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В структурній перебудові промисловості України важливе місце займає реструктуризація
машинобудування як базової ланки всього народногосподарського комплексу країни. Розвиток
інвестиційної  діяльності на підвищення ефективності управління необхідні для формування
перспективи подальшого розвитку підприємств машинобудування, збереження висококваліфі-
кованих кадрів, запобігання технологічному розпаду виробництва, витиснення з внутрішнього
ринку іноземних виробників машин на обладнання і збереження на цій основі технологічної
безпеки країни.

Необхідність реструктуризації особливо відчувається на підприємствах машинобудування,
де має місце падіння рентабельності продаж, зниження завантаження виробничних потужнос-
тей, падіння конкурентоспроможності виробництва відносно зарубіжних виробників.

Різні теоретичні та методичні підходи до здійснення реструктуризації машинобудівного
підприємства в умовах трансформації економіки відображені в роботах багатьох вчених [1, 2].
Але ще недостатньо розроблено і науково  обґрунтовано вплив зовнішнього середовища на
процес проведення його реструктуризації. Тому подальший розвиток теоретичних положень
щодо чинників впливу зовнішнього середовища на реструктуризацію машинобудівного підпри-
ємства є актуальним.

Реструктуризація машинобудівного підприємства ¾  це процес зміни матеріально-
господарської структури машинобудівного підприємства з метою його адаптації до постійних
змін ринкового середовища, забезпечення  конкурентоспроможності продукції і підвищення
результатів виробничо-господарської діяльності [3, 4].

Основною ціллю реструктуризації є перетворення діючого підприємства у високотехноло-
гічне за рахунок розробки і придбання матеріальних і нематеріальних активів, спрямованих на
приріст його ринкової вартості в довгостроковій перспективі [5].

Створення високотехнологічного машинобудівного підприємства може бути ефективним
тільки в тому випадку, коли процес реструктуризації детально спланований із урахуванням
чинників впливу зовнішнього середовища. В процесі ринкових перетворень виникла проблема
невідповідності структури вітчизняного виробництва структурі національного і світового рин-
ку. Саме це викликає необхідність структурних перетворень на машинобудівному підприємстві
у відповідності із тенденціями і прогнозами зміни факторів зовнішнього середовища.

До чинників зовнішнього середовища, які впливають на ефективність реструктуризації ви-
робництва і стале функціонування машинобудівного підприємства, відносяться ті, на які воно
не може впливати, якими не управляє. Вони впливають на діяльність підприємства прямо або
опосередковано.
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До чинників прямої дії відносяться: держава, постачальники, споживачі, конкуренти; вони
безпосередньо впливають на прийняття управлінських рішень в процесі реструктуризації виро-
бництва.

В умовах трансформації вітчизняної економіки більшість машинобудівних підприємств не
змогли вийти на світовий рівень якості. В таких умовах споживач намагається придбати більш
якісну імпортну продукцію, що негативно впливає на господарську діяльність вітчизняного ви-
робника, позбавляючи його можливості поповняти власні оборотні кошти, отримувати прибу-
ток і здійснювати реструктуризацію власного виробництва. Тому на даному етапі дуже важли-
вим є проведення державою політики протекціонізму щодо вітчизняного машинобудування.
Для цього держава створює необхідні умови щодо здійснення ефективної діяльності машино-
будівних підприємств у відповідності з Програмою розвитку промисловості на 2003...2011 рр.
В свою чергу машинобудівні підприємства переорієнтовують свою діяльність і відповідності з
запропонованими умовами.

Машинобудівне підприємство є відкритою системою. Його діяльність залежить від зовні-
шнього середовища відносно поставок ресурсів, а також споживачів виробленої продукції. То-
му підприємства повинні пристосуватися до умов цього середовища з метою виживання і за-
безпечення конкурентоспроможності виробництва. Залежність між машинобудівним підприєм-
ством і постачальником визначається їх взаємними інтересами. Від міри узгодженості цих інте-
ресів залежить успішна діяльність і тих, і інших. Машинобудівному підприємству потрібно
враховувати зміни цін на сировину при збуванні результатів своєї господарської діяльності.
Система постачання підприємства вимагає тісної взаємодії з постачальниками, оскільки зайві
запаси зв’язують гроші і знижують ділову активність підприємства.

Самовиживання і ефективне функціонування машинобудівного підприємства залежить від
його здатності знаходити споживача своєї продукції і задовольняти його запити. Споживачі ви-
рішують які саме товари потрібні, за якою ціною, що визначає для підприємства-виробника кі-
нцеві результати, а також  впливає на постачальників матеріалів та трудові ресурси. Машино-
будівне підприємство орієнтує збут своєї продукції в основному на достатньо великі групи
споживачів, від яких воно в найбільшій мірі залежить.

Становлення ринкової економіки об’єктивно зумовлює формування відносин між вироб-
никами, постачальниками та споживачами товарів та послуг. Досягнення оптимальної інфра-
структури, яка відповідає потребам і платоспроможному попиту господарюючих суб’єктів,
здійснюється в рамках національного ринку. Недооцінка важливості своєчасної перебудови го-
сподарського механізму на рівні галузей і окремих машинобудівних підприємств у відповідно-
сті зі змінами факторів зовнішнього середовища викликає процеси нерівномірного розвитку
економіки, породжує коливання обсягів виробництва і збуту, зумовлює виникнення значних
спадів виробництва, що характеризує кризову ситуацію і стало причиною банкрутства багатьох
вітчизняних машинобудівних підприємств.

Машинобудівне підприємство знаходиться у змінному конкурентному середовищі. Тому
підприємству необхідно враховувати конкурентні сили, виявляти їх особливості і оцінювати їх
інтенсивність. В умовах  трансформації економіки особливо важливе значення мають конкуре-
нтні сили у вигляді продукції зарубіжних фірм. Так, доля імпорту машин і обладнання  постій-
но зростає, що свідчить про досить великий попит споживачів на продукцію машинобудування
імпортного виробництва і негативно впливає на розвиток вітчизняного виробника. В той же час
Україна володіє великим технічним, технологічним, інтелектуальним потенціалом, який в да-
них умовах залишається незатребуваним.

Значний вплив на проведення реструктуризації виробництва мають зовнішні чинники не-
прямої дії, до них відносяться: стан економіки, технічні, технологічні, політичні  та соціальні
чинники. Стан економіки постійно змінюється і активно впливає на результати господарської
діяльності підприємства. Для забезпечення сталого функціонування і розвитку підприємства
необхідно своєчасно виявляти, аналізувати і прогнозувати тенденції змін економічного середо-
вища і пристосування до них. Так, якщо прогнозується економічний спад, підприємство повин-
но зменшити запаси готової продукції, скоротити виробництво, чисельність працюючих.
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В умовах погіршення стану економіки уряд регулює систему податків, грошову масу, ста-
вку відсотка за кредит, що впливає на можливість підприємства машинобудування щодо залу-
чення додаткового капіталу. Рівень зайнятості також побічно, але суттєво впливає на функціо-
нування машинобудівного підприємства. Зростає безробіття, що значно зменшує попит на про-
дукцію машинобудування.

Технічні і технологічні чинники мають тенденцію до постійних змін і водночас створюють
додаткові можливості для підприємства у виготовленні і реалізації продукції, інформаційному
забезпеченні і формуванні нових потреб.

Соціальні чинники визначають специфічні постанови для підприємств у вигляді традицій і
впливають на успішність їх діяльності з боку попиту традиційних споживачів.

Політичні чинники визначають міру стабільності в суспільстві, від якої прямо залежить
приток зарубіжних інвестицій для реструктуризації виробництва.

Проведений аналіз впливу чинників зовнішнього середовища на реструктуризацію маши-
нобудівного підприємства підтверджує, що під час розробки стратегії реструктуризації, спря-
мованої на зміцнення конкурентної позиції виробництва, слід враховувати чинники зовнішньо-
го середовища, оскільки їх оптимальне врахування має бути одним із найважливіших етапів для
реалізації конкурентних можливостей сучасних машинобудівних підприємств.
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