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Перит І. О. Сутність і класифікація факторів впливу на підприємницьку діяльність домогосподарств
Метою статті є вивчення факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на доходи домогосподарств від підприємницької діяльності 
в контексті прямого та опосередкованого управління бізнесом, а також розроблення їх класифікаційних видів за критеріями та групами. Мето-
дологічну основу роботи становлять теоретичні висновки й узагальнення економічної науки та наукові праці щодо вивчення факторів впливу на 
бізнес. У роботі застосовано логічний, порівняльний і комплексний підходи, а також методи емпіричного дослідження, порівняння та комплексного 
аналізу. У ході дослідження проаналізовано та структуровано найвагоміші наукові напрацювання щодо поглядів на сутність і види факторів впли-
ву на доходи приватних підприємців, надано авторське трактування основних факторів впливу на доходи бізнесу. Фактори впливу на управління 
бізнесом запропоновано групувати на фактори впливу прямого управління та фактори незалежного впливу, в рамках яких виділено зовнішні та 
внутрішні, екстенсивні та інтенсивні підгрупи. У першій групі на другому рівні деталізації додатково визначено виробничі та невиробничі підгрупи. 
Також групи факторів запропоновано класифікувати за ознаками ступеня керованості, регулярністю та наслідками впливу на бізнес. Акцентова-
но увагу на необхідності аналізувати фактори впливу на бізнес домогосподарств з точки зору врахування інтересів власника бізнесу та ступеня 
його участі в управлінні діяльністю. Наукова цінність проведеного дослідження полягає у спрямуванні результатів роботи на пошук актуального 
на сьогодні розуміння сутності та класифікації факторів впливу на підприємницьку діяльність домогосподарств, що дозволить бізнесу бути гнуч-
ким до змін, підвищити дохідність і фінансові результати, а у підсумку – забезпечити прогресивність вітчизняної економіки.
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The article is aimed at examining the factors of influence of the external and internal environment on the household incomes from business activities in the 
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Одним із основних індикаторів розвитку еко-
номіки та суспільства в цілому є доходи до-
могосподарств, а дохід від підприємницької 

діяльності є його ключовим елементом. Зміна одного 
із елементів економічної системи змінює величину 
доходу кожного окремого підприємця. Своєю чер-
гою, рівень загальної дохідності приватних підпри-

ємців змінює економічну стабільність та фінансову 
забезпеченість держави.

Отже, формування доходів під впливом кон-
кретних факторів є складовою визначення прибутко-
вості бізнесу, а прибуток показує успішність здійснен-
ня того чи іншого виду підприємницької діяльності, 
ефективність управління та стійкість бізнесу до змін 
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середовища. Таким чином, управління доходами до-
могосподарств від підприємницької діяльності, як 
через пряму, так і через опосередковану участь домо-
господарств в управлінні бізнесом, потребує цілісного 
аналізу та розуміння впливу конкретного фактора на 
зміни в показниках діяльності суб’єкта господарюван-
ня. Саме тому для ефективного управління доходами 
домогосподарств від підприємницької діяльності в 
умовах євроінтеграції актуальним питанням є ви-
значення факторів впливу на величину дохідності та 
формування прибутковості бізнесу. Відповідно в рам-
ках нашого дослідження доцільно проаналізувати та 
окреслити основні фактори впливу на доходи та при-
бутковість бізнесу домогосподарств як одного з ін-
струментів управління підприємницькою діяльністю.

Варто зауважити, що в сучасній науковій літе-
ратурі не повною мірою аналізуються фактори впли-
ву на підприємницьку діяльність домогосподарств. 
Бачимо вагомі наукові напрацювання щодо факторів 
впливу на управління доходами підприємств, що в 
рамках нашого дослідження також підпадає під ка-
тегорію «управління підприємницькою діяльністю 
домогосподарств», де домогосподарства нами роз-
глядаються як управлінці бізнесом, тобто прямо або 
опосередковано управляють приватними фірмами. 

Вивченням цього напрямку займалися такі на-
уковці, як В. Гуменюк, Є. Даровський, О. Доброволь-
ська, І. Єпіфанова, Л. Коваленко, А. Корнецький,  
Г. Мадрига, І. Падерін, Л. Ремньова, С. Ренкас, О. Риж-
ко, Т. Романова, Є. Сябер, О. Терещенко, Ю. Тюленє-
ва, А. Хімченко. А наукові погляди стосовно факторів 
впливу на підприємницькі доходи домогосподарств, 
де ми аналізуємо домогосподарства з позицій прямо-
го або опосередкованого управління малим бізнесом 
(фізичні особи – підприємці; підприємці, що ведуть 
надомний незареєстрований бізнес тощо), зводяться 
науковцями до загального вивчення змін всіх сукуп-
них доходів домогосподарств. Серед дослідників, що 
вивчали даний напрямок, найбільш вагомими вважа-
ємо напрацювання І. Дворник і Т. Кізими.

Метою статті є дослідження факторів впливу 
на доходи домогосподарств від підприємницької ді-
яльності в контексті управління бізнесом і розробка 
їх класифікаційних критеріїв, груп і видів відповідно 
до умов сучасної економіки.

Фактори впливу на управління підприємниць-
кою діяльністю є багатогранними, порівняно 
прогнозованими та частково непостійними. 

Інколи досягнення одним із факторів критичної по-
значки в комплексі з неефективним управлінням 
ризиками може здійснювати незворотний вплив на 
діяльність підприємця. Натомість, вплив будь-якого 
фактора на діяльність за наявності продуманої стра-
тегії управління бізнесом та якісної антикризової 
політики можна перетворити в «точку відліку» до 
успішного процвітання справи. 

Однак важливо розуміти також різновиди кож-
ного із факторів впливу на підприємницьку діяль-
ність. Тому розглянемо найбільш значущі, на нашу 
думку, погляди науковців з приводу факторів впли-
ву на підприємницьку діяльність домогосподарств. 
Так, більшість науковців, зокрема Є. Даровський, О. 
Добровольська, Л. Коваленко, А. Корнецький, І. Па-
дерін, В. Підгірна, Л. Ремньова, С. Ренкас, Т. Романо-
ва, О. Терещенко, Ю. Тюленєва фактори впливу на 
величину прибутковості підприємств об’єднують у 
зовнішні та внутрішні. До зовнішніх факторів відно-
сять всі фактори, які виникають у зовнішньому серед-
овищі та не залежать від організації, наприклад інф-
раструктура та кон’юнктура ринку, інфляційні проце-
си тощо. Внутрішні ж фактори поділяють на вироб-
ничі (технічні ресурси, матеріальні ресурси, трудовий 
потенціал) та невиробничі (комерційна діяльність).  
У рамках виробничих факторів виділяють також екс-
тенсивні та інтенсивні. Екстенсивні фактори вплива-
ють на величину прибутку шляхом кількісних змін. 
До них відносять величину матеріальних засобів та 
запасів, виробничу потужність обладнання, фонд 
оплати праці, чисельність персоналу тощо. Інтенсив-
ні фактори впливають на прибутковість через якісні 
зміни. До них можна віднести продуктивність праці, 
високотехнологічність виробничих процесів, іннова-
ційність бізнесу тощо [1; 2, с. 195; 3, с. 107–108; 4, с. 24; 
5, с.121–123; 6, с. 104]. Вищезгаданий підхід є загаль-
ним, проте, на нашу думку, економічно доцільним.

Науковець Є. Сябер вдало доповнює вищевка-
зану класифікацію та окрім виробничих вну-
трішніх факторів впливу на прибуток виділяє 

також: позавиробничі фактори – постачальницько-
збутова діяльність, природоохоронна діяльність, со-
ціальні умови тощо; основні фактори – валові дохо-
ди, собівартість продукції, склад витрат, ціни тощо; 
неосновні фактори – пов’язані з порушенням госпо-
дарської дисципліни, такі як порушення умов праці, 
якості продукції тощо [7, с. 434].

Дослідники І. Єпіфанова та В. Гуменюк внутріш-
ні фактори впливу на прибутковість підприємств по-
діляють на основні – обсяг продаж, товарооборот, 
збут, трудові ресурси, фондоозброєність, фондовід-
дача, склад і структура оборотних активів тощо, та 
неосновні – порушення умов праці та вимог до якості 
продукції [8, с. 48]. Мусимо не погодитися з авторами, 
адже класифікація не повністю відображає економіч-
ний зміст доходів та не дозволяє коректно оцінити 
вплив факторів на прибутковість бізнесу. Виділена 
класифікація є доцільною як додаткова, однак, на 
нашу думку, важливо також поділяти фактори впливу 
за напрямками діяльності, враховувати особливості 
бізнесу, економічний зміст факторів тощо.

О. Рижко вважає, що на розвиток малого бізне-
су впливають економічні, соціальні, науково-технічні, 
екологічний та правові фактори [9, с. 347]. З іншого 
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боку, А. Хімченко говорить, що «…для визначення 
переліку факторів зовнішнього середовища їх розді-
ляють на фактори мікросередовища, тобто фактори 
прямого впливу та фактори макросередовища – не-
прямого впливу» [10, с. 260–263]. До факторів не-
прямого впливу автор відносить соціальні, правові, 
політичні, інноваційні, технологічні та економічні 
фактори, а до факторів прямого впливу – постачаль-
ників, державні ограни, споживачів, конкурентів.  
Г. Мадрига фактори впливу на підприємництво кла-
сифікує за характером походження, а також виділяє 
макроекономічні, мікроекономічні та доповнює кла-
сифікацію додатково наноекономічними факторами. 
Також за способом впливу автором виділено мереже-
ві, соціальні та середовищні фактори [11, с. 17]. Пого-
джуємося з думкою вищевказаних авторів, адже дані 
класифікації мають місце на вищих рівнях класифіка-
ційної ієрархії факторів.

Аналізуючи фактори впливу на підприємницькі 
доходи домогосподарств, варто акцентувати 
увагу на працях науковця І. Дворник, яка фак-

тори впливу на доходи домогосподарств класифікує 
на економічні, демографічні та соціальні. Автором та-
кож виділено три рівні таких факторів: мікрорівень – 
кваліфікація домогосподарств, розмір майна й інших 
активів, що знаходяться в їх власності, тощо; мезорі-
вень – характеристика підприємств, на яких зайняті 
члени домогосподарства, умови виробництва тощо; 
макрорівень – бізнес-середовище, нормативно-пра-
вова база тощо [12, с. 7]. Наведена класифікація є до-
цільною в умовах сучасної економіки та доповнює на-
укові напрацювання в дослідженні домогосподарств. 
Проте варто звернути увагу, що мезорівень автор 
аналізує з позицій підприємця як найманого праців-
ника, що «продає» свій хист, тому вважаємо, що дане 
твердження потребує додаткового уточнення.

Т. Кізима вважає, що «… до доходів домогос-
подарств від підприємницької діяльності можна від-
носити будь-які форми доходів, що виникають як ре-
зультат здійснення приватного бізнесу… до цієї кате-
горії доцільно зараховувати також і доходи власників 
приватних підприємств, що мають статус юридичної 
особи». А основним доходом від підприємницької ді-
яльності домогосподарств, на думку автора, є прибу-
ток [13, с. 225]. Погоджуємося з науковцем, адже дана 
позиція відповідає точці зору нашого дослідження. 
Також Т. Кізима зазначає, що важливий вплив на 
майбутній дохід здійснюють фонд робочого часу до-
могосподарства та управління власністю [13, с. 367]. 
На нашу думку, дійсно фонд робочого часу, тобто 
кількість часу витраченого домогосподарством на 
управління бізнесом і його пряма участь в управлінні 
бізнесом, напряму впливає на фінансові результати.

Проаналізуємо сутність основних факторів зо-
внішнього та внутрішнього середовища, що вплива-
ють на прибутковість вітчизняного бізнесу.

«Споживчий ринок є одним із ключових факто-
рів формування дохідності власного бізнесу підпри-
ємця. Обмеженість попиту та наявність проблем із 
збутом продукції зумовлює зниження приросту до-
ходів і навпаки» [14, с. 216]. Також функціонування 
ефективного бізнесу прямо залежить від якості по-
будови бізнесових зв’язків із постачальниками, під-
рядниками тощо.

Левову частку впливу на пропозицію товарів 
на ринку та місце підприємця в «рейтингу» попу-
лярності мають конкуренти. Наприклад, коли вони 
впроваджують на ринок новинку або більш якісний 
чи дешевший продукт, це вимагає від бізнесу збіль-
шення витрат на рекламу, на вдосконалення власного 
продукту або винайдення альтернативного, більш за-
требуваного на ринку, що за ефективного управління 
процесами в майбутньому швидко окупиться.

Важливе місце в діяльності підприємця віді-
грають також залучені кредитні ресурси, од-
нак на сьогодні таке «задоволення» є дорогим  

і ризиковим. Постійно існує ризик неспроможності 
в майбутньому покрити позикові кошти, що несе за 
собою крах власної справи. Підприємець може ко-
ристуватися довго- та короткостроковими кредита-
ми банків. Вибираючи кредитора, домогосподарство 
має впевнитися в його надійності. Бізнес може також 
кредитувати свою діяльність за рахунок маніпуляцій 
із зобов’язаннями, наприклад свідомо не погашаючи 
їх певний період і використовуючи ці кошти на роз-
виток або за рахунок поворотної фінансової допо-
моги, яка може бути безвідсотковою та відсотковою,  
а також надається як внутрішніми компаніями-парт-
нерами, так і зовнішніми суб’єктами господарюван-
ня. Ще однією із форм кредитування, якою активно 
користуються сільськогосподарські та виробничі 
компанії, є фінансовий лізинг. Однак він передбачає, 
наприклад, участь продавця (зазвичай це нерези-
дент), банку та власне підприємця.

Важливим моментом підприємництва є інвести-
ційна активність. Оптимальним напрямком інвесту-
вання, на нашу думку, є вкладення коштів в інновацій-
не забезпечення власної справи: застосування нових 
технологій у виробництві, автоматизація внутрішніх 
взаємодій і облікових процесів, використання нестан-
дартних підходів до роботи зі споживачами тощо.

Якщо підприємець веде зовнішньоекономічну 
діяльність, «…необхідно враховувати такий зовніш-
ній фактор, як політичне становище конкретної краї-
ни, адже цінності споживачів підприємця-виробника 
у країні, де він проживає, не завжди відповідають цін-
ностям закордонних споживачів» [14, с. 216]. 

Існує також чітке географічне розмежування 
рівня підприємницької активності. Активна підпри-
ємницька діяльність, висока конкуренція та порів-
няно стабільний рівень дохідності спостерігаються 
в найбільш розвинених регіонах: на Закарпатті, схід-
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них і приморських областях та у м. Києві. У цих ре-
гіонах наявний великий сировинний потенціал для 
відкриття власної справи. Приморські області дають 
можливість домогосподарствам вирощувати рідкісні 
для інших регіонів овочі та фрукти і з легкістю займа-
тися експортно-імпортною діяльністю. У економіч-
них районах з нижчим рівнем розвитку здебільшого 
процвітає сфера надання послуг, проте конкуренція є 
нижчою, більше вільних ніш на ринку та можливос-
тей швидко розвинути бізнес.

Важливим фактором впливу на бізнес є також 
ступінь участі власника в управлінні діяль-
ністю. Так, якщо домогосподарство здійснює 

пряме управління діяльністю, то така особа або гру-
па осіб мають володіти ключовими навичками та 
знаннями стратегії та методології управління, по-
будови бізнес-процесів глобально та за напрямками 
діяльності, розуміння аналітичної інформації та при-
йняття рішень, організації, регулювання та контролю 
за результатами діяльності тощо. Якщо домогоспо-
дарство є виключно власником бізнесу, а управлін-
ня здійснює «довірена» особа, важливо побудувати 
ефективні бізнес-зв’язки між адміністративним апа-
ратом і власником та організувати якісний контроль 
за виконанням завдань і цілей бізнесу, а також вчасно 
виявляти «прогалини» в діяльності для мінімізації 
можливих ризиків тощо.

Також суттєвим фактором впливу є наявність 
якісного бізнес-аналізу та прогнозування економіч-
них показників, що дозволить ефективно приймати 
управлінські рішення та будувати стратегії управлін-
ня як в цілому, так і за напрямками діяльності. Власне 
це потребує забезпечення бізнесу як висококваліфі-
кованими працівниками, так і програмним забезпе-
ченням.

Наступним, фактично доповнюючим фактором 
до вищевказаного, є інформаційне забезпечення та рі-
вень автоматизації виробничих, збутових, адміністра-
тивних та облікових процесів. В умовах євроінтеграції 
для успішного ведення бізнесу, мінімізації витрат часу 
на зайве документування процесів, для якісного облі-
ку й аналізу інформації, а також для швидкої комуні-
кації між учасниками бізнес-процесів необхідно вико-
ристовувати актуальне якісне програмне забезпечен-
ня. Вибір пакета програмного забезпечення залежить 
від потреб і специфіки бізнесу. Часто запропоновані 
типові рішення розробників програмного забезпечен-
ня не задовольняють усіх потреб бізнесу та потребу-
ють додаткового вкладення ресурсів у «розширення» 
функціоналу. У довгостроковій перспективі такі ка-
піталовкладення є окупними та дозволяють як якісно 
налагодити та пришвидшити обмін інформацією, так і 
оптимізувати будь-які бізнес-процеси. 

Вагомим чинником впливу на дохідність під-
приємницької діяльності є ефективно підібраний пер-
сонал. Сьогодні персонал деяких приватних підпри-

ємців формується через родинні та дружні зв’язки, 
не враховуючи при цьому ділові якості працівника. 
До того ж, безліч підприємців «за замовчуванням» 
користуються політикою підбору «дешевих» кадрів 
через їх завищену чисельність. У даній ситуації варто 
зазначити, що прогресивний бізнес має, перш за все, 
орієнтуватися на професійні та моральні якості пра-
цівників. Доцільніше співпрацювати з мінімальною 
кількістю «дорожчих» висококваліфікованих співро-
бітників, які швидко та якісно виконують завдання 
бізнесу, ніж з перевантаженим штатом низькоквалі-
фікованих кадрів та «горою» невирішених питань.

Також велику увагу варто звертати на такий 
чинник впливу, як продуктивність праці персоналу. 
Якщо зовнішні чинники впливу на продуктивність 
праці не завжди знаходяться у сфері контролю біз-
несу, то внутрішні чинники можна передбачати та 
контролювати. Так, на макро- та мікрорівнях вну-
трішні чинники впливу на продуктивність праці за-
пропоновано об’єднувати у три групи: матеріально-
технічні (наприклад, автоматизація робочих місць, 
інноваційність робочого обладнання тощо), організа-
ційно-економічні (ефективність взаємодії підрозділів 
служб та окремих працівників, можливість гнучкої 
організації та планування праці тощо), соціально-
психологічні (підвищення кваліфікації кадрів, наяв-
ність ефективних систем і методів мотивації праці, 
позитивний бізнес-клімат тощо) [15, с. 151–154].

Ефективність бізнесу також напряму залежить 
від рівня забезпеченості технічною та ресурс-
ною базою. Зокрема, це наявність інновацій-

ного обладнання, кількість та рівень зношення осно-
вних засобів, капітальні інвестиції, забезпеченість 
комплектуючими, запасами та продукцією, плану-
вання потреб у ресурсах тощо. Адже «інтенсивна 
глобальна конкуренція та технологічний розвиток 
зробили інновації джерелом конкурентних переваг» 
[16, с. 86]. Важливо також ураховувати віддаленість 
виробничих потужностей від ресурсної бази. Ефек-
тивно побудоване планування та забезпечення тех-
нічною та ресурсною базою, передусім, дозволять 
організувати безперебійну діяльність. 

Фактором впливу на прибутковість і результа-
тивність оцінювання поточного стану та прогнозу-
вання діяльності бізнесу є структура валюти балансу 
та доходів і витрат. Зокрема, аналізуються стан і ди-
наміка необоротних та оборотних активів, капіталу 
та зобов’язань за фактом позитивних і негативних 
тенденцій. Так, надмірний приріст зобов’язань або 
зменшення капіталу свідчать про порушення плато-
спроможності бізнесу, а висока зношеність необорот-
них активів – про застарілість і неефективність тех-
нологій та потребу в капітальних інвестиціях тощо. 
Також надто висока собівартість продукції порівняно 
із чистим доходом від реалізації показує неефектив-
ність виробничої та збутової політик, а надмірний 
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розмір інших витрат може свідчити про низький рі-
вень планування та прогнозування іншої додаткової 
діяльності або ж про наявність впливу непередбачу-
ваних факторів, до яких суб’єкт господарювання був 
неготовий або їх вплив неможливо передбачити чи 
мінімізувати тощо.

На діяльність підприємця також впливає змі-
на загальних показників економіки. Зокрема, 
це ВВП, який характеризує рівень підприєм-

ницької активності та стан економіки в цілому. Також 
інфляція та коливання курсів валют є важливими 
факторами впливу на здійснення зовнішньоеконо-
мічних операцій і стан бізнесу загалом. Будь-яке не-
передбачене різке коливання валютних курсів нега-
тивно впливає на фінансовий стан більшості суб’єктів 
господарювання.

«Чи не найбільший вплив на розмір прибутко-
вості має податкова система країни. Приватні підпри-
ємці на сьогодні не в змозі встигати за постійними 
змінами у податковому законодавстві, яке у повному 
обсязі не враховує всі нюанси їх діяльності, а іноді є 
суперечливим. Існує безліч «чорних дірок», через які 
вмілі бізнесмени зменшують свої зобов’язання перед 
державою…» [14, с. 216]. Наприклад, податок на дода-
ну вартість є одним із головних податків, який спла-
чується підприємцями за загальною системою опо-
даткування. Однак не все так легко, як здається. Саме 
з цим податком у бізнесу виникає найбільше проблем. 
Найчастіше на практиці зустрічається виникнення 
розбіжностей у сумах задекларованого податково-
го кредиту в покупця та податкового зобов’язання у 
продавця. У результаті технічних або ж умисних по-
милок у декларуванні та сплаті цього податку підпри-
ємець зменшує свій дохід на суму штрафних санкцій, 
які розраховуються у відсотковому співвідношенні 
до коригованої суми. «…До того ж, надмірно високі 
ставки податків для окремих категорій бізнесу об-
межують дохідність та можливість прозорого веден-
ня діяльності, тому багато бізнесменів, в основному 
дрібних підприємців, повністю або частково відхо-
дять у «тінь». Для прикладу, після прийняття у 2010 
році Податкового кодексу більша частка підприємців 
через жорсткі норми та неузгодженості його поло-
жень почали вести неофіційну діяльність. Однак зго-
дом, після внесення змін до законодавства на пред-
мет роз’яснення його положень, ситуація частково 
налагодилася» [14, с. 216–217].

Основними джерелами отримання тіньових до-
ходів вітчизняним бізнесом є такі:
 неформальна зайнятість і приховування фон-

дів оплати праці; 
 незаконне відшкодування ПДВ – наприклад, 

документальне оформлення фіктивних опе-
рацій, що дозволяє збільшити витрати та 
зменшити суми податків;

 часткове відображення фінансових операцій у 
бухгалтерському обліку – найчастіше зустрі-
чається здійснення угод без документального 
оформлення та часткове оприбуткування ко-
штів у касу; 

  заниження економічних показників – напри-
клад, умисне завищення цін на сировину або 
ж віднесення інших витрат на витрати вироб-
ництва;

  незаконне використання податкових пільг  
і знижок тощо.

Доцільно також врахувати державне регулю-
вання діяльності підприємців шляхом встановлення 
цінових обмежень на товари та послуги, коли законо-
давчо визначається рівень економічного розвитку й 
економічної свободи кожного підприємця та, відпо-
відно, темпи зростання ринку.

Негативно впливає на дохідність приватного 
бізнесу домогосподарств корупція державних орга-
нів. Наприклад, у неофіційній практиці присутні си-
туації, коли на певному етапі діяльності підприємець 
для того, щоб утриматися «на плаву», змушений ве-
лику кількість грошових ресурсів залишити в «кише-
ні» чиновників.

Визначальну роль у дохідності відіграє психо-
логічна готовність підприємця до ведення підприєм-
ницької діяльності. Аналізуючи мотиваційний аспект 
щодо ведення підприємницької діяльності домогос-
подарствами, можна сказати, що основною метою 
відкриття власної справи є забезпечення високого 
рівня життя для себе та родини.

Отже, на основі аналізу запропонованих на-
укових напрацювань щодо факторів впливу 
на доходи від підприємницької діяльності 

та аналізу сутності основних факторів впливу на по-
казники прибутковості бізнесу загалом, пропонуємо 
таке авторське тлумачення класифікаційних критері-
їв, груп і різновидів. За характером впливу на управ-
ління бізнесом фактори можна поділити на:

І. Група факторів впливу прямого управлін-
ня. До цієї групи належать фактори, які напряму за-
лежать від здійснюваної політики управління бізне-
сом, зокрема сюди відносимо ступінь участі власника 
бізнесу в підприємницькій діяльності; ефективність 
політики управління виробництвом, матеріально-
технічною та ресурсною базою, кадрами, фінансами 
тощо. Своєю чергою, цю групу факторів пропонуємо 
класифікувати за рівнем виникнення факторів:

1. Внутрішні фактори – фактори, що вини-
кають у внутрішньофірмовому середовищі на рівні 
основної та додаткової діяльності бізнесу. Внутрішні 
фактори поділяємо на:

1.1. Виробничі – фактори внутрішнього впливу 
на основну діяльність бізнесу. До цієї категорії нале-
жать: виробничі потужності, фондовіддача, ресурсна 
база, склад і якість трудових ресурсів, інноваційність 
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технологій, рівень автоматизації бізнес-процесів 
тощо. Своєю чергою, їх можна поділити на:

1.1.1. Екстенсивні – фактори, що впливають 
на прибутковість бізнесу через кількісні зміни – чи-
сельність необоротних активів, запасів, виробничих 
кадрів тощо.

1.1.2. Інтенсивні – фактори, що впливають на 
прибутковість через якісні зміни – капітальні ін-
вестиції в оновлення виробничих потужностей, ін-
новаційні винаходи, залучення інновацій, розвиток 
нематеріальних ресурсів, автоматизація облікових і 
виробничих процесів основної діяльності тощо.

1.2. Невиробничі – фактори, що впливають на 
неосновну діяльність бізнесу, зокрема сюди відноси-
мо: якість облікової, збутової, фінансової, соціально-
економічної, природоохоронної політики та інших 
адміністративних процесів. Також невиробничі фак-
тори пропонуємо поділяти на:

1.2.1. Екстенсивні – загальна кількість кадрів 
адміністративного апарату та за напрямками нео-
сновної діяльності, геолокація бізнесу, технічне та 
ресурсне забезпечення відділу збуту, маркетингу, об-
ліку та інших адміністративних процесів тощо.

1.2.2. Інтенсивні – фактори якісного впливу 
на неосновну діяльність бізнесу, зокрема це рівень 
автоматизації облікових процесів для прийняття ад-
міністративних рішень, інформаційне забезпечення 
бізнесу, якість і швидкість комунікації, обмін інфор-
мацією, якість прийняття рішень, якість аналітичних 
і прогнозних процесів тощо.

2. Зовнішні фактори – фактори впливу зо-
внішнього середовища, які впливають на результати 
й ефективність управління бізнесом і можуть перед-
бачатися та регулюватися політикою управління ді-
яльністю. Їх поділяємо на:

2.1. Екстенсивні – це кількість споживачів, по-
стачальників, конкурентів тощо.

2.2. Інтенсивні – рівень та якість взаємин із 
контролюючими органами, якість і величина дебітор-
ської та кредиторської заборгованості тощо.

ІІ. Група факторів незалежного впливу. До 
цієї групи належать фактори, які не залежать від вну-
трішньої політики управління бізнесом. Це фактори 
впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, 
зокрема такі, як зміна економічної політики держа-
ви, податкове законодавство, інфляційні процеси, 
надзвичайні ситуації природного та внутрішньофір-
мового середовища тощо. Їх пропонуємо поділити за 
рівнем виникнення таким чином:

1. Внутрішні фактори – фактори, які виника-
ють всередині організації, але не залежать від її звичай-
ної діяльності. Наприклад, аварійне пошкодження або 
знищення обладнання чи інших необоротних активів, 
виробничі аварії, травми та нещасні випадки тощо. 

2. Зовнішні фактори – фактори впливу на біз-
нес, які виникають виключно в зовнішньому серед-
овищі та впливають на діяльність суб’єкта господа-

рювання. Наприклад, природні лиха та катастрофи, 
інфляція, зміни законодавства тощо.

Фактори зовнішнього та внутрішнього серед-
овища, які впливають на рівень управління, 
дохідність та прибутковість бізнесу, додат-

ково пропонуємо класифікувати:
1. За передбачуваністю або ступенем керо-

ваності:
 Очікувані (ревалентні) – фактори впливу, які 

суб’єкт господарювання може спрогнозувати, 
попередити або завчасно мінімізувати їх нега-
тивний вплив на діяльність. До цієї категорії 
відносимо всі фактори впливу із групи прямо-
го управління. 

 Спонтанні (неревалентні) – фактори впливу, 
які бізнес не може повністю спрогнозувати, 
але може мінімізувати їх негативний вплив на 
діяльність постфактом. Сюди відносимо фак-
тори впливу із групи незалежного впливу.

2. За регулярністю впливу (для кожного виду 
бізнесу або напрямку діяльності набір факторів пря-
мого та незалежного впливу визначається індивіду-
ально):
 Постійні – фактори, які увесь час чинять 

вплив на діяльність бізнесу. 
 Тимчасові – фактори, що впливають на бізнес 

лише в певних інтервалах часу. 
 Разові – фактори, що здійснюють вплив на 

бізнес локально та одноразово (короткий від-
різок часу). Це в основному фактори групи не-
залежного впливу.

3. За наслідками впливу на бізнес:
 Мінімалістичні – фактори, які невідчутно 

впливають на господарські процеси, швидко 
ліквідовуються або бізнес безболісно до них 
адаптується. Це можуть бути фактори групи 
прямого та незалежного впливу, які мають 
мінімальний масштаб або залежність резуль-
татів діяльності бізнесу від них низька. На-
приклад, поломки обладнання забезпечені 
резервом запчастин або інфляційний процес, 
який до цієї категорії можна віднести лише 
тоді, коли валютні операції є локальними або 
курс невідчутно коливається, тощо. 

 Локальні – фактори впливу, які тимчасово 
«загальмовують» діяльність бізнесу на певний 
період, але не призводять до критичних на-
слідків та дозволяють відновити умови нор-
мального господарювання. Це фактори групи 
як прямого, так і незалежного впливу, залежно 
від «підготовленості» бізнесу до змін.

 Катастрофічні – вплив цих факторів може 
спричиняти ліквідацію бізнесу як миттєво, 
так і в довгостроковій перспективі. В основ-
ному це фактори групи незалежного впливу, 
а в довгостроковому періоді такий вплив мо-
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жуть чинити окремі фактори або сукупність 
факторів групи прямого впливу, коли бізнес 
нестійкий або не приймає ефективні управ-
лінські рішення стосовно адаптації до змін.

ВИСНОВКИ
Отже, дослідження факторів впливу на доходи 

домогосподарств від підприємницької діяльності є 
ширшим напрямом, ніж вивчення їх впливу на при-
ватні підприємства. Так, між цими двома категорія-
ми є багато спільного. Однак висловлене нами твер-
дження обґрунтовується тим, що фактори впливу 
на доходи підприємств в основному вивчаються в 
контексті великого та середнього бізнесу й аналі-
зуються з точки зору виключно юридичної особи,  
а дослідження факторів впливу на доходи домогос-
подарств від підприємницької діяльності включає 
також урахування інтересів власника бізнесу (домо-
господарства), ступінь його участі в управлінні бізне-
сом, характер діяльності, а часто і величину команди 
та бізнесу загалом. 

Так, серед основних факторів впливу зовніш-
нього та внутрішнього середовища на приватний біз-
нес, на нашу думку, є: споживчий ринок; конкуренція; 
наявність бізнес-зв’язків; кредитні ресурси; інвести-
ційна активність; ступінь участі власника в управ-
лінні бізнесом; інформаційне забезпечення та рівень 
автоматизації бізнес-процесів; якісний бізнес-аналіз і 
прогнозування економічного розвитку; ефективність 
підбору кадрів; рівень забезпеченості технічною та 
ресурсною базами; структура валюти балансу та до-
ходів і витрат; політичне середовище; геолокація; 
ВВП; інфляція; коливання курсів валют; податкове 
середовище; тіньова економіка; якість державного 
регулювання цін; корупція тощо

Фактори зовнішньо та внутрішнього серед-
овища різною мірою та в різній комбінації здійсню-
ють вплив на підприємницьку діяльність домогос-
подарств, де вони варіюються від факторів впливу 
прямого управління як виробничі та невиробничі з 
екстенсивним або інтенсивним характером до фак-
торів незалежного впливу. Також фактори впливу 
зовнішнього та внутрішнього середовища можуть 
бути релевантними або нерелевантними, що напря-
му впливає на можливість бізнесу спрогнозувати чи 
мінімізувати їх дію, характеризуватися як постійне, 
тимчасове чи разове явище та в підсумку призвести 
до катастрофічних, локальних чи мінімальних наслід-
ків для суб’єкта господарювання. 

Наукова цінність проведеного дослідження по-
лягає у спрямуванні результатів дослідження на вирі-
шення проблеми пошуку актуального в умовах сучас-
ної економіки обґрунтування, групування та класифі-
кації факторів впливу на підприємницьку діяльність 
домогосподарств, що в підсумку дозволить бізнесу 
забезпечити гнучкість до змін, підвищити його дохід-

ність та фінансові результати загалом і забезпечить 
підґрунтя до процвітання вітчизняної економіки.

З метою подальших наукових досліджень до-
цільно також провести економічний, статистичний  
і факторний аналіз впливів факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища на показники діяльності 
бізнесу.                     
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