полiтицi має полягати у 
реалiзацiї iснуючих конкурентних переваг окремих 
виробництв i секторiв, що зумовленi їхнiми власними 
досягненнями у науково-технологiчному прогресi й 
продукцiя яких користується стiйким попитом на рин-
ках. Втiлення цього завдання передбачає першочер-
гову пiдтримку з боку держави розвитку наукомiстких, 

високотехнологiчних виробництв шляхом стимулю-
вання iнвестицiй i реалiзацiї iнновацiй, насамперед, у 
галузi машинобудування [10]. 

Визначивши екзогеннi фактори впливу на кри-
зове поле виробничо-економiчної дiяльностi 
пiдприємств машинобудiвної галузi України, сучасна 
наука пiдкреслює турбулентнiсть зовнiшнього ото-
чення пiдприємств та їхнiй зворотнiй зв'язок. Так, 
фахiвцi вiдзначають, що «зважаючи на те, що на 
функцiонування економiчної системи впливає безлiч 
факторiв, турбулентнiсть середовища функцiонування 
є неоднорiдною, що викликано такими ознаками:

• усi фактори впливу вiдрiзняються за рiвнем 
упорядкованостi, швидкiстю, темпом змiни та вимага-
ють неоднакового часу на адаптацiю до них або усу-
нення їхнього впливу;

• турбулентнi потоковi процеси не є випадковими, 
вони за своєю природою вихровi;

• досить часто фактори впливу є латентними, 
тобто такими, якi не можуть бути iдентифiкованi та 
дослiдженi в момент їхнього виникнення; 

• новi фактори впливу утворюються постiйно, що 
визначає частково ймовiрнiсний характер проведених 
прогнозних розрахункiв;

• iснування зворотного зв’язку мiж активнiстю 
економiчної системи та факторами впливу на неї, 
оскiльки реакцiя системи на збудник може призводити 
як до його зникнення, так й до його трансформацiї.

Висновки з проведеного дослідження. В результатi 
теоретичного узагальнення були виявленi основнi 
екзогеннi фактори, що найбiльше впливають на форму-
вання стратегiї розвитку пiдприємств машинобудування. 
Структура факторiв впливу на стiйкiсть функцiонування 
промислових пiдприємств дозволяє проводити аналiз 
нинiшнього стану факторiв впливу зовнiшнього та 
внутрiшнього середовищ пiдприємства з позицiї забезпе-
чення його стiйкостi, визначити показники для її оцiнки 
з урахуванням дiї цих факторiв i розробити коректуючи 
управлiнськi рiшення для вчасного реагування на нега-
тивний вплив визначених факторiв. Значно впливають 
на функцiонування пiдприємств машинобудування 
мають зовнiшнi чинники непрямої дiї, до них належатьй: 
стан економiки, технiчнi, технологiчнi, полiтичнi та 
соцiальнi чинники. Стан економiки постiйно змiнюється 
й активно впливає на результати господарської дiяльностi 
пiдприємства. Для забезпечення сталого функцiонування 
й розвитку пiдприємства необхiдно своєчасно виявляти, 
аналiзувати й прогнозувати тенденцiї змiн економiчного 
середовища i пристосування до них, тобто, вживати 
заходiв проактивного управлiння як на рiвнi безпосеред-
ньо суб’єкта господарювання, так й на рiвнi проактивної 
державної промислової полiтики. 
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