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РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВІ

DEVELOPMENT OF A MODEL OF EFFECTIVE ORGANIZATION  
OF THE INTERNAL ENVIRONMENT AT THE ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті визначено сутність внутрішнього середовища як 

основу внутрішнього контролю на підприємстві. Баланс і вза-
ємодія між елементами внутрішнього середовища приводять 
до створення ефективного та вигідного управління суб’єктом 
господарювання. Визначення ролі кожного елементу внутріш-
нього середовища узагальнено авторами у табличному вигляді. 
Кожен суб’єкт підприємницької діяльності має методичні засади 
для аналізу власного внутрішнього середовища, які визначені 
його особливостями та відповідними групами зовнішніх та вну-
трішніх факторів. В результаті проведеного дослідження автора-
ми розроблено та запропоновано оптимальну модель ефектив-
ності організації внутрішнього середовища, яка включає основні 
причини, що обумовлюють сутність внутрішнього контролю  
середовища, мету, завдання, елементи, метод системного  
аналізу та п’ять етапів проведення аналізу функціонування еко-
номічної системи.

Ключові слова: внутрішнє середовище, сутність, модель 
ефективності, управлінські рішення, підприємство, організація, 
системний аналіз.

АННОТАЦИЯ
В статье определена сущность внутренней среды как ос-

нова внутреннего контроля на предприятии. Баланс и взаи-
модействие между элементами внутренней среды приводят к 
созданию эффективного и выгодного управления субъектом 
хозяйствования. Определение роли каждого элемента внутрен-
ней среды обобщенно авторами в табличном виде. Каждый 
субъект предпринимательской деятельности имеет методи-
ческие основы для анализа собственной внутренней среды, 
которые определены его особенностями и соответствующими 
группами внешних и внутренних факторов. В результате про-
веденного исследования авторами разработана и предложена 
оптимальная модель эффективности организации внутренней 
среды, которая включает основные причины, обусловливаю-
щие сущность внутреннего контроля среды, цель, задания, 
элементы, метод системного анализа и пять этапов проведения 
анализа функционирования экономической системы.

Ключевые слова: внутренняя среда, сущность, модель 
эффективности, управленческие решения, предприятие, орга-
низация, системный анализ.

ANNOTATION
The article defines the essence of the internal environment as 

the basis of internal control in the enterprise. The balance and inter-
action between the elements of the internal environment leads to the 
creation of effective and profitable management of the entity. Defining 
the role of each element of the internal environment is tabulated by 
the authors. Each business entity has a methodological framework 
for analyzing its own internal environment, which is determined by 
its characteristics and the relevant groups of external and internal 
factors. As a result of the study conducted by the authors developed 
and proposed the optimal model of internal organization, which exists: 
the main reasons used in the modern place remain necessary (coor-
dination of work of employees involved in the process of realization 
of goals, formation of long-term profitability, determination of optimal 
organizational structure taking into account the type of activity, effi-
cient use of resources and technologies), goals (increasing the level 
of efficiency of the enterprise management tools), delays (identifica-
tion of “critical points” in the operation of the enterprise, which become 
the basis for setting priorities in solving economic, technical, social 
problems), elements (goals of the organization, tasks, structure of the 
organization, system of technologies, personnel, culture of the organi-
zation, resources), symmetric method (Method of constructing a “tree” 
of goals (method of system analysis) and stage V of the need for 
economic systems (identification and clear formation of the ultimate 
goal, specifying the purpose of individual units, assessment of the 
level of quality and quantity of products, resource conservation, or-
ganizational and technical development of production, establishing a 
network of suppliers (customers), analysis of the growth of production 
and sales, market analysis, improving service and quality of service, 
improving the quality of life of employees, environmental protection, 
providing quantitative and qualitative assessment of unstructured and 
structured problems).

Key words: internal environment, essence, efficiency model, 
management decisions, enterprise, organization, systems analysis.
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Постановка проблеми. Будь-яке підприєм-
ницьке середовище існує та функціонує у тіс-
ному взаємозв’язку. В ході визначення складу 
цієї системи особливу увагу приділяють такому 
елементу, як внутрішнє середовище. Воно фак-
тично повністю розкриває потенціал підприєм-
ства, тому потребує постійного дослідження та 
аналізу. Внутрішнє середовище може бути дже-
релом проблем та ліквідації фірми, якщо воно 
не забезпечує її функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розкриття сутності цього елементу є найбільш 
суперечливим. У низці робіт сутність внутріш-
нього середовища визначається неоднозначно 
та має низку відмінностей.

Розвиваючи тему внутрішнього середовища, 
вчені розширили визначення та сферу його ви-
користання. Питаннями розроблення моделей 
внутрішнього контролю та середовища займа-
лись такі вчені, як Ф.Ф. Бутинець [1], Т.П. Ма-
каровська [2], М.І. Бондар [3].

Наприклад, В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, 
О.В. Макавоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко 
у навчальному посібнику «Стратегічне управ-
ління» внутрішнє середовище визначають як 
внутрішні змінні всередині підприємства, які 
безпосередньо впливають на процес перетворень 
(виробництва продукції, послуг) та функціону-
вання підприємства [4]. М.Г. Саєнко у підруч-
нику «Стратегія підприємства» розглядає серед-
овище як елемент, яке визначають внутрішній 
стан, сильні й слабкі сторони та значною мі-
рою ефективність діяльності підприємства [5]. 
В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погрі-
щук у підручнику «Економіка підприємства» 
акцентують увагу на тому, що внутрішнє серед-
овище підприємства складається з людей, тех-
ніки, технології, інформації, організації вироб-
ництва й управління [6]. Серед наукових праць 
слід виділити роботи, в яких висвітлено питан-
ня теорії внутрішнього середовища. Основою 
роботи послужили розробки таких науковців, 
як В.А. Абчук [7], Л.В. Балабанова [8].

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою наукового дослідження є розро-
блення моделі ефективної організації внутріш-
нього середовища на підприємстві. У зв’язку з 
цим існує низка таких завдань:

– визначення сутності внутрішнього серед-
овища;

– узагальнення характеристики внутріш-
нього середовища як одного з ключових елемен-
тів внутрішнього контролю;

– формування оптимальної моделі ефектив-
ності організації внутрішнього середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах розвитку економіки обґрунтованість 
прийнятих управлінських рішень ґрунтується 
на взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів 
середовища, в якому ці рішення будуть реалі-
зовані. Стан внутрішнього середовища надає 
інформацію щодо системи формування первин-
ного бухгалтерського обліку, техніко-техно-

логічної оснащеності та фінансових розрахун-
ків. В ході проведення аналізу та оброблення 
аналітичної і статистичної інформації шляхом 
економіко-логічних досліджень формується ре-
зультат, який виступає як побудована модель 
внутрішнього середовища системи.

В сучасних умовах прийняті обґрунтовані 
динамічні рішення керівництвом зумовлюють 
оперативну реакцію на негативні або зовнішні 
зміни в організації. Задля отримання очікува-
них результатів та зменшення ризику втрат сис-
тема підприємства потребує проведення певного 
аналітичного та статистичного дослідження, що 
ґрунтується на певних методичних підходах.

Водночас існування ефективного управлін-
ня неможливе без чітко організованої систе-
ми контролю. У цьому питанні певну допомо-
гу керівництву суб’єкту господарювання дасть 
наявна внутрішня система або середовище. 
Виділяють різні підходи до структурування 
внутрішнього середовища організацій. Це обу- 
мовлене існуванням наявних елементів і зв’яз-
ків у системі внутрішнього середовища. Роз-
роблення стратегії підприємства починається з 
діагностування та прогнозування розвитку се-
редовища підприємства.

А. Томпсон та А. Стрікленд [9] у своїх пра-
цях визначали можливий набір характеристик 
внутрішнього середовища. Вони визначили 
сильні сторони організації (висока компетент-
ність, адекватні фінансові ресурси, задовільна 
кваліфікація працівників, гарна репутація у 
покупців, захищеність від конкурентного тис-
ку, передова технологія, наявність інновацій-
них можливостей) та слабкі (відсутність стра-
тегічних напрямів діяльності, погіршення 
конкурентної позиції, застаріле устаткування, 
наявність внутрішніх виробничих проблем, 
відставання у сфері досліджень і розробок, не-
спроможність конкурувати). Водночас Р. Дафт 
описує внутрішнє середовище як сукупність ор-
ганізаційної структури, технології виробництва 
з усією матеріально-технічною базою та корпо-
ративної культури, вважаючи останню здатною 
найбільшою мірою формувати конкурентні пе-
реваги фірми [10].

На думку авторів, розвиток внутрішнього се-
редовища вимагає від керівництва балансу та 
взаємодії між його елементами. Керівництво 
має визначати роль кожного елементу внутріш-
нього середовища. Ґрунтуючись на основних 
елементах внутрішнього середовища, автори 
узагальнили характеристику внутрішнього се-
редовища у табл. 1.

Також слід звернути увагу на те, що середо-
вище підприємства виступає як відкрита ціліс-
на та життєздатна система, яка забезпечується 
завдяки формуючим елементам.

Також існують ситуаційні фактори всередині 
організації, що мають вплив на внесення змін 
до поточних завдань, організаційної структури 
організації, її технологічної оснащеності та пер-
соналу.
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Під час побудови «ідеальної» моделі вну-
трішнього середовища потрібно мати уявлення 
про прийоми, методи аналізу та етапи системно-
го аналізу, оскільки сутність середовища скла-
дається з унікальних комбінацій дій, що пере-
бувають у постійному взаємозв’язку та русі.

Фактично системний аналіз – це певний 
підхід до вирішення проблем, методологія до-
слідження та проєктування складних систем, 
пошук, планування та вжиття заходів, спрямо-
ваних на вирішення проблемних ситуацій.

Американський підприємець В. Роджерс, що 
є одним з найбільш відомих інвесторів 1930-х 
років, сказав, що «найважливіше, що потрібно 
зробити, якщо ви опинитеся в ямі, це – пере-
стати копати» [12]. Отже, в ході вивчення про-
блеми потрібно визначити її складність, багато-
аспектність та повноту інформації.

Сучасні підприємства розвиваються в умовах 
прискореного зростання складності зовнішніх 
відносин. За таких умов одними з найважливі-
ших проблем є збереження та посилення кон-
курентоспроможності суб’єктів господарюван-
ня, які змушені постійно адаптуватися до змін, 
пов’язаних з економічними реформами.

На думку авторів, для проведення дослі-
дження та надання оцінки існування власного 
внутрішнього середовища, кожне підприєм-
ство має розробляти свої критерії, базуючись 
на відповідному досвіду та залежних від цього 
групах факторів.

Водночас оптимальна модель ефективності 
організації внутрішнього середовища має такий 
вигляд (рис. 1).

Під час проведення аналізу інструментів, які 
існують для визначення механізмів впливу серед-
овища управління, авторами сформовано етапи 
проведення аналізу функціонування економічної 
системи, які б дали змогу скласти уявлення про 
оточення та його вплив на стан речей організації.

Авторами запропоновано проведення п’яти 
етапів.

1. Щойно створене або діюче підприємство 
передбачає факт існування певної місій та ці-
лей. Цілі являють собою критерії оцінювання 
досягнутих результатів, ухвалення рішень про 
доцільність чи необхідність конкретних змін 
щодо внутрішнього середовища підприємства, 
діяльності підпорядкованих підрозділів, його 
займаної ланки на ринку. Як стверджував 
Г. Блер, «ви не можете дозволити собі чекати 
відмінних станів. Постановка цілей – часто пи-
тання балансування між часом і доступними ре-
сурсами. Можливості легко втратити, очікуючи 
відповідний час» [13]. Важливість цілей визна-
чається їх функціональним навантаженням. 
Перш за все це мотивація та координація дій 
персоналу, що приводять до ефективної, без-
конфліктної роботи.

2. Цей етап починається с формування ор-
ганізаційно-економічних засад установи. В мо-
мент існування конкурентної боротьби підпри-
ємству потрібно орієнтуватися на якість та 
своєчасність наданих товарів чи послуг, реаль-
ної потреби ринку та використання науково-до-
слідницьких розробок, ступінь впровадження 
прогресивної технології, механізацію, автома-
тизацію та організацію виробництва. На цьому 

Таблиця 1
Узагальнена характеристика внутрішнього середовища

Основні 
елементи 

внутрішнього 
середовища

Ступінь значимості  
у внутрішньому середовищі

Відносний взаємозв’язок  
з іншими елементами Аналіз елементу

Цілі організації Орієнтир функціонування 
підприємства, його зміст  
та філософія

Визначають дії персоналу  
у вибраному напрямі, кон-
солідують трудовий колек-
тив, встановлюють структу-
ру організації

Ступінь виконання постав-
лених завдань та цілей

Завдання

Структура орга-
нізації

Забезпечення необхідного 
рівня гнучкості та мобіль-
ності взаємозв’язків, які 
склалися між підрозділами

Формується під вибрані цілі 
за завдання

Рівень організації вироб-
ництва та взаємовідносин 
праці

Система техно-
логій

Наявність сучасного та про-
гресивного обладнання

Ефективне перетворення 
сировини продукції

Технологічний рівень вироб-
ництва, рівень конкуренто-
спроможності товару/послуг 
підприємств

Персонал (люд-
ські ресурси)

Визначається здібностями, 
кваліфікацією, обдарова-
ністю, освітою, потребами, 
сприйняттям, знаннями

Набір персоналу здійсню-
ється відповідно до наявних 
цілей та організаційної 
структури

Рівень використання трудо-
вих ресурсів

Культура органі-
зації

Існування принципів та 
норм корпоративної етики

Ідентифікує індивідуальні 
та організаційні цілі

Визначає рівень корпора-
тивних цінностей

Ресурси

Цінності, які можуть бути 
використані для створення 
товарів та надання певних 
результатів

Використовується персона-
лом для перетворення на 
кінцевий продукт

Рівень використання сиро-
винних ресурсів

Джерело: сформовано авторами на основі систематизації даних [11]
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етапі використовується певна комбінація ресур-
сів, обумовлена гнучкістю, стабільністю, уні-
версалізацією, розробляється збутова програма, 
яка охоплює найбільш суттєві ланки ринку.

3. На підприємстві обсяг виробництва й реа-
лізації продукції є взаємозалежними та збалан-
сованими показниками. В умовах обмежених ви-
робничих можливостей та необмеженого попиту 
підприємство для задоволення ринкового попиту 
має виробляти тільки ті товари і в такому обся-
зі, які воно може реально реалізувати. На цьому 
етапі розробляється збутова програма, яка охо-
плює найбільш суттєві аспекти ринку.

4. Створення сприятливої атмосфери для 
розкриття потенціалу співробітника наголошує 
на пріоритетності ролі людини на підприєм-
стві, визначаючи, що відчуття причетності та 
ступінь пріоритетності кожного співробітника 
є метою психологічного зростання та побудо-
ви справжньої команди однодумців. Глибин-
ний взаємозв’язок людського розвитку на під-
приємстві полягає у підвищенні якості життя 
людини, який визначений однією з головних 
характеристик рівня розвитку суб’єкта госпо-
дарювання. Також підвищення якості обслу-
говування та сервісу виступає критерієм та 

Рис. 1. Оптимальна модель ефективності організації внутрішнього середовища
Джерело: авторська розробка
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для встановлення пріоритетів у вирішенні економічних, технічних, соціальних проблем. 

Елементи: цілі організації, завдання ,структура організації, система технологій, персонал, 
культура організації, ресурси. 

Метод побудови: «дерево» цілей (метод системного аналізу) 

Оцінювання рівня якості та кількості продукції, ресурсозбереження, 
організаційно-технічний розвиток виробництва, налагодження мережі 
постачальників (клієнтів).

Виявлення та чітке формування кінцевої мети, конкретизування мети 
окремих підрозділів. 

Поліпшення обслуговування та якості сервісу, підвищення якості життя 
працівників, охорона довкілля. 
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Проведення аналізу зростання обсягів виробництва та продажу, аналіз 
ринку збуту. 

Надання кількісної та якісної оцінки неструктурованим та структу-
рованим проблемам. 

визначає оптимальну 
організаційну 
структуру з 

урахуванням виду 
діяльності 
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необхідною умовою розширення мережі спожи-
вачів. В цей час управління акцентує увагу на 
розвитку людських взаємовідносин і визначає 
ступінь задоволення матеріальних, культурних 
і духовних потреб людини.

5. На більшості підприємств здійснюються 
модернізація економічної діяльності, впрова-
дження нових технологій та систем організа-
ції, що впливає на підвищення ефективності 
операційної діяльності. Відбуваються зміни в 
соціальній, технічній, економічній сферах під-
приємств. З одного боку, розширюються мож-
ливості для розвитку діяльності, а з іншого 
боку, виникають нові проблеми, пов’язані з 
оптимізацією чисельності працівників, зміною 
розподілу повноважень, підвищенням вимог до 
персоналу, появою наявних конкурентів, змі-
ною впливу споживачів, нестачею фінансових 
коштів для розвитку підприємства. Вирішення 
визначених виробничих, соціальних, трудових 
проблем на підприємствах потребує одночасних 
послідовних та компетентних дій, які будуть 
реалізовані у найкоротший термін.

Висновки. Будь-яке підприємство чи органі-
зація розглядається як група людей із загаль-
ними цілями. Для досягнення кінцевої мети ор-
ганізації ставляться різні цілі в її підрозділах. 
Вони координуються структурними підрозділа-
ми в рамках загальної мети. Створення ефек-
тивного внутрішнього середовища приводить до 
здійснення продуктивної, якісної та успішної 
діяльності. Вкрай потрібне визначення сутності 
елементів внутрішнього середовища для безпо-
середнього створення формальних механізмів 
координації діяльності. Така координація здій-
снюється шляхом впровадження ефективної 
моделі внутрішнього середовища організації. 
Під час розроблення моделі кожна складова 
частина включає низку завдань та функцій. 
Вважається, що якщо завдання виконуються за 
встановленою технологією і режимом роботи, 
то організація функціонує ефективно

В подальших наукових дослідженнях пропо-
нується зосередити увагу на розробленні моде-
лей, притаманних вітчизняним підприємствам, 
задля запровадження адаптованих моделей вну-
трішнього середовища в період високої ринко-
вої конкуренції.
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