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Третяк В. П., Чень Ю.  Науково-теоретичні основи формування бізнес-середовища територій
Створення нових можливостей для українського бізнесу є одним із пріоритетних напрямів діяльності в коротко- і середньостроковій перспекти-
вах. Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади формування основ механізму управління бізнес-середовищем територій. У на-
уковій літературі поняття «бізнес-середовище» часто підмінюють спорідненими категоріями, які вживають як синоніми. Визначено рівень «біз-
нес-середовища» в структурній ієрархії поняття «середовище» за принципом зростання ступеня охоплення економічних відносин. Окреслено ро-
зуміння поняття «територія» з точки зору реформи децентралізації, яка триває в Україні. Децентралізація влади може бути територіальною 
– переміщення влади від центрального міста на інші території, та може бути функціональною – шляхом передання повноважень на прийняття 
рішень з головного органу будь-якої галузі уряду до чиновників нижчих рівнів. Формування механізму управління бізнес-середовищем територій 
розглянуто відносно ієрархії територіального розподілу: територія держави, територія регіону, територія об’єднаної територіальні громади. 
Проведено аналіз точок зору вчених відносно визначення сутності категорії «бізнес-середовище». Означено, що в науковій думці відсутня чітка 
ідентифікація змісту даного терміна та є нагальна необхідність визначення структуроутворюючих елементів механізму управління бізнес-
середовищем територій. Визначено, що на формування умов функціонування бізнесу впливає ряд факторів відповідно певного територіального 
рівня. Факторами впливу є зовнішнє середовище бізнесу, підприємницьке середовище, макроекономічне середовище підприємницької діяльності, 
інституційне середовище підприємницької діяльності. Проведений аналіз теоретичних основ формування бізнес-середовища територій дозво-
лив виділити основні ознаки бізнес-середовища як системи та його особливості на різних рівнях територіальної ієрархії.
Ключові слова: бізнес-середовище, управління, інституційне середовище, підприємницька діяльність, територія, фактори впливу, система, іє-
рархія, механізм.
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Tretiak V. P., Chen Y. The Scientific and Theoretical Foundations of Formation of Business Environment of Territories
Creating new opportunities for Ukrainian business is one of the priority directions of activity in the short and medium terms. The subject of the study is the theo-
retical and methodological foundations of the formation of the bases of the mechanism for managing the business environment of territories. In the scientific 
literature, the concept of «business environment» is often replaced by related categories that are used as synonyms. The level of «business environment» in the 
structural hierarchy of the concept of «environment» on the principle of increasing the degree of coverage of economic relations is determined. The understand-
ing of the concept of «territory» is outlined from the point of view of the decentralization reform, which continues in Ukraine. Decentralization of power can be 
territorial – the transfer of power from the central city to other territories, and can be functional – by transferring decision-making powers from the main body of 
any branch of government to lower-level officials. The formation of a mechanism for managing the business environment of territories is considered in relation 
to the hierarchy of territorial distribution: the territory of the State, the territory of the region, the territory of the amalgamated hromada. The analysis of the 
opinions of scientists regarding the definition of the essence of the category of «business environment» is carried out. It is defined that in scientific thought there 
is no clear identification of the content of this term and there is an urgent need to determine the structure-forming elements of the mechanism for managing 
the business environment of territories. It is determined that the formation of business conditions is influenced by a number of factors according to a certain ter-
ritorial level. Factors of influence are the external business environment, entrepreneurial environment, macroeconomic environment of entrepreneurial activity, 
institutional environment of entrepreneurial activity. The carried out analysis of the theoretical foundations of the formation of the business environment of the 
territories made possible to highlight the main features of the business environment as a system and its features at different levels of the territorial hierarchy.
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Актуалізація питань розробки теоретико-мето-
дичних засад формування бізнес-середовища 
викликана появою нових тенденцій станов-

лення постіндустріального суспільства, глобальної 
конкуренції, важливістю створення належних умов 
інноваційного підприємництва, цифровізацією та 
розквітом ІТ. Теорія бізнес-середовища в умовах ін-
ституційних трансформацій потребує подальших до-
сліджень задля розробки комплексної концепції фор-
мування бізнес-середовища як функції ефективності 
економічних процесів територій. 

Останніми роками все більше уваги вчені приді-
ляють комплексним системним дослідженням окре-
мих аспектів бізнес-середовища. Вивчення ключо-
вих процесів бізнес-середовища є необхідним як для 
бізнес-суб’єктів в управлінні господарською діяльніс-
тю, так і для держави – в розробці й обґрунтуванні на-
прямів і механізмів державної регуляторної політики 
щодо поліпшення умов ведення бізнесу в країні.

Світовими класиками проблематики бізнес-
процесів є М. Портер і В. Міллар [33], М. Хаммер і 
Дж. Чампі [31], А. В. Шеєр [1]. Також такі зарубіжні 
дослідники, як М. Ростанські [34], Т. Панагакос [24], 
Дж. Джестон і Й. Неліс [7], Т. Бенедікт та ін. [19],  
Дж. Фреунд і Б. Рьокер [2], зробили вагомий внесок і 
у вирішення проблеми моделювання бізнес-процесів 
малого бізнесу.

Результати досліджень вітчизняних науковців, 
що вивчають питання бізнес-процесів, висвітлено в 
роботах таких українських учених: Криворучко О. М, 
Сукач Ю. О. [10], Турчак В. В. [26], Біла І. С., Насікан Н. І.  
[29], Богодистов Є. В. та ін. [3], Дашкевич О. [5], Де-
миденко С. Л. [6], Мельник М. І. [11–13], Нікитенко 
Д. В. [15], Остапенко Н. В. [16], Савельєв В. [21], Сар-
дак С. Є. [22], Фроленко О. М. [27], Чала В. С. та ін. 
[28], Шталь Т. В. [34] та інші.

Проте в умовах сучасних викликів задля забез-
печення сталого розвитку бізнесу потребують по-
дальшого наукового осмислення теоретичні та прак-
тичні основи формування бізнес-середовища.

Мета і завдання дослідження – розвинути те-
оретичні засади розкриття сутності поняття «бізнес-
середовище», визначити сучасне бачення основ фор-
мування бізнес-середовища територій.

Створення нових можливостей для україн-
ського бізнесу є одним із пріоритетних напрямів ді-
яльності в короткостроковій і середньостроковій 
перспективі. Предметом дослідження виступають 
теоретичні та методичні засади формування основ 
механізму управління бізнес-середовищем територій.

У науковій літературі поняття «бізнес-середо-
вище» часто підмінюють спорідненими категоріями, 
які вживають як синоніми. Визначення рівня «бізнес-
середовище» в структурній ієрархії поняття «серед-
овище» за принципом зростання ступеня охоплення 
економічних відносин наведено на рис. 1. 

Загальне визначення поняття «середовище» пе-
редбачає, що середовище – це: 

1) навколишнє оточення, умови, сукупність лю-
дей, пов’язаних цими умовами; 

2) оточення, сукупність природних умов [9].

Відповідно до мети дослідження необхідно 
окреслити розуміння поняття «територія». Ми 
будемо трактувати це поняття з точки зору ре-

форми децентралізації, яка триває в Україні. 
Децентралізація влади, яка включає як політич-

ну, так і адміністративну сторони, може бути терито-
ріальною – переміщення влади з центрального міста 
на інші території, і функціональною – шляхом пере-
дання повноважень на прийняття рішень з головного 
органу будь-якої галузі до чиновників нижчих рівнів. 
Термін «децентралізація» знайшов своє закріплення 
безпосередньо в тексті Конституцій цілої низки дер-
жав, у тому числі й України.

Залежно від національно-правової специфіки 
децентралізація влади може бути двох рівнів: 

1) регіональна децентралізація – передбачає 
більш широку деконцентрацію влади в ме жах 
певного регіону, яка виявляється в більшій 
самостійності регіональних органів влади у 
здійсненні повноважень на території відпо-
відного регіону. Регіональна децентралізація 
влади досить чітко простежується в Бельгії, 
Болівії, Іспанії та Італії;

 2) місцева децентралізація – передбачає пере-
дачу державою значних повноважень саме те-
риторіальним громадам та органам місцевого 
самоврядування, які ними сформовані. За-
початкована у 2014 р. реформа місцевого са-
моврядування в Україні передбачає втілення 
конституційного принципу децентралізації 
саме на місцевому рівні [14].

Формування механізму управління бізнес-се-
редовищем територій слід розглядати стосовно іє-
рархії територіального розподілу (рис. 2). 

Суспільне середовище

Господарське середовище

Економічне середовище

Бізнес-середовище (ділове середовище)

Підприємницьке середовище

Рис. 1. Структурна ієрархія поняття «середовище»  
за принципом зростання ступеня охоплення 

економічних відносин
Джерело: складено за [9].
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Територія держави (лат. territorium – область, 
територія; від terra – земля) – обмежена кор-
донами частина земної кулі, що знаходиться 

під суверенітетом певної держави. Територія держа-
ви становить необхідну, й у більшості випадків до-
статню матеріальну операційну базу для самого її ви-
никнення, існування та розвитку. Територія є певною 
площинною місткістю, яка утримує на собі всі об’єкти 
держави: від природно-ресурсних до людських до-
мівок. У межах території держави відбувається не-
минуче комплексне поєднання найрізноманітніших 
об’єктів, які починають діяти як єдиний організм [12].

Поняття «регіон», походить від латинського 
«region» – територія, місцевість, область, район. Вжи-
вається в різних галузях знань з метою виділення те-
риторіальних частин за певними ознаками. 

Отже, поняття «регіон» може трактуватися з 
різних точок зору, а також з урахуванням історично-
го минулого: тобто, з одного боку, йдеться про час-
тину великої географічної, культурної та політичної 
спільності, з іншого – визначається спільність еко-
номічних і структурних ознак. Ключовим елементом 
є територіальна цілісність, територіальна одиниця 
або територіальне об’єднання, яка характеризується 
комплексом властивих їй ознак: структурою економі-
ки, розвинутими внутрішніми зв’язками, концентра-
цією населення, певною соціальною, економічною, 
інституціональною інфраструктурою, місцевими ор-
ганами територіального управління тощо [25].

Ще один рівень ієрархії, «об’єднана територіаль-
на громада» (ОТГ) – це спеціальне адміністративно-
територіальне утворення, що формувалося в Украї-
ні під час реформи децентралізації у 2015–2020 рр.  
шляхом добровільного об’єднання суміжних терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст (відповідних сіль-
ських, селищних і міських рад). ОТГ утворювалися 
відповідно до Закону «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» [20].

Сучасний рівень розвитку економічної науки дає 
змогу показати бізнес-середовище як складну, 
багатовимірну, поліфункціональну систему. 

Буряк Г. під бізнес-середовищем розуміє сукуп-
ність усіх зовнішніх факторів діяльності підприєм-
ства, які суттєво впливають на його функціонування. 
Серед таких основних факторів є споживачі про-
дукції, постачальники, конкуренти, державне регу-
лювання, а також соціальні, політичні, технологічні, 
правові й екологічні умови [4].

Мельник М. І. визначає, що особливістю біз-
нес-середовища є те, що воно має територіальну ці-
лісність, у межах якої представлене господарюючими 
суб’єктами й інститутами з їх взаємозв’язками та вза-
ємовідносинами [13].

Криворучко О. М., Сукач Ю. О. виокремили 
два підходи до розкриття сутності поняття «бізнес-
процес»: «структурний підхід (акцент на внутрішню 
структуру бізнес-процесу), коли підкреслюється роль 
координації його учасників по створенню кінцевого 
продукту, та клієнтоорієнтований підхід, коли акценту-
ється увага на орієнтацію бізнес-процесів на одержан-
ня кінцевого результату, цінного для споживача» [10]. 

Турчак В. В. розглядає сутність бізнес-процесу 
підприємства як впорядкованої послідовності дій, 
спрямованої на досягнення певної мети в рамках за-
гальної місії підприємства (задоволення потреб спо-
живачів шляхом реалізації продукції), що базується 
на певних ресурсах; організованої у відповідному по-
рядку; результат якої є значущим для клієнта, іншого 
бізнес-процесу, організації та здатен змінюватися під 
впливом факторів ринкової кон’юнктури [26].

Аналізуючи характеристику бізнес-середови-
ща вищенаведеними вченими, можна зазначити, що 
в науковій думці відсутня чітка ідентифікація змісту 
даного терміна; немає визначення структуроутворю-
ючих елементів механізму управління бізнес-серед-
овищем територій.

На формування умов функціонування бізнесу 
впливає ряд факторів певного територіального рівня 
(табл. 1).

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз теоретичних аспектів фор-

мування бізнес-середовища територій дозволив виді-
лити його основні ознаки як системи:
 складність бізнес-середовища пов’язана з ве-

ликою кількістю чинників, умов і передумов 
його формування, які змінюються та різнять-
ся за рівнем варіативності та вагомості;

 взаємозалежність чинників формування біз-
нес-середовища вказує на те, що зміна одного 
чинника середовища може зумовлювати змі-
ну інших;

 змінність (мобільність) бізнес-середовища 
(всі об’єкти та процеси середовища перебува-
ють у постійній взаємодії) характеризується 
відносною швидкістю зміни умов функціону-

Територія об'єднаної 
територіальної громади

Територія регіону

Територія держави

Рис. 2. Ієрархія територіального розподілу
Джерело: складено за [12].
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Таблиця 1

Фактори впливу на функціонування бізнесу

Фактори впливу Характеристика

Зовнішнє середовище бізнесу

Зовнішнє середовище охоплює такі підвиди:  
– «соціальне середовище» – елементи і підсистеми всього суспільства, що впливають 
на організацію (суспільно-економічні відносини, політика, ідеологія, культура, дер-
жавний устрій і законодавство, освіта, суспільна психологія, місцеві та національні 
традиції);  
– «релевантне середовище», або «середовище задачі» – сукупність підсистем і еле-
ментів, зв’язки з якими виникають внаслідок специфічної виробничо-господарської 
задачі певної організації (власники й акціонери компанії, банківський капітал, сфера 
та домінуючий чинник конкуренції, постачальники та споживачі, державне регулю-
вання та замовлення; місце розташування, природне середовище);  
– «внутрішньо-організаційне середовище» – елементи і підсистеми, що знаходяться 
всередині організації та в принципі контрольовані нею, але для окремих підрозді-
лів, служб тощо виступають як зовнішнє середовище (матеріально-технічні ресурси, 
робоча сила, технологія, розмір і територіальна конфігурація фірми, політика вищого 
керівництва й особливо «організаційний клімат»)

Підприємницьке середовище

Підприємницьке середовище як система соціально-економічних відносин, яка охо-
плює взаємовідносини бізнесу та держави, відносини всередині підприємницького 
сектора економіки та між ним і населенням і реалізується через динаміку споживчих 
витрат, рівень цін на економічні ресурси, рівень зайнятості, відсоткові ставки та по-
датки, курс національної валюти. Економічне середовище за своїм змістом є безпо-
середнім оточенням, в якому функціонують підприємницькі структури. Воно визначає 
основні параметри, в яких господарські одиниці реалізують виробничу функцію, здій-
снюють фінансування своєї діяльності, застосовують форми та методи менеджменту, 
адекватного поставленим цілям, розвивають трудову мотивацію працівників, реалізу-
ють виготовлену продукцію

Макроекономічне середовище 
підприємницької діяльності

Макроекономічне середовище підприємницького сектора розглядається як система 
економічних відносин між підприємницьким сектором та іншими макроекономічни-
ми суб’єктами, що реалізується через динаміку споживчих витрат, рівень зайнятості, 
рівень цін, агреговану податкову ставку, ставку відсотка, курс валюти тощо.  
Як сегментаційні критерії макроекономічного середовища запропоновані:  
– початкові умови функціонування підприємств;  
– умови реалізації створеного продукту;  
– умови грошового обігу;  
– умови формування фінансових ресурсів підприємств.  
Відповідно до зазначених умов розрізняють чотири групи чинників макроекономіч-
ного середовища підприємницької (виробничої) діяльності:  
– чинники ресурсоутворення;  
– чинники впливу на рівень купівельної спроможності населення (споживання);  
– чинники грошового обігу;  
– чинники фінансової сфери

Інституційне середовище  
підприємницької діяльності

Сукупність формальних і неформальних інститутів, що формують умови для підпри-
ємницької діяльності, структурують її та є фундаментальною передумовою ринкових 
перетворень

Джерело: складено за [12; 13].

вання підприємств, яка залежить від виду їх 
економічної діяльності;

 інформаційна невизначеність бізнес-середо-
вища залежить від кількості та якості (точ-
ність, надійність, адекватність) інформації, 
якою володіють суб’єкти бізнесу;

 турбулентність бізнес-середовища характери-
зується високим ступенем невизначеності та 
непередбачуваності змін у зовнішньому се-
редовищі.

Характерними особливостями бізнес-середови-
ща на різних рівнях територіальної ієрархії є такі:
 бізнес-середовище є частиною суспільного 

середовища та в ідеалі служить підвищенню 
національного багатства та добробуту; 

 функцією якості бізнес-середовища є ефек-
тивність економічних процесів у країні; 

 бізнес-середовище має властивості терито-
ріальної цілісності, в межах якої формуєть-
ся діловими людьми, нацією та інститутами 
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(державними, фінансово-кредитними та ін.)  
з їх взаємозв’язками та взаємовідносинами; 

 бізнес-середовище формується чинниками 
(правового, політичного, соціального, еконо-
мічного характеру), сукупність яких створює 
умови функціонування бізнесу економічних 
суб’єктів конкретного суспільства, здійснен-
ня ділових відносин і функцій.                  
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