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ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
НА СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглядаються тенденції зростання значущості впливу зовнішніх факторів на систему 
підприємства. Зовнішнє середовище підприємства постійно перебуває в стані змінюваності і динаміки, що 
вимагає внесення змін до стратегії управління підприємством. Обґрунтовано необхідність стратегічної 
адаптації підприємства до зовнішнього середовища та розглянуто фактори зовнішнього макросередовища, що 
впливають на розвиток підприємства. Наведено складові стратегічної адаптації підприємства до зовнішнього 
середовища та доведено, що підприємства, які приділяють увагу актуальним питанням власної стратегії, вияв-
ляються більш конкурентоспроможними і стійкими в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Неодно-
значне трактування сутності «глобалізації» у науковому середовищі надало можливість згрупувати їх у підходи. 
Встановлено, не дивлячись на те, що проблема стратегії розвитку підприємства розглядається багатьма нау-
ковцями, єдине тлумачення цього поняття  відсутнє. Це вказує на багатогранність та складність сутності 
«глобалізація» підприємства, яке постійно змінюються та удосконалюються. 
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INFLUENCE OF FACTORS OF ENVIRONMENT ON DEVELOPMENT STRATEGY  
OF THE ENTERPRISE ON DEVELOPMENT
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In the article the growth trends in the importance of external factors on the system of modern industrial enterprise. 
Enterprise environment is constantly in the condition of changing and dynamics. It requires the changes to the strategy 
of enterprise management. In the article the necessity of strategic adaptation of an enterprise to the environment is based.  
The factors of mаcroenvironment influencing on the enterprise development are described in details. The essence of constitu-
ents of strategic adaptation of an enterprise to environment is considered. Having analyzed many scientific papers, the diver-
sity of approaches of Ukrainian scientists to the category of «globalization». It is proved that companies that pay attention to 
topical issues of their own strategy are more competitive and stable in conditions of uncertainty of the external environment. 
Ambiguous interpretation of the essence of «globalization» in the scientific environment provided an opportunity to group 
them into approaches. It is established that, despite the fact that the problem of enterprise development strategy is considered 
by many scientists, there is no single interpretation of this concept. This indicates the versatility and complexity of the essence 
of the «globalization» of the enterprise, which is constantly changing and improving. The direction of defi-ning the essence 
of «development strategy» of the enterprise in the form of management plan or rules of relations between internal and exter-
nal environments of the enterprise involves considering the strategy as a specific management ideology, because the strategy 
in this case is seen as an ideology of unity. Considering the significant number of definitions of development strategy, we can 
draw the following conclusions: each development strategy has specific targets; development strategy should be considered 
as a way to achieve goals; development strategy includes a set of interconnected solutions and tasks for the future; develop-
ment strategy is implemented at the enterprise in order to improve performance and obtain the desired result.
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Постановка проблеми. На розвиток підприєм-
ства впливає взаємодія сукупності факторів, причин і 
обставин, стимулів і мотивів, – рушійні сили розвитку 
сучасного підприємства, які, в свою чергу, виступають 
спонукальним факторами розвитку підприємства. 

Завдяки сучасним тенденціям відбувається пере-
осмислення проблем розвитку підприємств, виходячи з 
глибокої взаємозалежності складових світового госпо-
дарства, з його цілісності та протиріччя. Отже, можемо 
зазначити, що глобалізація проявляється у масштаб-
ності і рухливості чинників між державами, що впли-
ває на економічний розвиток, як держав, так і підпри-
ємств окремо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження стратегії розвитку підприємства є об'єктом 
наукових пошуків багатьох іноземних та вітчизняних 
дослідників. Питання стратегії розвитку підприємства 
розробляли Ансофф І., Бельтюков Е.А., Горєлов Д.О., 
Карлофф Б., Мельник Л., Некрасов Л.А., Редченко К.І., 
Томпсон А.А. та інші.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження 
є вивчення впливу зовнішнього середовища на підпри-
ємство, яке може бути реалізовано через підвищення 
адаптивності підприємства до рухливих умов глобалі-
зації, нових викликів зовнішнього оточення підприєм-
ства та нової диспозиції в конкурентній боротьби.
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Виклад основного матеріалу. Розвиток підпри-
ємства залежить від кола внутрішніх та зовнішніх, 
раціональних та ірраціональних факторів, наприклад, 
виробничий потенціал підприємства; забезпеченість 
кадрами; філософське бачення перспективи підприєм-
ства та його, бачення, стратегічна імплантація; взаємо-
відносини з навколишнім середовищем. 

Тому для здійснення прогресивного економічного 
розвитку підприємству необхідно діяти гнучко, дина-
мічно, і варіювативно, відповідаючи вимогам конку-
рентного, глобального ринку. Тобто стає очевидним, 
що для вирішення господарсько-економічних завдань 
потрібні нові підходи, якісно прогресивні зміни. 

Дослідження, яке проводив науковець Швиденок О. 
показали, що розвиток згідно з різними моделями 
та науковими концепціями може характеризуватися 
циклічністю або направленістю процесних змін, їх 
одно або багатовекторністю, детермінованістю розви-
тку або існуванням альтернатив, еволюційним харак-
тером політико-економічних і соціально-культурних 
змін. Але при цьому розвиток повинен бути взаємови-
гідним для всіх суб’єктів глобальної економіки і корис-
ним [1, с. 248]. 

Оскільки сучасна світова економіка дедалі інтен-
сивніше глобалізується. Усі соціально-економічні 
сфери будь-якого підприємства знаходяться під впли-
вом цього всеохоплюючого світового процесу. Цю тен-
денцію розвитку суспільства досліджують різні вітчиз-
няні наукові школи. Проте єдиного визначення терміну 
«глобалізації» поки ще не існує. 

З метою уникнення неточностей при використанні 
іноземних публікацій, слід підкреслити, що у зару-
біжних джерелах розрізняють поняття «глобалізація». 
Під глобалізацією англійський науковець Р. Робертсон 
[2, с. 8] розуміє свого роду «стискування» світу і поси-
лення взаємозалежності усіх його частин, що супро-
воджується усе більш поширеним усвідомленням 
цілісності, єдності світу. Німецький соціолог У. Бек 
[3, с. 194–195] усвідомлює глобалізацію як політиза-
цію, де ступінь інтеграції світового суспільства стає 
основою переорієнтації і реорганізації політичного 
простору. Глобалізація має на увазі світове суспільство 
без світової держави і без світового уряду, де не існує 
жодної гегемоністської влади і жодного міжнародного 
режиму. У новій глобальній ситуації «ексклюзивна 
протиставленість один одному за зразком націй змі-
нюється інклюзивною протиставленістю ніш, місць, 
«провінцій» світового суспільства». У працях амери-
канського дослідника М. Уотерса [4] глобалізація роз-
тлумачується як сукупність тенденцій, що ведуть до 
детериторіалізації соціального, обумовленою експан-
сією символічних обмінів. Фундамент теорії глобаліза-
ції, згідно з М. Уотерсу, утворює концепція відношення 
між соціальною організацією і територіальністю.  
Як зазначає І. Валлерстайн, «хоча сьогодні стало мод-
ним говорити про глобалізацію як про феномен, що 
відноситься до 70-х р. XX ст., по суті транснаціональні 
товарні ланцюжки добре відомі з тих часів, коли сис-
тема лише зароджувалася, і набула глобального харак-
теру ще в другій половині XIX ст. Зрозуміло, про-
грес технологій відкрив можливості транспортування 
величезної кількості товарів на значні відстані, але я 
ризикну припустити, що структура і функціонування 
товарних ланцюжків не зазнали в XX ст. кардинальних 

змін, і такі навряд чи стануться навіть під впливом так 
званої інформаційної революції» [5, с. 82].

Так, В.В. Козак [6, с. 41] глобалізацію трактує як 
якісну трансформацію зв’язків між макроекономіч-
ними змінними, що призводить до істотних структур-
них зрушень у напрямку розширення конкуренції та 
підвищення гнучкості економіки.

Ґрунтовне дослідження різних підходів до розу-
міння «глобалізації» допомогло встановити і виді-
лити першорядні його чинники, без яких не можливий 
подальший процес його «заглиблення» у соціально-
економічні сфери підприємства, змінювання на якісно 
новий рівень організаційно-економічні відносини 
суб’єктів господарювання (рис. 1).

Безумовно, глобалізація справляє інтенсивний 
вплив на соціально-економічні системи, при цьому 
знаходиться в жорсткій залежності від прогресу і 
поширює конкурентну боротьбу на всіх рівнях – від 
національних економік до суб’єктів господарювання.

Під час розгляду глобалізації більшість науковців 
акцентують на масштабності змін, руйнації національ-
них кордонів, розвитку людського суспільства, інтегра-
ції національних господарств та держав, більш висо-
кому рівні розвитку інтернаціоналізації господарського 
життя та інше. Така різниця у визначеннях та характе-
ристиках терміну «глобалізація» пов’язана із наявністю 
значної кількості теорій та концепцій глобалістики, які 
прийнято поділяти на теорії виникнення та становлення 
глобалізації; концепції масштабів, форм і наслідків гло-
балізації; моделі глобалізаційного дискурсу та сучасний 
дискурс [7, с. 18]. Розкриваючи сучасний вплив гло-
балізації на розвиток підприємства, можна виділити 
позитивні та негативні сторони його прояву (табл. 1).

Незалежно від характеру впливу глобалізаційних 
процесів (див. табл. 1),  зростає відкритість суб’єктів 
соціально-економічного господарювання, а це сприяє: 
динамічному зростанню конкурентоспроможності під-
приємств на світовому ринку. 

Своєрідність економічної глобалізації полягає в 
всеохоплюючому процесі посилення взаємозв’язків, 
взаємодій і взаємозалежності економічних систем дер-
жав світу, інтернаціоналізації виробництва і капіталу, 
що ведуть до встановлення ідентичних норм і умов 
ведення господарської діяльності в державах, що роз-
різняються рівнями розвитку, видами суспільно-полі-
тичної та соціально-економічної систем. А це, в свою 
чергу, призводить до якісних та кількісних змін націо-
нальних економік. 

Під впливом процесів глобалізації підприємства 
намагаються підвищувати свою конкурентоспромож-
ність, впроваджуючи інноваційні процеси, що є одним 
з дієвих способів. Таким чином, глобалізація економіч-
них процесів впливає на всі напрямки підприємства. 
Основним фактором, або критерієм успіху підпри-
ємств буде цінність виробленої продукції або наданої 
послуги [11, с. 122].

Висновки з проведеного дослідження. Особливе 
місце займає фактор впливу зовнішнього середовища 
на підприємство, яке може бути реалізовано через: під-
вищення адаптивності підприємства до рухливих умов 
зовнішнього оточення через критерій гнучкості, під-
вищення конкурентоспроможності підприємства на 
міжнародній арені, задоволення взаємних соціально-
економічних інтересів підприємства, його партнерів 
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і контрагентів, органів місцевого і державного управ-
ління. 

У процесі дослідження розвитку підприємства 
можна зробити висновок, що завдяки постійному ана-
лізу факторів впливу зовнішнього середовища на під-
приємство є можливість підвищувати його адаптив-
ність до специфічних умов оточення та забезпечити 
ефективність його діяльності в рухливих умовах, під-

вищувати його конкурентоспроможність, задоволь-
няти соціально-економічні інтереси підприємства, 
його партнерів та контрагентів, органів місцевого та 
державного управління. 

Аналіз реальних процесів, які відбуваються на вітчиз-
няних і іноземних підприємствах дають підстави ствер-
джувати, що розвиток підприємства є одним із важливі-
ших напрямів покращення діяльності підприємства.

Рис. 1. Наявні чинники глобалізації, які враховуються  
при виході підприємства на новий етап його розвитку

Джерело: розроблено автором
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Таблиця 1
Перелік позитивних елементів і загроз від глобалізаційних процесів

Вплив глобалізації на розвиток підприємства
Переваги Загрози

Реалії сьогодення
– формування єдиного ринкового простору, форм господарювання; 
вільний рух товарів, послуг, технологій, капіталів; збільшення пото-
ків прямих іноземних інвестицій; доступ підприємства до дефіцитних 
ресурсів; поява нових економічних інституцій; динамічне формування 
нового виробничого укладу (автоматизація); зниження витрат вироб-
ництва за рахунок поширення продуктивних технологій; формування 
нової моделі трудових відносин [7, с. 18] 
– залучання інноваційних ресурсів; спільність цілей та засобів їх 
досягнення, взаємовідповідність темпів змін інноваційних потенціалів 
їх підприємств [8, с. 91–92];
– нові принципи побудови соціального діалогу; запровадження сучас-
них систем контролю якості; розвиток інформаційно-комунікативних 
технологій; зменшення витрат підприємства та підвищення швидкості 
передачі інформації [9, с. 85–86].
– підвищення якості та зниження цін товарів за рахунок конкуренції; 
посилення міжнародного поділу праці; величезна концентрація і цен-
тралізація капіталу; зростання великих компаній і фінансових груп, 
які в своїй діяльності все більше виходять за межі національних кор-
донів, освоюючи світовий економічний простір [10, с. 28]

– тиск на інтереси національних господарств (про-
текціонізм); загроза міжнародного олігархічного 
режиму; суперництво за експортні ринки та іноземні 
інвестиції; небезпека поширення гіперінфляції; 
неконтрольований приплив дешевої некваліфікова-
ної робочої сили [7, с. 18]
– підвищення залежності національних суб’єктів від 
спрямованості політики структур глобалізованого 
суспільства [8, с. 91];
– залежність від імпорту, що зменшує стимули для 
пошуку нових ідей та джерел ресурсів, втрата націо-
нальних ознак товарів та послуг [9, с. 86];
– зменшення економічного суверенітету; втрата під-
приємств своїх конкурентних переваг, через зрос-
тання відкритості ринку; пристосування  підпри-
ємств до господарських умов, які змінились не на 
їх користь; можливість відтоку капіталу і робочої 
сили; розвиток нелегальних ринків збуту товарів та 
послуг [10, с. 28]

Джерело: розроблено та узагальнено автором на основі [7-10]
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