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Тема: ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО 

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ 

Мета: ознайомитися з основними елементами підприємницького 

середовища 

Підприємницька діяльність, як особливий організаційно-економічний 

новаторський стиль господарського поводження, припускає володіння 

навичками ведення бізнесу й тим, що називається підприємницьким духом. 

Однак, це ще не означає неминучості досягнення підприємницького успіху. 

Багато чого залежить від ступеня розвиненості ринкових відносин та від того 

середовища, в якому здійснюється підприємницька діяльність.  

Середовище визначає позиції всіх контрагентів ринку – будь то продавець 

чи покупець, роботодавець чи найманий робітник, кредитор чи позичальник. 

Будучи мінливим, а, отже, і невизначеним, що накладає значну кількість 

обмежень, зовнішнє середовище глибоко торкається життя фірми, визначає 

лінію господарського поводження в просторі та в часі.  

Під підприємницьким середовищем розуміється комплекс умов та сил 

зовнішнього порядку, які впливають на можливості й кінцеві результати 

діяльності суб’єктів ринкових відносин, а також дозволяють підприємцю 

реалізувати свої цілій функції. Таким чином, підприємницьке середовище – це 

суспільно-економічна ситуація, яка містить в собі:  

− ступінь економічної свободи;  

− наявність (чи можливість появи) підприємницького корпусу;  

− домінування ринкового типу економічних зв’язків;  

− можливість формування підприємницького капіталу та 

використання необхідних ресурсів. 

Ступінь сприятливості середовища для розвитку підприємницької 

діяльності визначається: 
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− наявністю у підприємства (фірми) прав власності на засоби 

виробництва, його продукт та доход;  

− наявністю визначеної сукупності свобод і прав у виборі виду 

господарської діяльності, плануванні джерел фінансування, доступу 

до ресурсів, організації і управлянні виробництвом, збуті продукції та 

ін.;  

− рівнем розвитку ринково-конкурентного режиму господарювання;  

− наявністю сприятливого психологічного клімату серед населення;  

− надійністю правової захищеності підприємців;  

− ступенем державної підтримки підприємницької діяльності.  

Від рівня реалізації цих умов залежить загальна якісна оцінка 

підприємницького середовища, а, отже, і успіх в області бізнесу. Стан 

неможливості здійснення підприємницької діяльності властивий директивній 

економіці, у якій цей вид діяльності, за рідкісним винятком, заборонений 

законодавчо.  

Несприятливе для бізнесу середовище характеризується умовами 

нерівноправного функціонування державного та приватного секторів 

економіки, відсутністю або недосконалістю законодавчих актів, які 

регламентують підприємництво, слабкою розвиненістю (чи відсутністю) 

ринкової інфраструктури, податковими та ресурсними обмеженнями 

підприємців.  

Середовище, яке частково сприяє підприємництву, відрізняється 

нестійкістю положення як в економіці, так і в суспільстві в цілому. 

Характерними його рисами є: політична нестабільність, соціальна 

напруженість у суспільстві, міжнаціональні, міжрегіональні та міждержавні 

розбіжності, які відобразилися в розриві раніше сформованих господарських 

зв'язків, низький рівень життя населення та його купівельної спроможності, 

дезорганізація грошового обігу. Таке середовище звичайно складається, коли 

моральна та законодавча підтримка підприємництва не підкріплюються 
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реальними кроками з її реалізації, механізмами, які сприяють розвитку бізнесу. 

Це значною мірою визначає таку лінію господарської поведінки, коли 

бізнесмени, не бажаючи ризикувати, воліють вкладати капітал у види 

діяльності, які характеризуються швидким обігом коштів.  

Середовище, у якому здійснюється підприємницька діяльність, можна 

уявити у вигляді економічної системи, де відбувається активний кругообіг між 

її складовими елементами – природними ресурсами, державою, домашніми 

господарствами, підприємництвом. Це основні елементи зовнішнього 

середовища бізнесу, між якими постійно здійснюється товарний та фінансовий 

кругообіг, формуються тісні зв'язки та проводяться обмінні операції для 

забезпечення нормального економічного розвитку системи в цілому. 

Підприємницьке середовище можна поділити на внутрішнє та зовнішнє. 

Зовнішнє середовище організації  - це те середовище, що створює певні 

умови для функціонування фірми (компанії) як суб’єкта ринку, внутрішнє 

середовище – це можливий існуючий у розпорядженні компаній ресурс, який 

при наявності відповідних зв’язків обумовлює успішне функціонування 

компанії. 

Зовнішнє середовище фірми виступає як щось задане. Його підрозділяють 

на середовище прямого впливу, що безпосередньо впливає на функціонування 

організації, та середовище непрямого впливу. 

До сфери прямого впливу належать: постачальники, споживачі, 

конкуренти, державні органи. 

Постачальники – це джерела надходження первісних ресурсів в 

організацію, це можуть бути як матеріальні ресурси, робоча сила (трудові 

ресурси), капітал (фінансові ресурси), так і інформація, що надходить з 

зовнішнього середовища. 

Споживачі – це ті, хто відчуває потреби і створює попит на певну 

продукцію, а також споживає вироблену продукцію. Тут необхідно зазначити, 

що умови функціонування підприємства у сучасній економіці потребують не 
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шукати споживача для виготовленої продукції, а виробляти продукцію у якій 

є потреба. 

Конкуренти – це підприємства, організації, що виробляють аналогічну 

продукцію, але можуть в процесі виробництва використовувати інші 

продуктивні сили, за рахунок чого можуть мати переваги на ринку попиту 

певної продукції, або навпаки. 

Державні органи – це органи, що регулюють діяльність підприємства, 

організації при здійсненні виробничих відносин на всіх стадіях суспільного 

виробництва. 

До сфери непрямого впливу відносять: міжнародні та соціально-культурні 

фактори, стан економіки та науково-технічний прогрес. 

Стан економіки – це фактор, що визначає загальну вартість вхідних 

ресурсів та здібність споживачів до придбання певних товарів та послуг. 

Соціально-культурні фактори – це фактори, де мають перевагу життєві 

цінності та традиції, характерні для тієї чи іншої країни, тобто менталітет. 

Міжнародні відносини – це взаємодія стану економіки країни-виробника 

визначеної продукції зі станом економіки країни-постачальника вхідних 

ресурсів, споживачів чи конкурентів. 

Науково-технічний прогрес – це характеристика технологічного розвитку 

суспільства, яка безпосередньо впливає на виробництво тієї чи іншої продукції 

та має можливість отримати конкурентні переваги. 

Взагалі зовнішнє середовище може бути охарактеризовано трьома 

основними якостями: 

1. Взаємопов’язаність факторів зовнішнього середовища – це сила, з якою 

зміна одного фактору впливає на інші фактори. 

2. Складність – кількість та різновид факторів, що значним чином 

впливають на організацію. 

3. Рухливість – відносна швидкість зміни середовища. 

4. Невизначеність – відносна кількість наявної інформації про середовище 
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та впевненість у її точності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаємодія внутрішнього та зовнішнього середовища організації 

Зовнішнє середовище як правило визначає внутрішню організаційну 

структуру підприємства, організації. До внутрішнього середовища 

підприємства, організації відносять: цілі, задачі, структуру, кадри і 

технологію. 

Місія - це ідея функціонування підприємства, яка включає в себе ідеали, 

мету та задачі компанії. 

При формуванні місії враховуються наступні основні елементи: 

- філософія, що відображає базові погляди та цінності компанії, які є основою 
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для системи мотивації; 

- внутрішня концепція, рамках якої компанія дає оцінку власній 

конкурентоспроможності; 

- опис продукції чи послуг, що пропонуються компанією; 

- характеристика ринку; 

- мета компанії, висловлену в конкретних показниках, які можливо кількісно 

визначити, тобто політику виживання компанії, а саме, показники росту та 

прибутковості; 

- характеристика технологій та інновацій, що використовуються компанією; 

- імідж компанії, що підкреслює її економічну та соціальну відповідальність 

перед партнерами, споживачами та суспільством взагалі. 

Цілі – це узагальнені орієнтири діяльності підприємства, організації, 

досягнення яких передбачається у повному обсязі чи у більшій частині. 

Цілі розвитку компанії висловлюють окремі конкретні напрямки 

діяльності організації. Важливість визначення цілей пов’язана з наступними 

характеристиками цілей: 

- цілі є фундаментом корпоративного менеджменту, які враховують такі 

процеси як планування, маркетинг, організацію, координацію і контроль; 

- визначають способи підвищення ефективності підприємництва; 

- цілі є основою для прийняття будь-якого ділового рішення; 

- цілі є посібником для формування конкретних планових показників. 

Основні сфери у рамках яких необхідно визначення цілей організації: 

- положення на ринку (конкурентоспроможність); 

- використання інновацій (нововведення); 

- продуктивність  

- характеристика ресурсів; 

- прибутковість; 

- ефективність використання менеджменту; 

- наявність системи мотивації та відповідальності персоналу 
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- соціальна відповідальність – обов’язок бізнесу сприяти добробуту 

суспільства. 

За періодом досягнення цілей розрізняють коротко-, середнє- та 

довгострокові цілі. 

Задачі – це визначені, кількісно охарактеризовані результати діяльності, 

які мають бути досягненні у визначений термін, встановленим способом. 

Теоретичними положеннями розглядається декілька підходів до поняття 

“технологія”: 

- за Ч. Перроу - це засіб перетворення сировини у вигляді людей, 

інформації, фізичних матеріалів – на необхідні послуги та продукцію; 

- за Л. Дейвісом – це поєднання кваліфікаційних навичок, обладнання, 

інфраструктури, інструментів та відповідних технічних знань, необхідних для 

здійснення бажаних перетворень у матеріалах, інформації чи людях; 

- за Д.Вудворд – це поєднання технології виробництва, організаційної 

структури фірми та процесу управління, що дає можливість розподілу 

технології на три категорії, які відповідають основним типам виробництва; 

- за Дж. Томпсоном – це також поєднання технології виробництва, 

організаційної структури фірми та процесу управління, але таке, що дає 

можливість врахувати основні рівні ієрархії управління, а отже розподілити 

технології на багатоланцюгові, посередницькі та інтенсивні. 

Структура організації – це логічний взаємозв’язок рівнів управління і 

функціональних сфер, що побудовані таким чином, аби найбільш ефективно 

досягати цілей організації. 

Існує три основні етапи створення організаційної структури 

підприємства: 

1) Визначення ідеї функціонування підприємства. 

2) Визначення основних першочергових задач підприємства з урахуванням 

цілі підприємства та на основі його взаємодії з зовнішнім середовищем, при 

вирішенні цього питання має бути створена структура організації, тобто 
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визначення необхідних функціональних підрозділів підприємства. 

3) Створення штату підприємства, тобто добір працівників, що володіють 

необхідними знаннями, вміннями та навичками для виконання визначеної 

роботи.  

Кадри – це робоча сила, що складає структуру організації, яка володіє 

знаннями, вміннями та навичками для виконання визначених функцій. 

 

Завдання до уроку: 

Впізнай компанію за місією 

https://learningapps.org/display?v=pgzncrqf321 

Характерні властивості зовнішнього середовища 

https://learningapps.org/display?v=pmdgdm7z221 

Характеристика зовнішнього середовища організації 

https://learningapps.org/display?v=pwsaiznna21 

Формування внутрішнього середовища організації 

https://learningapps.org/display?v=ppxa9r55t21 
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