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Тема: Середовище функціонування підприємства, його структура. 

 Контрольна робота № 1 

 

Провадження бізнесу відбувається в певних умовах, які можуть по різному 

впливати на нього. Такі умови створюють середовище функціонування бізнес-структур. 

 

Середовище функціонування підприємства є 

сукупністю певних чинників і обставин, які знаходяться 

як усередині, так і поза ним, і впливають на прийняття 

рішень. 

 

Підприємство може ефективно функціонувати в тому випадку, коли умови 

середовища є сприятливими для цього, тобто взаємодія таких його елементів, як мета, 

цілі, завдання, структура, технології, персонал, а також оточення, до якого воно 

пристосовується, призводять до позитивного економічного та інших ефектів 

(соціального, екологічного). 

На сьогоднішній день не існує чіткого визначення поняття і структури 

середовища функціонування підприємства, тому є кілька підходів до його розуміння. 

Ієрархічна модель середовища розглядає підприємство в системі ієрархічно 

розташованих елементів: підприємство - сегмент ринку - галузь - національна 

економіка - світове господарство. 

Існують різновиди цієї моделі, розроблені різними авторами: 

 модель ієрархічної структури середовища, яка виділяє три рівні середовища: 

внутрішнє, середовище завдань, загальне середовище (У.Ділл, А.Томпсон); 

 модель ієрархічної структури середовища, розвинута як всередині підприємства, 

так і ззовні (виділення верхнього і низового рівнів всередині підприємства, а також 

побудова ієрархії корпоративних стратегій) (Л.Буржуа); 

 



 екологічна модель середовища (виділення головного елемента, який впливає на 

розвиток підприємства, - обмежені ресурси, за які найбільше конкурують між 

собою підприємства галузі) (Г.Олдріч); 

 модель галузевої конкуренції (розгорнута характеристика елементів безпосереднього 

оточення підприємства) (М.Портер). 

Неієрархічна модель середовища (Дж.Гелбрейт) передбачає розгляд елементів 

середовища, які знаходяться поза підприємством, пов’язані між собою, але не 

підпорядковані один одному. При цьому виділяють елементи, які впливають на 

визначення цілей підприємства, розподіл його ресурсів, означення місця на ринку. 

Найпростіше структуру середовища підприємства можна представити сукупністю 

трьох елементів: 
 
 

 
 

 

Сукупність макро- і мікросередовища підприємства є зовнішнім 

середовищем його функціонування. 

 

 

Макросередовищем підприємства називають загальним середовищем, яке впливає на 

діяльність будь-яких підприємств та організацій в державі. 

Мікросередовище - це безпосереднє оточення підприємства, його ще називають 

операційним середовищем, саме з його елементами безпосередньо взаємодіє 

підприємство. 

Внутрішнє середовище - це частина середовища підприємства, яка заходиться 

всередині нього і також має складну структуру. 

Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства тісно взаємопов’язані: з одного 

боку, підприємство формує своє внутрішнє середовище під впливом та на основі 



врахування чинників зовнішнього середовища, з іншого - підприємство адаптується до 

зовнішнього середовища за допомогою чинників внутрішнього середовища. 

Залежно від сили впливу кожного елемента середовища підприємства, один або 

кілька з них можуть бути домінуючими і впливати на його функціонування. Для 

забезпечення ефективної діяльності господарюючого суб’єкта їх взаємодія має бути 

збалансованою. 

 

 

Завдання для контрольної роботи (виконати в окремому зошиті для контрольних 

робіт (на 12 аркушів) та здати на парі під час очного навчання): 

1. Мета вивчення курсу «Економіка підприємства» 

2. Поясніть відмінність між статутом підприємства і 

засновницьким договором та сферами їх використання 

3. Відмінність між ієрархічною і неієрархічною 

моделями середовища підприємства 

 

 

У разі виникнення питань пишіть на електронну адресу gr.ev@ukr.net  або на Viber 

(093)655-55-63 
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