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У статті зазначається, що світовий цивілізаційний розвиток характеризується активізацією процесів 
глобалізації. Вказується, що глобальна конкуренція зумовлює створення на макрорегіональних та націо-
нальних рівнях передумов, які визначатимуть вектори руху ресурсів. Йдеться про глобальне підприєм-
ницьке середовище, складником якого є національне. Обґрунтовується, що діяльність суб’єктів підпри-
ємництва, динамізм їх розвитку суттєво залежать від характеристик підприємницького середовища на 
національному рівні. Проведений аналіз дав змогу виокремити три підходи до визначення сутності підпри-
ємницького середовища: факторний, ситуативний та комбінований.

Ключові слова: підприємницьке середовище, фактор, глобалізація, регулювання, економічний розвиток.

В статье отмечается, что мировое цивилизационное развитие характеризуется активизацией про-
цессов глобализации. Указывается, что глобальная конкуренция способствует созданию на макрорегио-
нальных и национальных уровнях предпосылок, которые будут определять векторы движения ресурсов. 
Речь идет о глобальной предпринимательской среде, составляющей которой является национальная. 
Обосновывается, что деятельность субъектов предпринимательства, динамизм их развития суще-
ственно зависят от характеристик предпринимательской среды на национальном уровне. Проведенный 
анализ позволил выделить три подхода к определению сущности предпринимательской среды: фактор-
ный, ситуативный и комбинированный.

Ключевые слова: предпринимательская среда, фактор, глобализация, регулирование, экономическое 
развитие.

The article notes, that the world civilization development is characterized with the activation of globalization 
processes. It has been pointed out at the fact that global competitiveness causes the creation of the preconditions 
at the macro regional and national levels, which will define the vectors of resources movement. In such case it is 
worth speaking about global entrepreneurial environment. National environment is one of the components of the 
global entrepreneurial environment. It has been substantiated, that the business entities’ activity and the dynamism 
of their development depend greatly on the specification of the entrepreneurial environment at the national level. The 
conducted analysis allowed distinguishing three approaches towards the determination of the essence of entrepre-
neurial environment, such as: factor, situational and combined.

Keywords: entrepreneurial environment, factor, globalization, regulation, economic development.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. важливою передумовою 
розвитку національної економіки є зростання 
кількісних та якісних показників функціонування 
підприємницького сектору. Діяльність суб’єктів 
підприємництва, динамізм їх розвитку суттєво 
залежить від характеристик навколишнього 
середовища. саме тому питання, пов’язані 
з дослідженням різних аспектів формування 
сприятливого підприємницького середовища, 
є актуальними та своєчасними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання цієї проблеми 
і на які спирається автор. Проблематиці під-

приємницького середовища присвячено праці 
багатьох учених-економістів. так, Syed Zamberi 
Ahmad та Siri Roland Xavier [1, с. 50-69] дослі-
джують вплив підприємницького середовища 
на економічне зростання. у науковій розвідці 
[2, с. 216-229] увага приділяється переважно 
визначенню складників підприємницького 
середовища та оцінці ступеня його сприятли-
вості. Досить ґрунтовним дослідженням, при-
свяченим сутності підприємницького серед-
овища, є монографія М.і. Мельник [3].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. водночас еволюція еконо-
мічної наукової думки зумовлює необхідність 
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дослідження сутності підприємницького серед-
овища як однієї з базових категорій теорії під-
приємництва.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є узагальнення наявних 
наукових підходів щодо визначення сутності нау-
кової дефініції «підприємницьке середовище».

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. сьогодні світовий цивілізаційний 
розвиток характеризується активізацією проце-
сів глобалізації. Глобалізація стала невід’ємною 
рисою хх-ххі століть. її важливими проявами 
є транскордонність економічних відносин, руху 
факторів виробництва (насамперед інформа-
ції), глобальна конкуренція. саме глобальна 
конкуренція зумовлює створення на макроре-
гіональних та національних рівнях передумов, 
які визначатимуть вектори руху ресурсів. Ми 
ведемо мову про глобальне підприємницьке 
середовище. Дослідники [4] під цією категорією 
розуміють загальні особливості в різних соці-
ально-економічних сферах, врахування яких 
у господарській діяльності на окремих рівнях 
забезпечує посилення конкурентних позицій 
країни. сприйняття глобального підприємниць-
кого середовища як єдиного цілого дає змогу 
говорити про процес конвергенції та уніфіка-
ції умов ведення бізнесу в різних країнах, що 
сприяє економії ресурсів і підвищенню ефектив-
ності їх використання [5, с. 125].

складником глобального підприємницького 
середовища є національне. у науковій літера-
турі наявними є декілька підходів до визначення 
сутності підприємницького середовища. так, на 
нашу думку, доцільно вести мову про фактор-
ний, ситуативний та комбінований підходи.

згідно із факторним підходом підприєм-
ницьке середовище розглядається як сукупність 
факторів, які впливають на стан сприятливості.

так, наприклад, колектив учених [6] розглядає 
підприємницьке середовище як комбінацію фак-
торів, які відіграють певну роль у розвитку під-
приємництва. вони виокремлюють загальноеко-
номічні, соціокультурні та політичні фактори, що 
впливають на готовність та здатність індивідуу-
мів брати участь у підприємницькій діяльності. 
увага акцентується також на наявності структур 
підтримки, які сприяють у вирішенні організа-
ційних та інших проблем на початкових етапах 
функціонування підприємницьких структур.

Досить близьке за змістом визначення цієї 
категорії наведено у науковій праці [7, с. 103].

Професор П. кузьмішин вказує, що субстан-
цію підприємницького середовища становлять 
правові, політичні, господарські, технічні, соці-
ально-психологічні, екологічні та культуроло-
гічні чинники [8].

Дослідниця з.з. абдулаєва трактує підпри-
ємницьке середовище як сукупність об’єктивних 
та суб’єктивних факторів, які впливають на 
створення та функціонування суб’єктів підпри-

ємницької діяльності, які визначають умови роз-
витку на основі підприємницької ініціативи [9]. 
у цьому визначенні автор вірно акцентує увагу 
на різновекторності дії факторів.

о.в. тимошенко визначає підприєм-
ницьке середовище як інтегровану сукупність 
об’єктивних і суб’єктивних факторів, що дають 
змогу досягати поставлених цілей і реалізову-
вати проекти [10, с. 95].

у межах іншого підходу підприємницьке серед-
овище розглядається як сукупність умов, які 
визначають динаміку підприємницької активності.

на нашу думку, цей підхід є більш виваже-
ним та відповідає сучасній теорії підприємни-
цтва, оскільки акцентує увагу на сукупності 
обставин, які впливають на реалізацію підпри-
ємницьких ідей.

так, наприклад, підприємницьке середовище 
розглядається як комплекс умов, що впливають 
на можливості формування і реалізації підпри-
ємницької діяльності. До ключових елементів 
цього середовища дослідниця відносить еконо-
мічну свободу, особисту зацікавленість, ринко-
вий простір, умови постачання ресурсів, енергії, 
кадрів, споживачів, науково-технічний розвиток, 
політичне і правове середовище, демографічну 
ситуацію, роль держави [11, с. 46].

на нашу думку, певною мірою дискусійним 
є віднесення споживачів до елементів підпри-
ємницького середовища, оскільки їх наявність/
відсутність прямо не впливає на умови ведення 
підприємницької діяльності.

т.П. ткаченко визначає підприємницьке 
середовище як умови, в яких відбувається фор-
мування підприємництва [12, с. 128]. у своїй 
науковій праці дослідниця більш детально роз-
криває сутність цієї дефініції як певної системи, 
що включає в себе суб’єктів підприємницької 
діяльності, нормативно-правову базу, політичну 
ситуацію, соціальні настрої в суспільстві, які 
впливають на функціонування підприємства 
(фірми) і вимагають відповідного реагування на 
них [12, с. 133].

сутність комбінованого підходу розкрита 
у працях [13; 14]. колектив авторів [13, с. 46] 
зазначає, що «підприємницьке середовище – це 
комплекс умов і чинників зовнішнього порядку, 
які впливають на можливості та кінцеві резуль-
тати діяльності суб’єктів ринкових відносин, а 
також дають змогу підприємцеві реалізувати 
свої цілі і функції». в.а. кредісов визначає цю 
наукову категорію як соціально-економічні 
умови і чинники навколишнього середовища, 
які впливають на функціонування підприємства 
і вимагають реагування на нього [14, с. 19].

Деякими вченими обґрунтовується доціль-
ність використання інших дефініцій, які подібні 
за змістом. так, в.с. лисюк оперує категорією 
«макроекономічне середовище підприємниць-
кого сектору». її він розглядає як систему еконо-
мічних відносин між підприємницьким сектором 
та іншими макроекономічними суб’єктами, яка 
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реалізується через динаміку споживчих витрат, 
рівень зайнятості, рівень цін, агреговану подат-
кову ставку, ставку відсотка, курс валюти тощо. 
ним запропоновано такі критерії макроеконо-
мічного середовища, як початкові умови функ-
ціонування підприємств; умови реалізації ство-
реного продукту; умови грошового обігу; умови 
формування фінансових ресурсів підприємств.

відповідно до зазначених умов розрізня-
ють чотири групи чинників макроекономічного 
середовища підприємницької (виробничої) 
діяльності, такі як чинники ресурсотворення; 
чинники впливу на рівень купівельної спромож-
ності населення (споживання); чинники грошо-
вого обігу; чинники фінансової сфери [15, с. 5-6].

Професор М.і. Мельник, досліджуючи базові 
категорії підприємництва, обґрунтовує доціль-
ність розмежування понять «підприємницьке 
середовище» і «бізнес-середовище». на думку 
дослідниці, поняття «бізнес-середовище» 
є ширшим за поняття «підприємницьке середо-
вище», адже передбачає формування умов для 
розвитку як ризикової та інноваційної діяльності, 
так і інших її видів з різною економічною відпо-
відальністю суб’єктів господарювання [3, с. 51].

у цьому контексті колектив авторів [17, с. 3] 
пропонує розглядати зовнішнє середовище 

як сукупність умов, які не підконтрольні під-
приємцю.

До них належать державна регуляторна полі-
тика та бюрократична практика, інфраструк-
тура, наявність різних видів ресурсів, а також 
політичний клімат.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямі. отже, під-
сумовуючи вищевикладене, необхідно вказати 
на наявність поліваріантності трактування дефі-
ніції «підприємницьке середовище». узагаль-
нення наявних підходів дало нам змогу запро-
понувати авторське визначення.

Ми вважаємо, що підприємницьке середо-
вище доцільно розглядати як сукупність загаль-
ноекономічних, політичних, фінансових, норма-
тивно-правових та регуляторних передумов, які 
визначають можливість та доцільність реаліза-
ції підприємницьких ідей на чітко локалізованій 
території протягом певного періоду часу.

у цьому визначенні нами вказується на дина-
мічність та територіальність основних характе-
ристик підприємницького середовища.

Перспективами подальших досліджень є роз-
відки, присвячені визначенню впливу підприєм-
ницького середовища на динаміку економічного 
розвитку в україні.
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