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4.1. СИСТЕМА ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
Під зовнішнім середовищем організації розуміють сукупність
факторів та елементів, що знаходяться поза межами організації, але
здійснюють на неї визначальний вплив.
У сучасній теорії організації та менеджменту звертається увага
на необхідність аналізу зовнішнього середовища організації. Це
зумовлено логікою суспільного розвитку, що не залишає місця для
замкненості виробництва товарів і послуг та закритості ринку.
Світ увійшов у постіндустріальну епоху, що є найважливішим
фактором впливу на сучасні підприємства. В табл. 4 наведені
найважливіші особливості індустріального та постіндустріального
суспільств з точки зору основних соціально-економічних та організаційних характеристик, що впливають на функціонування сучасного
підприємства.
Таблиця 4
Порівняльна характеристика індустріального та
постіндустріального суспільств
Характеристика
Організаційне
оточення

Індустріалізм
Державне регулювання
економіки
Стандартизація
Держава, що «піклується»
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Постіндустріалізм
Глобальна конкуренція
Деконцентрація капіталу
Фрагментація ринків та міжнародна
децентралізація виробництва
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Продовж. табл. 4
Організаційне
оточення

Масовий маркетинг

Зростання вимог до якості продукції і
послуг
Збільшення можливостей споживчого вибору
Зростання соціальних рухів
Плюралізм та різноманітність

Технології

Масове виробництво
Рутинні технології
Упор на виробництво
товарів (предметів)
Орієнтація на зростання
обсягів виробництва

Гнучкість виробництва,
автоматизація рутинних процесів
Комп’ютерні технології
Упор на виробництво послуг та
інформації
Орієнтація на якість
Інноваційність

Соціальні
структури

Бюрократичні ієрархії з
виразними вертикальними
комунікаціями
Спеціалізація
Вертикальна та горизонтальна інтеграція
Спрямованість на контроль

Нові структури (мережеві,
віртуальні, альянси)
«Плоскі» ієрархії з горизонтальними
комунікаціями та розподіленою
відповідальністю
Неформальні механізми влади і
впливу (участь, культура, взаємодія)
Вертикальна і горизонтальна
дезінтеграція

Культура

Домінують стабільність,
традиції, звичаї
Організаційні цінності:
зростання, ефективність,
стандартизація, контроль

Домінують невизначеність,
парадокс, мода
Організаційні цінності: якість,
задоволеність клієнтів,
різноманітність, інновації

Фізична структура
(час – простір)

Концентрація людей в
промислових центрах
Регіональна і національна
спрямованість
Лінійність перебігу часу

Децентралізація розселення.
Зменшення відстаней, «стиснення»
простору за рахунок розвитку
транспорту і технологій
Глобальна спрямованість
«Стиснення» часу

Природа праці

Рутинна
Функціональна спеціалізація завдань і робіт
«Виробничі» навички
Прив’язка до однієї сфери
діяльності і до місця
роботи
Перевага найманої праці.
Вузька і довічна
кваліфікація.

Складна, диверсифікована
Когнітивні навички
Кроссфункціональна робота в
командах
Відсутність залежності між місцем
проживання і роботою
Зростання ролі навчання і
перенавчання
Розширення можливостей для
власної справи
Зміна сфер і видів діяльності
впродовж життя

У системі факторов зовнішнього середовища підприємства виділяють
декілька рівнів.
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Перший рівень – той, де безпосередньо функціонує підприємство.
Його називають діловим чи функціональним середовищем. Фактори
ділового середовища прямо та безпосередньо впливають на більшість
аспектів діяльності підприємств, визначаючи технологію і стиль
менеджменту. Поєднання факторів ділового середовища унікально
для кожного підприємства і тому значення їх аналізу та обліку
важко переоцінити.
Другий рівень – загальне середовище, яке містить фактори, що
непрямо впливають на діяльність підприємства. Ці фактори в рівній
мірі впливають на підприємтва регіону або навіть країни. Їх вплив,
хоча і непрямий, але може бути дуже сильним.
Третій рівень – глобальне середовище, вплив, який не пов’язаний
з особливостями конкретного регіону або країни.

4.1.1. Фактори ділового середовища
Споживачі – це індивіди і компанії, що купують товари чи/або
послуги організації. Взаємодія із споживачами зрештою і визначає
успішність діяльності сучасного підприємства.
Партнери – це ті, хто забезпечує надходження необхідних для
виробництва сировини, матеріалів та ресурсів, необхідних для
нормального функціонування підприємства. До партнерів відносяться і
ті індивіди та компанії, з якими підприємства знаходиться в
кооперативних відносинах (спільно виробляють товар або надають
послугу) або співпрацює з метою захисту загальних інтересів.
Регулятори – це, як правило, державні, регіональні і місцеві
органи, що встановлюють конкретні правила, контролюють і регулюють
діяльність підприємтва. Це, наприклад, міністерство, що видає ліцензію,
податкова інспекція, органи пожежного і санітарного нагляду та ін.
Цей вплив може бути як стимулюючим, так і гальмуючим. Класичним
прикладом дії цього чинника є кількість інстанцій, яку необхідно
пройти підприємцеві, щоб зареєструвати компанію або відкрити
новій бізнес у компанії, що вже діє.
Конкуренти – це підприємства, що функціонують у тій же сфері
бізнесу і пропонують свої товари і послуги таким же групам
споживачів. Конкуренція – один із найважливіших чинників розвитку
сучасного бізнесу, що справляють визначальний вплив на практично
всі сторони діяльності підприємства.
У країнах з розвиненою економікою значний позитивний вплив
на діяльність підприємств справляють профспілки. У багатьох випадках
вони зачіпають й інші аспекти діяльності підприємства – розробку
стратегій, планування і організацію робіт, формування і розвиток
структури, реструктуризацію та ін. У СРСР профспілки фактично
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були вмонтовані в адміністративну систему, тобто були чинником
внутрішнього середовища підприємства.

4.1.2. Фактори загального середовища
Культура – історія, традиції і звичаї, норми і поведінкові моделі,
конфесійна структура і система цінностей суспільства, в якому
функціонує підприємство. Трудова культура являє собою відношення
до меншин, гендерні відносини, відношення до праці, грошей, інших
людей.
Економіка – ступінь розвиненості фінансових, трудових і
споживчих ринків, рівень життя і купівельна спроможність населення,
спосіб організації економічного життя, ступінь державного регулювання,
фіскальна політика, розвиток банківського сектора, економічна
інфраструктура, валютне регулювання, інвестиційний клімат, зайнятість
і безробіття, інфляція, ціни, доступ до ресурсів та ін.
Соціум (соціальні фактори) – демографічна, етнічна, статева і
класова структура країни, в якій функціонує підприємство. До важливих
соціально-демографічних чинників відносяться старіння населення,
його географічний розподіл і щільність, динаміка і мобільність,
ступінь розвитку освітньої системи і освітній рівень людей.
Закони – загальна легальна система країни, в якій функціонують
підприємства. До законів, які регламентують діяльність підприємства
відносяться: Конституція України, цивільне законодавство, законодавче
забезпечення інвестицій і вкладення капіталу, трудове законодавство,
фінансове і податкове законодавство.
Політика – розподіл і концентрація влади; політична система;
політична активність, стиль політичного життя в країні, в якій
оперує організація. Сюди відноситься наявність, так званих, груп
впливу – борці за права споживачів, за здоровий спосіб і безпеку
життя, екологічні рухи і ін.

4.1.3. Фактори глобального середовища
Технологічне середовище – знання, інформація, розвиток науки і
техніки, відображає ступінь розвитку продуктивних сил у цілому.
Найважливіші технологічні зміни, що справляють вплив на бізнес у
всіх країнах – це технічний прогрес, що зумовлює появу нових
матеріалів і технологій, розвиток інформаційних технологій, розповсюдження ресурсо- і енергозберігаючих технологій.
Міжнародне середовище – це фактори, зумовлені такими світовими
тенденціями, як глобалізація і інтернаціоналізація економіки, галузеві
зрушення до сфери послуг і високих технологій, зростання гнучкості
56

Економіка підприємства
виробництва, ринкового збуту і продуктів, посилення конкуренції і
співпраці, можливості для розвитку бізнесу компанії в інших країнах.
Вказані тенденції знаходять своє відображення як у міжнародних
домовленостях, так і в політиці і стратегії підприємств.

4.1.4. Взаємозв’язок факторів зовнішнього середовища та
тенденції, зумовлені їх дією
Усі згадувані фактори слід розглядати в комплексному взаємозв’язку і взаємозалежності. Так, дія чинників ділового середовища – це
похідне від дії чинників загального середовища, дія чинників загального
середовища – похідне від глобальної дії, і дія всіх їх – похідне від
ноосферних процесів. Наприклад, ринок праці (економічний чинник
загальної середовища) нині знаходиться під впливом глобалізації та
інтернаціоналізації. Успіх у конкурентній боротьбі, особливо в
сучасній Україні, неможливий без урахування політичних чинників
(загальне середовище) і використання сучасних технологій (глобальне
середовище).
Комплексна дія всіх чинників зовнішнього середовища вже призвела
до суттєвих змін у теорії і практиці управління. До найбільш важливих
зрушень відносять наступні:
 структури підприємств стають більш плоскими і децентралізованими, крупні компанії розпадаються на дрібніші;
 посилюється потреба в інтеграції, забезпечуваною єдиною
корпоративною стратегією, культурою і фінансовим контролем;
 «горизонтальне» управління стає більш важливим, ніж «вертикальне», засноване на ієрархії, що підвищує роль ініціативи, ризику,
незалежності і здатності до передбачення;
 інновації, творчість, ризик і довгострокові орієнтації стають
необхідними компонентами управління;
 стиль управління, цінності і поведінкові моделі менеджерів
зміщуються від бюрократичних до підприємницьких;
 управлінські цінності, методи і моделі управління стають
екоорієнтованими: будь-яке рішення ухвалюється з урахуванням
екологічного фактора зовнішнього середовища.

