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ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ
Стаття присвячена аналізу існуючих дефініцій сутності зовнішнього середовища організацій
та розподілу його визначень за окремими типами. Незважаючи на те значення, яке зовнішнє середовище має для сучасних організацій, до цього часу немає єдиного підходу до його трактування.
На основі проведеного аналізу економічної та соціальної літератури з’ясовані основні підходи до
визначення зовнішнього середовища організації. За типами змістової основи, яка визначає, що саме
являє собою зовнішнє середовище, в чому полягає його природа, усі визначення розглядуваного поняття
поділені за шістьма типами. Відповідно до них зовнішнє середовище характеризується як: зовнішнє
оточення організації або те, що знаходиться за межами системи, без визначення його змістової
основи; сукупність факторів, що впливають на організацію; сукупність окремих різнорідних складових зовнішнього середовища (їх просте перерахування); сукупність елементів зовнішнього середовища без характеристики їх природи; сукупність елементів, що утворюють систему або декілька
систем; інші визначення. Встановлено, що сутнісною ознакою зовнішнього середовища, яка є основою для його корінної характеристики, слід вважати його вплив на організацію. Частина визначень
зовнішнього середовища містить посилання на окремі властивості даного впливу, а також наслідки
останнього для організації, створюючи таким чином різновиди тлумачень розглядуваного поняття.
На підставі виявлених варіантів змістової основи та можливих різновидів сутнісної ознаки шляхом
різних їх сполучень можуть бути скомпоновані практично усі існуючі визначення зовнішнього середовища. Критичний аналіз літературних джерел та узагальнення результатів дослідження багатьох
авторів дав змогу сформулювати авторське визначення зовнішнього середовища.
Ключові слова: організація, зовнішнє середовище, зовнішнє оточення організації, вплив зовнішнього середовища, фактор зовнішнього середовища, змістова основа зовнішнього середовища, сутнісна ознака зовнішнього середовища.
Постановка проблеми. Категорія зовнішнього
середовища є однією з центральних категорій сучасного менеджменту. Це зумовлено тією роллю, яку воно
відіграє для будь-якої організації. Зовнішнє середовище є джерелом усіх видів ресурсів (матеріальних,
людських тощо) і споживачем продукції або послуг, які
надаються організацією. З нього надходить інформація
про потреби, дії конкурентів, науко-технічні, технологічні, організаційні, економічні та інші інновації, економічні, соціальні, демографічні, політичні загрози та
можливості. Постійний моніторинг і правильна інтерпретація неперервних трансформацій турбулентного

зовнішнього середовища, з яким відбувається постійна
взаємодія організації, дає їй змогу приймати своєчасні
й ефективні управлінські рішення.
Незважаючи на значення зовнішнього середовища
для організації, сьогодні немає єдиного підходу до
трактування його сутності. Його характеризують як
сукупність суб’єктів, умов, факторів, певну систему,
зовнішнє оточення організації тощо.
Більш повне пізнання природи зовнішнього середовища організації вимагає здійснення аналізу основних
підходів до трактування його сутності. Це дасть змогу
сформувати комплексне уявлення про зовнішнє серед-
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овище, яке б всебічно відображало усе різноманіття
оточуючих фізичного і цифрового світів в їх єдинстві
та у взаємодії з організацією.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням визначення сутності зовнішнього середовища присвячена велика кількість публікацій українських та
зарубіжних вчених. Багато-хто з них спирається на ідеї
та положення, наведені в найбільш відомому в Україні
зарубіжному підручнику з менеджменту, американських
авторів М. Мескона, М. Альберта та Ф. Хедоурі, який
був переведений з англійської мови одним з перших [30].
Різнопланова характеристика зовнішнього середовища надається в літературі з економіки, управління,
соціології тощо. Особливо часто вона розглядається
в численних підручниках з менеджменту. Нижче буде
проведений достатньо повний аналіз існуючих підходів до визначення сутності категорії зовнішнього
середовища, які у цей час широко представлені у різноманітних джерелах.
Постановка завдання. Метою цієї статті є аналіз
підходів до дефініцій зовнішнього середовища, розподіл його існуючих визначень за окремими типами, а
також формулювання на цій основі авторського трактування сутності зовнішнього середовища.
Виклад основного матеріалу.
1. Підходи до визначення змістової основи
зовнішнього середовища
1.1. Поняття змістової основи зовнішнього сере
довища
При аналізі підходів до визначення зовнішнього
середовища організації доцільно розглянути його змістову основу, а також характерні ознаки. Саме з цих
компонентів складаються усі різноманітні визначення
даної категорії.
Змістова основа зовнішнього середовища дає уявлення, що саме являє собою зовнішнє середовище, що
лежить в його основі, з чого воно складається, без уточнення його властивостей. Тобто змістова основа дає відповідь на питання «зовнішнє середовище – це що?».
Саме змістова основа, на нашу думку, має лежати
в основі типологізації підходів до визначення зовнішнього середовища. Це пояснюється тим, що, як буде
показано далі, єдиною сутнісною ознакою зовнішнього
середовища, яка є необхідною та достатньою для його
характеристики, є вплив останнього на розглядувану
організацію. Хоча слід зазначити, що ця основна істотна
ознака в численних наукових публікаціях доповнюється
певними характеристиками, які її конкретизують.
1.2. Зовнішнє середовище як зовнішнє оточення
організації
В економічній та соціологічній літературі зовнішнє
середовище часто називають також середовищем
функціонування організації, сферою життєдіяльності,
зовнішнім організаційним середовищем, а найчастіше –
її зовнішнім оточенням. Інколи не проводиться чітке розмежування понять «зовнішнє середовище», «маркетингове середовище», «бізнес-середовище», «господарське
середовище», «економічне середовище» тощо.
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У найбільш загальному вигляді розглядувану категорію характеризують саме як зовнішнє оточення організації (див., наприклад, [25; 41; 54 та ін.]). М. Мескон,
М. Альберт і Ф. Хедоурі терміни «зовнішнє середовище», «зовнішнє оточення» та «оточення» використовують як синоніми [30]. Даючи визначення деяких
понять, похідних від зовнішнього середовища, вони
розкривають їх значення через термін «оточення». Це
стосується, наприклад, таких понять як «нестабільне
зовнішнє середовище (turbulent environment) – зовнішнє
оточення» [30, с. 688], «оточення прямого впливу
(direct-action environment) – зовнішнє середовище»
[30, с. 689], «рухливість зовнішнього оточення
(volatility, environmental) – відносна швидкість зміни
зовнішнього середовища організації [30, с. 691].
В енциклопедичному словнику [55, с. 34] під
зовнішнім середовищем розуміється «оточення, сукупність умов, в яких протікає діяльність підприємства».
Автори [7] зовнішнім середовищем називають весь
інформаційно-матеріальний простір, що оточує об’єкт.
Але все, що оточує організацію включає безліч елементів, весь інформаційно-матеріальний простір є нескінченним і вважати його для конкретної організації зовнішнім середовищем немає сенсу. Ним слід вважати не увесь
оточуючий світ, а лише ту його частину, яка має певне
відношення до розглядуваної організації. Можна погодитися з Ю. П. Сурміним, який репрезентуючи організацію
як систему, підкреслює, що навколишнє «середовище –
це не просто оточення системи, а те з цього оточення, що
життєво важливо для системи» [44, с. 144]. Ще точніше,
на наш погляд, цю думку виражає Б. Г. Литвак, кажучи,
що «зовнішнє середовище – це зовнішнє оточення організації, здатне вплинути на її діяльність» [25].
Водночас необхідно зауважити, що визначення
зовнішнього середовища як зовнішнього оточення,
навіть такого, що має певне відношення до організації,
є спрощеним і явно недостатнім. З нього, наприклад,
незрозуміло, що саме містить зовнішнє оточення, що
лежить в його основі з чого воно складається.
Дефініції зовнішнього середовища як оточення
організації, середовища її функціонування, сфери життєдіяльності складають перший підхід до визначення
розглядуваної категорії. Він дає лише загальне уявлення про цю категорію, окреслюючи проблематику
появи ускладнень або нових можливостей для організації, що привнесені ззовні, встановлюючи їх причини,
виявляючи взаємозв’язки та взаємовідносини з іншими
суб’єктами та об’єктами, їх вплив на організацію тощо.
До цього підходу дещо умовно можна віднести й
низку інших дефініцій, які надають лише найбільш
загальну і неповну характеристику даної категорії,
не прив’язуючись до її конкретної змістової основи.
Наприклад, у словнику Л. І. Лопатнікова дано таке
визначення: зовнішнє середовище – це «те, що оточує
систему і впливає на неї» [26]. В економічному словнику за редакцією О. М. Азріліяна зовнішнім середовищем організації названо «все, що впливає на організацію з навколишнього середовища» [4, с. 994].
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1.3. Зовнішнє середовище – сукупність факторів,
що впливають на організацію
Цей підхід є найбільш розповсюдженим. Його
дотримуються автори багатьох наукових праць і підручників з менеджменту. Наприклад, І. О. Щебликіна
та Д. В. Грибова вважають, що «зовнішнє середовище
організації (організаційне оточення) – це сукупність
факторів, що перебувають за її межами, з якими вона
взаємодіє» [54]. О. В. Капліна та Д. О. Зайченко представляють зовнішнє середовище як сукупність зовнішніх факторів, з якими суб’єкти економічної діяльності
взаємодіють та які повинні враховуватися в їх діяльності [18, с. 26]. З. Є. Шершньова зовнішнім середовищем називає «сукупність факторів, що формують
довгострокову прибутковість (збитковість) організації
і на які організація не може впливати взагалі або має
незначний вплив» [52. с. 67].
Інколи уточнюється, що розуміється під терміном «фактори». Зокрема, на думку О. О. Репіної,
Т. Ю. Анопченко та Р. С. Володіна, зовнішнє середовище – це «сукупність факторів (умов та організацій),
які мають вплив на діяльність фірми» [41]. Г. А. Маховикова та В. Є. Кантор, не даючи зовнішньому середовищу чіткого визначення, пишуть, що «до нього відносяться такі фактори: постачальники, покупці (або
клієнти), конкуренти, партнери по бізнесу, закони і
державні структури, економічні фактори, профспілки,
трудові ресурси, культура, мораль, традиції, політичні
та міжнародні чинники» [28, с. 32].
Е. Елбінг, характеризуючи середовище прямого
впливу, пише, що воно включає фактори, які безпосередньо впливають на організацію і відчувають на собі прямий вплив даної організації. До цих факторів він відносить постачальників, трудові ресурси, закони й установи
державного регулювання, споживачів і конкурентів [59].
Слід зауважити, що такі трактування терміну
«фактор» є надто загальними та досить вільними і
відрізняються від усталеного уявлення про його сутність. Фактор (від лат. factor – той, що робить, виробляє), як відомо, прийнято розуміти як умову, рушійну
силу будь-якого процесу, явища, причину певних
змін. Наприклад, в [16, с. 781] фактором називається
«істотне об’єктивне причинне явище або процес у
виробництві, під впливом якого змінюється рівень його
ефективності. Фактори є динамічними у часі й у просторі, тісно взаємодіють».
Зовнішнє середовище не можна визначати як сукупність факторів. Це підтверджується хоча б тим, що існує
загальновизнаний, достатньо усталений і широко вживаний термін «фактор зовнішнього середовища». Вже
виходячи з цього зрозуміло, що є зовнішнє середовище
і окремо є його фактор. Те, що називають зовнішнім
середовищем, знаходиться поза межами, зовні організації, оточує її, і це середовище генерує певні фактори,
що впливають на організацію, змушуючи її змінювати
свою поведінку і як внаслідок – і саму організацію.
Фактор є похідним від середовища, рушійною
силою, що породжена ним, і його не можна сприймати

як середовище. Зокрема, у матеріальному світі будьякий фактор має матеріальне походження і генерується
певними діями людей, діяльністю організацій та змінами у їх стані. Ці дії та зміни зрештою і призводять
до розвитку науки та техніки, економіки, демографічних, суспільних трансформацій, появи нових вимог до
освіти в т. д.
Отже на організацію впливає не само зовнішнє
середовище, а фактори, породжені ним. Але оскільки
безпосередній вплив на організацію здійснюють фактори, це, на наш погляд, і спричиняє виникнення думки
про те, що зовнішнє середовище – це сукупність діючих факторів.
Оскільки фактори є рушійними силами, до цієї
групи визначень зовнішнього середовища можна віднести і ті, в яких йдеться не про фактори, а про сили,
що впливають на організацію. Зокрема, О. О. Гуторова зауважує, що «середовище організації – це сили,
зовнішні стосовно до організації, які впливають на її
результативність» [10, с. 77].
Розуміючи, що при розкритті сутності зовнішнього середовища його складно представляти тільки
сукупністю факторів, хоча їм і відводиться провідна
роль, багато-які автори додають до факторів різні
доповняльні складові, наприклад, умови, об’єкти,
суб’єкти, ресурси, явища тощо. Отже, уявлення про
сутність зовнішнього середовища починає розширятися, збагачуватися новими компонентами. При цьому
змінюється і розуміння зовнішнього середовища, яке
репрезентується вже не тільки сукупністю факторів, а
включає крім них ще якісь певні елементи.
Зокрема, О. І. Петков, як і багато інших вчених, які
вивчали зовнішнє середовище підприємств, дотримується думки, що воно являє собою «фактори та умови,
що перебувають поза підприємством та існують незалежно від нього, але мають вплив на його діяльність»
[36, с. 36]. С. Г. Дзюба і І. Ю. Гайдай зовнішнім середовищем вважають сукупність «суб’єктів і чинників,
які діють за його межами» [12, с. 147]. А. К. Нестеров репрезентує зовнішнє середовище організації
як «сукупність факторів і ресурсів, які забезпечують
організацію необхідним для реалізації внутрішнього
потенціалу на потрібному для підтримки ефективності
організації рівні» [33].
Намагаючись повніше репрезентувати зовнішнє
середовище, автори розширюють його склад, додаючи все більше різнорідних компонентів. Зокрема,
Д. О. Горєлов вважає, що зовнішнє середовище є сукупністю «господарських суб’єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних
інституційних структур та інших зовнішніх щодо підприємства умов і чинників» [8, с. 22]. Ю. В. Дегтярьова
розглядувану категорію характеризує як «сукупність
економічних, політичних, правових, наукових і технічних, комунікаційних, природно-географічних та інших
умов і факторів, які виходять за межі організації і здійснюють прямий або непрямий вплив на діяльність підприємницького підприємства» [11, с. 115].
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Уявлення про зовнішнє середовище як про певну
сукупність факторів і ще якихось компонентів, на нашу
думку, є різновидом одразу двох підходів до визначення сутності зовнішнього середовища – другого (як
сукупність факторів) і ще одного досить розповсюдженого підходу (третього), який розглядається нижче.
1.4. Визначення сутності зовнішнього середовища через перерахування окремих різнорідних
складових зовнішнього середовища
Цей (третій) підхід полягає в тому, що зовнішнє
середовище характеризують як сукупність окремих
різнорідних складових зовнішнього середовища, які
перераховуються. При цьому різні автори сукупності
цих складових представляють зовсім по-різному.
Це може бути простим переліченням того, що
включається до складу компонентів зовнішнього
середовища. Наприклад, Д. Белл пище, що «зовнішнє
середовище організації включає такі елементи, як споживачі, конкуренти, урядові установи, постачальники,
фінансові організації та джерела трудових ресурсів, які
релевантні по відношенню до операцій» [58].
Крім тих визначень, що містять прості перерахування складових зовнішнього середовища, є такі, що
базуються на переліках їх груп, упорядкованих певних
чином. Складність зовнішнього середовища, широкий
спектр, строкатість, неоднакові періодичність і сила
дії його складових призвели до формування розмаїття
його визначень, які відрізняються як за кількістю груп,
так і за їх складом.
Частина визначень містить лише дві групи складових. Наприклад, С. Г. Натрошвілі представляє зовнішнє
середовище як «сукупність інституцій та процесів, що
функціонують поза межами організації» [32, с. 47].
В інших дефініціях присутні декілька груп, для
складу яких також характерно різноманіття. Зокрема,
Т. О. Примак називає зовнішнє середовище сукупністю
«суб’єктів господарювання, економічних, суспільних
і природних умов, що діють у глобальному оточенні»
[39]. М. О. Полутова зовнішнє середовище розуміє як
«сукупність активних господарюючих суб’єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних та
міждержавних, інституційних структур й інших зовнішніх умов і факторів, що діють в оточенні підприємства
та впливають на різні сфери його діяльності [38, с. 82].
Автори публікації [19, с. 113] вважають зовнішнім
середовищем сукупність «економічних і політичних
суб’єктів, що діють за межами підприємства, і відносини, що складаються між ними і підприємством.
Відносини визначають взаємодію між підприємством,
його реальними і потенціальними клієнтами, а також
конкурентами». Ці відносин автори представляють у
вигляді «зовнішніх інформаційних потоків підприємства», таких, як міжнародні, економічні, політичні, конкурентні, технологічні, ринкові та соціальні [19, с. 114].
1.5. Зовнішнє середовище як сукупність елементів
Четвертий підхід до дефініції зовнішнього середовища полягає у його трактуванні як сукупності елементів без характеристики їх природи. Тобто сутнісна
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природа елементів не вказується. Зокрема, Г. Г. Савіна
та Т. І. Скібіна на підставі аналізу літератури дійшли до
висновку, що «під зовнішнім середовищем підприємства слід розуміти сукупність елементів, що оточують
його та спричиняють на діяльність суттєвий вплив»
[42]. Л. Г. Шморгун вважає зовнішнє середовище організації сукупністю «елементів, які не входять до складу
організації, але справляють на неї певний вплив».
Певна невідповідність при цьому полягає в тому, що
як елементи наводяться «фактори зовнішнього сере
довища організації» [53].
До цього ж підходу доцільно віднести цілу низку
визначень зовнішнього середовища, в яких воно характеризується не як сукупність елементів, а сукупність
об’єктів, суб’єктів, умов тощо без перерахування їх
складових. Зокрема, Ю. М. Лапигін називає зовнішнім
середовищем «сукупність об’єктів, які не є елементами даної системи і взаємодія з якими враховується
при вивченні системи» [24, с. 73]. Але з подальших
міркувань автора видно, що назва «об’єкт» є обтічною та досить умовною. Н. І. Петренко та Т. А. Бутинець визначають зовнішнє середовище як «сукупність
об’єктів/суб’єктів, що не входять до системи, зміна
властивостей і/або поведінка яких впливає на систему,
що вивчається, а також тих об’єктів/суб’єктів, властивості яких і/або поведінка яких змінюються в результаті поведінки системи» [37, с. 372]. Досить часто
зовнішнє середовище організації характеризується як
«сукупність умов, в яких протікає діяльність організації» (див., наприклад, [47]).
Автори [13] зовнішнім середовищем підприємства
називають сукупність «чинників та елементів, що знаходяться поза межами підприємства й на які воно не
може впливати взагалі або має незначний вплив, проте
вони суттєво впливають на функціонування та розвиток підприємства». Але що це за елементи також не
уточнюється. Це дає підстави відносити подібні дефініції до їх змішаного типу, який являє собою комбінацію
двох основних типів підходів – другого, згідно з яким
зовнішнє середовища включає сукупність факторів,
що впливають на організацію, і четвертого, який представляє зовнішнє середовище організації як сукупність
елементів, не вказуючи їхньої природи.
В також літературі зустрічаються визначення, які з
певною мірою умовності можуть бути віднесені одночасно і до третього і до четвертого підходу. Наприклад,
Р. А. Фатхудінов розкриваючи сутність розглядуваного
поняття, характеризує його як «компоненти макросередовища (країни), інфраструктури регіону, в якому знаходиться система, з якими вона має прямі та непрямі
зв’язки» [49, с. 101]. З одного боку, можна вважати, що
це трактування належить до третьої групи, оскільки
воно містить певне перерахування груп елементів
зовнішнього середовища, які відносяться до «макросередовища (країни) й інфраструктури регіону». З іншого
боку, в ньому мова йде про якісь елементи без позначення їх змістовної основи, що дає підстави включити
його до четвертої групи.

Економічна теорія та історія економічної думки
1.6. Зовнішнє середовище як сукупність елементів, що утворюють систему або системи
До пятого підходу, на наш погляд, можна відности
визначення, в яких мова йде про певні складові, що
утворюють або одну систему, або декілька систем.
Наприклад, А. І. Грушина називає зовнішнє середовище сукупністю «змінних, що знаходяться між
собою у взаємодії, утворюють певну систему, здійснюють вплив на підприємство та є неконтрольованими з
його боку» [9, с. 101]. Так само як систему сприймає
зовнішнє середовище Н. В. Карпова. На її думку, воно,
«являє собою систему соціальних, політичних, економічних факторів, явищ, процесів, які безпосередньо
впливають на внутрішній зміст і формування стратегії
управлінських впливів» [20, с. 2083].
К. Є. Орлова зовнішнє середовище називає складною системою, яка «функціонує у відповідності до
визначених закономірностей, має певні особливості
та характеристики». До характеристик зовнішнього
середовища вона відносить взаємозв’язок і взаємообумовленість його факторів, складність, динамічність та
невизначеність [34, с. 80]. Але цю систему К. Є. Орлова
вважає соціально-економічною. Обмежуючись тільки
соціально-економічними складовими зовнішнього
середовища, автор обходить стороною його екологічні,
політичні й інші елементи.
Дійсно, можна вважати, що елементи зовнішнього
середовища утворюють певну систему. Але єдиним, що
пов’язує ці елементи, є те, що усі вони впливають на
певну організацію. Більш прийнятною, на наш погляд,
є думка, що зовнішнє середовище можна розглядати
не як одну систему, а як їх сукупність, враховуючи при
цьому лише ті, що пов’язані з організацією. Слід зазначити, що сукупність систем може бути представлені у
різних розрізах. Зокрема, зовнішнє середовище можна
уявити як сукупність економічної, соціальної, екологічної системи, системи правових відносин тощо. На
відміну від них, системи, які об’єднують, наприклад,
постачальників, споживачів, стейкхолдерів і т. д., представлені в зовсім іншому розрізі.
Саме як сукупність систем розуміють зовнішнє
середовище В. М. Чернишов та А. В. Чернишов. Вони
вважають, що зовнішнє середовище є набором «існуючих в просторі та в часі об’єктів (систем), які, як передбачається, діють на систему. Зовнішнє середовище являє
собою сукупність природних і штучних систем, для
яких дана система не є функціональною підсистемою»
[51, с. 8]. Кнут Бляйхер також відзначає, що зовнішнє
середовище утворюється системами, які існують в оточенні підприємства і з якими воно активно взаємодіє
[56, с. 342]. Приблизно так само, Д. В. Кіпа характеризує
зовнішнє середовище як сукупність зовнішніх по відношенню до границь підприємства систем і параметрів,
які мають на нього вплив і не можуть бути керованими
підприємством [21, с. 323]. Слід зауважити, що крім
сукупності систем до зовнішнього середовища певної
організації можуть відноситися і окремі елементи, які
не включені до жодної з систем.

А. Е. Воронкова до властивостей зовнішнього
середовища як системи відносить конгруентність,
емерджентність, передбачуваність і керованість
[6, с. 93]. До цих карактеристик слід додати змінюваність, яка означає, що ця зовнішнє середовище швидко
або сповільнено змінює свої властивості і навіть склад,
а відповідно змінюється і його вплив на організацію.
Важливою, на нашу думку, є також така властивість,
яку можна назвати різноваріантне представлення
структури зовнішнього середовища.
1.7. Інші визначення
Окрема (шоста) група об’єднує усі інші визначення, які складно віднести до одного з вищенаведених
підходів. Наприклад, П. П. Теплов пише, що «зовнішнє
середовище підприємства – безпосередньо визначає
ефективність роботи підприємства. Це, перш за все,
споживачі продукції, постачальники виробничих компонентів, а також державні органи та населення, яке
живе в околицях підприємства» [46]. Незрозуміло,
чому зовнішнє середовище, перш за все, пов’язується
саме з ефективністю роботи підприємства, хоча ефективність дійсно багато в чому залежить від його стану,
рухливості тощо. Але все ж таки ця ознака не є основною. Крім того, не обов’язково негативні або позитивні для організації зміни зовнішнього середовища
призведуть до погіршення або покращення її стану.
Тобто таке розуміння сутності зовнішнього середовища не є прийнятним.
1.8. Графічне представлення підходів до визначення змістової основи зовнішнього середовища
Отже, можна виділити шість основних підходів до
визначення змістової основи зовнішнього середовища,
які дають уявлення про його типи (рис. 1). Згідно з
ними зовнішнє середовище розглядається як:
– зовнішнє оточення організації або те, що знаходиться за межами системи, без визначення його змістової основи;
– сукупність факторів, що впливають на організацію;
– сукупність окремих різнорідних складових
зовнішнього середовища (їх перерахування);
– сукупність певних елементів зовнішнього середо
вища без характеристики їх природи;
– сукупність елементів, що утворюють систему або
декілька систем;
– інші визначення.
Змістову основу зовнішнього середовища, як нам
уявляється, слід представляти як сукупність елементів.
Ними можуть виступати об’єкти, суб’єкти, явища, процесси, умови й інші компоненти, які генерують фактори зовнішнього середовища.
Зрозуміло, що така характеристика не розкриває
сутності зовнішнього середовища. Необхідно встановити особливості та характерні ознаки тих елементів, з
яких воно складається, і визначити, що робить саме ці
елементи елементами зовнішнього середовища організації, оскільки сутність будь-якого об’єкту, явища, процесу тощо проявляється на підставі їх ознак та властивостей.
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1.1. Зовнішнє оточення
організації

5. Сукупність
елементів,
що утворюють
систему (системи)

5.1. Одна загальна система

5.2. Сукупність систем

3-4. Сукупність груп
елементів без уточнення
їх змістової основи

2.1. Сукупність факторів
без інших складових

Рис. 1. Змістова основа зовнішнього середовища

1.2. Те із зовнішнього
оточення, що впливає
на організацію

3. Перерахування
окремих складових
зовнішнього
середовища

6. Інші визначення

3.2. Перелік певних
чином упорядкованих
груп елементів

2-3. Сукупність факторів
й інших складових (умов,
суб’єктів, об’єктів тощо)

2. Сукупність
факторів,
що впливають
на організацію

3.1. Простий перелік
різнорідних складових

характеристики їх природи

2-4. Сукупність факторів
та елементів без

1. Зовнішнє оточення;
те, що знаходиться
за межами системи
і взаємодіє з нею

без характеристики
їх природи

4.1. Сукупність елементів

4. Сукупність
елементів
зовнішнього
середовища

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління

Економічна теорія та історія економічної думки
2. Вплив на організацію як сутнісна ознака
зовнішнього середовища
У переважній більшості визначень зовнішнього
середовища містяться притаманні йому ознаки. Аналіз численних дефініцій, що наведені в економічній та
соціологічній літературі, дав змогу відібрати з великої кількості ознак і проявів зовнішнього середовища,
якими воно наділяється, ознаки, які можна вважати
необхідними та достатніми для його характеристики.
Найчастіше як основна ознака зовнішнього середовища наводиться його вплив на організацію. Про нього
мова йде в найбільшій кількість дефініцій в кожному з
шести виділених підходів. Ця ознака є загальною для
усіх без виключення проявів зовнішнього середовища,
для розгляду будь-якого його аспекту. Без цієї корінної
ознаки зовнішні для організації елементи для неї не
мають жодного значення і звертати уваги на них немає
жодного сенсу. Тому саме цю ознаку слід визнати сутнісною, яка відрізняється від звичайних проявів і ознак
тим, що вона є необхідною і достатньою.
Водночас, слід відзначити різноманітність суджень
про те, як саме зовнішнє середовище впливає на
організацію. Передусім зазначимо силу впливу. Здебільшого мова йде лише про вплив тих елементів,
які находяться ззовні та відносяться до зовнішнього
середовища, на розглядувану організацію без позначення сили цього впливу (див., наприклад, [9, с. 101;
37, с. 372; 50, с. 260]). Інколи говорять про суттєвий
вплив зовнішнього середовища на організацію [13],
[42], про «певний вплив» [53]. Досить розповсюдженим є зазначення того, що вплив може бути безпосереднім [20, с. 2083], безпосереднім або опосередкованим
[22, с. 58], прямим або непрямим [11, с. 115; 34, с. 80].
Важливим є включення до зовнішнього середовища тих елементів, які можуть вплинути на організацію лише згодом, хоча певний час їх вплив ніяк
не проявляється. На це звертає увагу Р. Акофф, який
зовнішнім (навколишнім) середовищем системи називає «безліч елементів та їх релевантних властивостей,
які не є частиною системи, але зміна в будь-якому з них
може привести до зміни стану системи» [2, с. 69]. Під
релевантними властивостями він розуміє ті, що відносяться до системи. Подібної думки дотримується
також А. О. Фатенок-Ткачук і М. А. Харчук, які вважають зовнішнім середовищем чинники й умови, що
впливають або можуть впливати на фірму [48], а також
інші автори.
Дійсно, включення до зовнішнього середовища лише
тих елементів, що впливають на організацію, є недостатнім. Це пояснюється ймовірністю таких змін, які
можуть дати рух елементам, що тривалий час не впливали на організацію. Ігнорування цих потенційно важливих для організації елементів, наприклад, при формуванні стратегії, можуть спричинити негативні наслідки.
Часто автори, називаючи зовнішнє середовище
сукупністю факторів [18, с. 26; 54], суб’єктів [19, с. 113],
об’єктів [24, с. 73], систем [56, с. 342] і т. д., відзначають, що з цими складовими зовнішнього середовища

організація взаємодіє, не уточнюючи, або елементи
зовнішнього середовища впливають на організацію,
або навпаки, організація впливає на них.
Неоднозначно трактується і те, як саме впливає
зовнішнє середовище на організацію, на її стан та на
які саме сторони діяльності. Найчастіше, як було сказано, відзначається сам факт впливу на організацію.
Але зустрічаються і міркування, в яких показано, як
саме на організації відбивається вплив зовнішнього
середовища, до яких наслідків та змін він призводить. Зокрема, в [41] вказується вплив на діяльність
організації, в [13] – на функціонування та розвиток, в
[57] – на різні сфери діяльності. В. Р. Веснін відзначає
помітний вплив зовнішнього середовища на виконання
організацією своїх функцій [5, с. 74]. А. М. Хімченко
зауважує, що воно впливає на результативність організації [50, с. 260], А. А. Купрін – на її характеристики,
[23, с. 111], Н. В. Карпова – на «внутрішній зміст і формування стратегії управлінських впливів» [20, с. 2083].
З. Є. Шершньова пише, що зовнішнє середовище
«формує довгострокову прибутковість (збитковість)
організації» [52. с. 67] тощо.
Слід підкреслити, що не тільки зовнішнє середовище впливає на організацію, а й остання впливає на
зовнішнє середовище, хоча і не на всі його елементи.
Отже, має місце як прямий, так і зворотний вплив, тобто
організація та її зовнішнє середовище знаходяться у
взаємодії між собою. Незважаючи на цей, здавалося б,
очевидний факт, часто він не береться до уваги. Інколи
прямо вказується на відсутність впливу організації на
зовнішнє середовище. Наприклад, А. І. Грушина вважає, що змінні, які, на її погляд, складають зовнішнє
середовище підприємства, «є неконтрольованими з
його боку» [9, с. 101].
У випадку ж констатації впливу організації
на зовнішнє середовище різні автори пояснюють
цей вплив неоднаково. Зокрема, М. О. Беспалов,
О. І., Голубцов та А. О. Сіндєєв ще у 1983 році писали,
що до зовнішнього середовища системи включаються
не тільки об’єкти «зміна властивостей яких впливає на
систему», а і ті об’єкти, «чиї властивості змінюються
в результаті зміни поведінки системи» [3, с. 13]. Такої
ж думки дотримуються Ю. П. Сурмін [44, с. 64] та ін.
Н. І. Петренко та Т. А. Бутинець відносять до зовнішнього середовища об’єкти (суб’єкти), які під впливом
системи (організації) крім властивостей можуть змінювати свою поведінку [37, с. 372].
Деякі автори в своїх дефініціях зовнішнього середовища звертають увагу на необхідність реагувати на
його вплив. Наприклад, Є. М. Надеждин і В. Д. Бушуев
вважають, що зовнішнє середовище – це «усі умови та
чинники, що виникають у навколишньому середовищі,
які впливають або можуть впливати на функціонування
системи і вимагають прийняття адекватних управлінських рішень» [31, с. 22]. На необхідність врахування
впливу елементів зовнішнього середовища вказують
Т. В. Авдєєва [1, с. 64], О. В. Капліна і Д. О. Зайченко
[18, с. 26] та ін.
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Крім основної ознаки зовнішнього середовища,
яка полягає у впливі на організацію, в наукових
правцях зустрічаються й інші його ознаки. Зокрема,
Д. В. Кокарєв, характеризуючи зовнішнє середовищє як сукупність факторів та умов, відзначає такі
їх властивості. На його думку, фактори динамічно
змінюється; можуть бути штучного або об’єктивнонезалежного походження; прямо або непрямо впливають на організацію; впливають на організацію позитивно або негативно; не підлягають контролю з боку
організації [22, с. 58].

Зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі
і які впливають або тільки можуть вплинути на організацію, найчастіше вимагають певної, а інколи – і миттєвої реакції організації. Відсутність своєчасної відповіді на вплив ззовні може привести до погіршення
стану або навіть до руйнування організації.
В наукових працях залежно від наявності реакції з
боку організації та часу її появи також зустрічаються різні
визначення. У випадках змін зовнішнього середовища,
які не впливають на діяльність організації негайно, або
появи інформації про можливі зміни у майбутньому, реак-

Вплив зовнішнього середовища на організацію та його наслідки

За імовірністю впливу

Реальний вплив
Потенційний вплив
(його можливість)

Характеристики впливу

За типом впливу за силою
Суттєвий
Певний
Безпосередній
Безпосередній або
опосередкований
Прямий або непрямий

За змінами в організації
внаслідок реального
або можливого впливу
зовнішнього середовища
Зміна характеристик організації
Зміни у функціонуванні,
у виконанні організацією
своїх функцій

За типом реакції організації
на вплив зовнішнього
середовища

Зміни у функціонуванні
та розвитку
Зміни у формуванні
довгострокової прибутковості

Планована реакція

і і
Зміни результативності
організації

Зміни у внутрішньому змісті
та формуванні стратегії
управлінських впливів

Миттєва реакція
Вісутня

Реакція організації на вплив
та його наслідки

Рис. 2. Характеристики впливу зовнішнього середовища на організацію
та його основних наслідків, що наводяться в економічній та соціологічній літературі
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Формулювання сутності
зовнішнього середовища

Зміни у внутрішньому змісті
та формуванні стратегії
управлінських впливів

Тип реакції організації
на зміни зовнішнього
середовища

і

Зміни результативності
організації

і

Зміни у формуванні
довгострокової прибутковості

Зміни у функціонуванні
та розвитку

Зміна характеристик
і ії
Зміни у функціонуванні,
у виконанні організацією
своїх функцій

Прямий або непрямий

Безпосередній або
опосередкований

Вісутня

Миттєва реакція

Планована реакція

Певний

Реальний вплив
Безпосередній

Суттєвий

Можливість впливу

Характеристика сутнісної ознаки зовнішнього середовища

Рис. 3. Формулювання сутності зовнішнього середовища
на підставі різних варіантів визначення його змістової основи та різновидів сутнісної ознаки

Вплив організації на
зовнішнє середовище

6. Інші визначення

5. Сукупність елементів, що
утворюють систему (системи)

4. Сукупність елементів
зовнішнього середовища

3. Окремі складові зовнішнього
середовища (їх перерахування)

2. Сукупність факторів,
що впливають на організацію

1. Зовнішнє оточення;
те, що знаходиться за межами
системи і взаємодіє з нею

Змістова основа
зовнішнього середовища

Економічна теорія та історія економічної думки

Наслідки впливу зовнішнього середовища
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ція організації на них може бути планованою заздалегідь.
Водночас, певний вплив зовнішнього середовища може
і не вимагати відповідної реакції. Причиною може бути
або неможливість адаптації організації до певних змін
або невелика сила впливу, яка не призводить до скількинебудь значущих наслідків для організації.
При визначенні сутності зовнішнього середовища
нерідко наголошується на відділенні його елементів
від елементів організації. Зокрема, в [54] зазначається,
що вони перебувають за межами організації, в [42] –
що елементи зовнішнього середовища оточують її, в
[53] – що вони не входять до її складу і т. д. Це витікає з того, що усі організації є відкритими системами і
взаємодіють із зовнішнім середовищем [30, с. 79]. що і
передбачає чітке розмежування елементів організації й
елементів зовнішнього середовища.
Я. А. Малихіна звертає увагу на те, що елементи
зовнішнього середовища вищих навчальних закладів
(ВНЗ) «формуються під впливом власних (специфічних) факторів та по-різному (за силою та напрямом)
впливають на діяльність ВНЗ» [27, с. 5]. Зрозуміло, що
це відноситься до елементів будь-якої організації. Але
те, як саме формуються елементи зовнішнього середовища у порівнянні з іншими його властивостями та
характеристиками, має другорядне значення.
Отже, в літературі при формулюванні сутності
зовнішнього середовища вплив на організацію переважною більшістю авторів визнається його головною,
сутнісною ознакою. Водночас, у наукових працях наводяться різноманітні ознаки, які характеризують окремі
сторони та аспекти цього впливу, реакції організації на
них, а також прояви впливу у вигляді наслідків для організації. Варіанти цього впливу, типи реакції на нього та
його наслідки для організації показані на рис. 2.
Розглянуті, а також інші варіанти, що зустрічаються
в літературі, лише уточнюють корінну ознаку зовнішнього середовища, показуючи її різновиди, а також
реакцію організації на цей вплив та його наслідки. При
цьому незмінним залишається, уявлення про зовнішнє
середовище, по-перше, як сукупності певних елементів, і по-друге, те, що воно впливає на організацію.

3. Формулювання сутності зовнішнього середовища
На рис. 3 показані різні варіанти формулювання
змістової основи зовнішнього середовища, різновидів
його сутнісної ознаки, а також можливі типи реакції
організації на вплив та його наслідки. На основі цих
компонентів за рахунок їх різних сполучень можуть
бути сформовані усі різноманітні визначення зовнішнього середовища.
Наведені вище міркування дають змогу дати обґрунтоване визначення зовнішнього середовища організації. Під ним, на наш погляд, слід розуміти сукупність
елементів, що мають матеріальну (природного або
штучного походження) або інформаційну форму, які
не входять до складу організації та генерують фактори,
що прямо або опосередковано впливають або можуть
вплинути на її стан, функціонування і розвиток, а також
зовнішні для організації елементи, на які вона сама
впливає або може вплинути. При цьому під елементами
зовнішнього середовища слід розуміти те, що називають матеріальними об’єктами, ресурсами, суб’єктами,
умовами, компонентами тощо. Частина з них пов’язані
один з одним, а також впливають один на одного.
Висновки. Отже, за типами змістової основи, яка
визначає, що саме являє собою зовнішнє середовище, в
чому полягає його природа, усі визначення розглядуваного
поняття можна поділити за шістьма типами. Відповідно
до них зовнішнє середовище можна характеризувати як:
зовнішнє оточення організації або те, що знаходиться за
межами системи, без визначення його змістової основи;
сукупність факторів, що впливають на організацію; окремі
різнорідні складові зовнішнього середовища (їх перерахування); сукупність певних елементів зовнішнього середовища; сукупність елементів, що утворюють систему або
декілька систем; інші визначення.
Сутністною ознакою зовнішнього середовища, яка
є основною для його корінної характеристики, слід
вважати його вплив на організацію. Крім того, частина
визначень зовнішнього середовища містить посилання
на окремі властивості впливу, а також на його наслідки
для організації, створюючи таким чином різновиди
тлумачень розглядуваного поняття.
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья посвящена анализу существующих дефиниций сущности внешней среды организаций и распределения его определений по отдельным типам. Несмотря на то значение, которое внешняя среда имеет для современных организаций, до сих пор нет единого подхода к его трактовке. На основе проведенного анализа экономической и социальной литературы выяснены основные подходы к определению внешней среды организации.
По типам содержательной основы, которая определяет, что именно представляет собой внешнюю среду, в чем
заключается его природа, все определения рассматриваемого понятия разделены по шести типам. В соответствии с ними внешняя среда характеризуется как: внешнее окружение организации или то, что находится за
пределами системы, без определения его содержательной основы; совокупность факторов, влияющих на организацию; совокупность отдельных разнородных составляющих внешней среды (их простое перечисление) совокупность элементов внешней среды без характеристики природы; совокупность элементов, образующих систему
или несколько систем; другие определения. Установлено, что сущностным признаком внешней среды, которая
является основой для его коренной характеристики, следует считать его влияние на организацию. Часть определений внешней среды содержит ссылки на отдельные свойства данного воздействия, а также последствия
последнего для организации, создавая таким образом разновидности толкований рассматриваемого понятия.
На основании выявленных вариантов содержательной основы и возможных разновидностей сущностной признаки путем различных их сочетаний могут быть скомпонованы практически все существующие определения
внешней среды. Критический анализ литературных источников и обобщение результатов исследования многих
авторов позволил сформулировать авторское определение внешней среды.
Ключевые слова: организация, внешняя среда, внешнее окружение организации, влияние внешней среды, фактор внешней среды, содержательная основа внешней среды, сущностный признак внешней среды.
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THE TYPOLOGY OF APPROACHES FOR DETERMINING
THE EXTERNAL ENVIRONMENT OF AN ORGANIZATION
The paper is devoted to the analysis of existing definitions of the essence of the external environment of organizations
and the distribution of definitions by special types. Despite the importance of the external environment for modern organizations, there is still no single approach to its interpretation. Based on the analysis of economic and social literature,
the main approaches for determining the external environment of an organization have been identified. In relation to the
content, which determines what the external environment and its nature are, all definitions of the concept are divided into
six types. According to them, the external environment is characterized as the external environment of the organization or
something outside the system, without defining its content; a set of factors that affect the organization; a collection of separate heterogeneous components of the external environment (their enumeration); a set of the external environment elements without their nature description; a set of elements that make up a system or several systems; other definitions. It is
established that the influence of external environment on the organization is its essential and fundamental characteristics.
Besides, some of the definitions of the external environment contain references to specific properties of this influence, as
well as the consequences of the latter for the organization, thus creating a variety of interpretations of the concept. Based
on the revealed variants of the content and possible kinds of an essential characteristic by their various combinations all
existing definitions of external environment can be composed. Critical analysis of literature sources and generalization of
research results of many authors made it possible to formulate the author’s definition of the external environment.
Key words: organization, external environment, external environment of an organization, the influence of the external
environment, content basis of the external environment, essential characteristics of the external environment.
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