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activity of small business entities. In turn, systematization and specification of the abovementioned factors of 
innovation and investment development of small business entities will allow developing a system of indicators 
for assessing the innovation and investment potential of these entities in the framework of improving the 
incentive mechanism based on a rational combination of different sources of funding. 

Keywords: small business, enterprise, investment, innovation, factors, innovation and  
investment activity. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА  

В УМОВАХ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

У статті виокремлено економічні інтереси, що є рушійною силою розвитку ділового 
середовища та породженням новітніх тенденцій функціонування регіонів, розглянуто роль і місце 
ділового середовища в системі гармонізації економічних і соціальних інтересів. Розглянуто проблему 
неформалізованості, недостатності, асиметрії знань. Окреслено перспективні напрями досліджень 
ділового середовища на рівні регіонів і регіонального менеджменту: оцінка інтересів регіональних 
агентів ділового середовища; виявлення тригерів розвитку ділового середовища; розробка дієвого 
прототипу ділового середовища регіону, що дасть змогу імітувати ділове середовище регіону, 
території та, відповідно, використовуючи взаємозв’язки, оптимізувати його стан; розробка 
методики, в межах якої можливе проведення комплексної оцінки ділового середовища. 

Ключові слова: ділове середовище; регіони; інновація; регіональний менеджмент; 
інтереси; напрями дослідження; модель ділового середовища; пріоритети дослідження. 

 
Постановка проблеми. Ділове середовище в усіх формах його прояву є невід'ємним 

елементом, складовою регіональної економіки.. Закони та закономірності розвитку ділового 
середовища регіону одночасно формують загальні перспективи економічних і соціальних 
систем, в рамках їх безпосереднього впливу. Вивчення даної теми, її науково обгрунтоване 
бачення, вирішення проблем розвитку представляє науковий інтерес і потребує подальшого 
дослідження в теоретико-методологічному, практичному аспекті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У світовій науковій теорії та методології 
існує достатня кількість досліджень, розробок і публікацій, присвячених діловому 
середовищу, питанням його системної оцінки, методам і технологіям регулювання. Так, 
ділове середовище через призму економіки розглядали Р. Манн і Р. Сливка, М. Пашкевич. 
Проблематику формування ділового середовища в контексті активізації інформаційних 
потоків вивчали І. Семененко, О. Фінагіна.  

В Україні означені дослідження не носять комплексного і синтетичного характеру, 
вони не акцентують увагу на наявності складних процесів одночасного накопичення 
формальних і неформальних знань розвитку економіки, змін соціальної сфери, новітніх 
форматів ділового середовища.  

В Україні дослідження питань розвитку ділового середовища, його оцінювання та 
відповідного регулювання на рівні регіону, галузі, країни не носять комплексного і 
синтетичного характеру, а тому ряд питань залишаються відкритими. До зон 
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невизначеності слід віднести: питання розробки та реалізації національної моделі 
економіки та відповідних параметрів ділового середовища; окреслення регіональних 
осередків ділового середовища з наближеними параметрами та спільними 
характеристиками розвитку, оцінка потенціалу ділового середовища регіонів; економічні 
та соціальні інтереси розвитку ділового середовища регіонів України 

Мета та завдання дослідження. Актуальність наукового напрямку, недостатня 
вивченість проявів розвитку ділового середовища у вітчизняній літературі визначили вибір 
теми дослідження, зумовили постановку мети – вивчити питання необхідності 
узагальнення знань регіонального менеджменту в процесі дослідження ділового 
середовища як тригеру розвитку регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Науковці та практичні фахівці у сфері 
менеджменту активно поширюють низку висновків щодо ключових особливостей 
розвитку сучасного ділового середовища більшості країн світу. При цьому виокремлюють 
два паралельних різноспрямованих процеси, що відбуваються в економіці:  
з одного боку процеси глобалізації та транснаціоналізації, що стирають національні межі, 
форматують єдність процесів розвитку, окреслюють майбутні контури інтернаціоналізації 
інформаційної спрямованості економіки; 
з іншого – посилення аспектів регіоналізації, новітні формати розвитку регіонів, 
пріоритетність реалізації проектів стратегічного функціонування окремих територій. І такі 
прояви набувають все більшої виразності. 

В сучасних умовах активного поширення інформаційної економіки, впровадження 
інноваційних моделей корпоративного бізнесу, масової кластеризації регіональних і 
національних економік вченими проводяться дослідження з питань формалізації знань про 
ділове середовище регіону, що є інформаційно прихованими, напівзакритими. До такого 
переліку процесів формалізації, що сьогодні активно поширюються в Україні слід віднести:  
процеси інституалізації в регіонах України; поява організацій, діяльність яких спрямована 
на оцінку ділового середовища регіону. Так, в Україні вперше у 2016 р. було здійснено 
спробу оцінити ділове середовище в межах Програми USAID «Лідерство в економічному 
врядуванні», складовою якої став розроблений спеціальний національний інструмент – 
«Щорічна оцінка ділового клімату» [1]. Водночас така оцінка не містить широкого спектру 
даних в регіональному розрізі.  

Сучасні дослідження йдуть в ногу з процесами глобалізації та світової інтеграції, саме 
в такому контексті актуальним постає завдання щодо відчуження найбільш затребуваних 
знань. Адже велика частина накопичених знань, досвіду, практичних технологій регулювання 
складних національних і регіональних систем ведення бізнесу, інституціалізації соціальних і 
культурних змін соціуму, особливостей впливу інформатизації, політичних зрушень (як 
складових ділового середовища) мають характеристику неформального знання. 

Проте на сьогоднішній день в Україні ще не склалося комплексного розуміння ролі 
ділового середовища як інституту визнання і закріплення змін, орієнтованих на 
гармонізацію економічних і соціальних інтересів, необхідності формалізації всіх процесів і 
явищ, що формують систему ділового середовища регіону, відсутності дієвої моделі 
ділового середовища регіону та механізмів відповідного цільового регулювання. 

Дана проблематика формує і реалізує свої потенційні можливості в контексті 
глибинного розуміння, відображення, перспектив оцінки та подальшого регулювання ділового 
середовища, як механізму створення нової моделі національної (регіональної, корпоративної) 
економіки. Такий механізм формується в системі науково обґрунтованого бачення змін 
економіки, коли уряди і правлячі кола чітко визначають майбутнє країни і її регіонів.  

У найближчій перспективі актуальними позиціонуються моделі інноваційної, 
кластерної, соціально орієнтованої й інформаційно-інноваційної економіки. Ці моделі 
багато в чому є ідеалізованими, але в їх основу, фундамент закладається певна модель 
ділового середовища з описом складових, принципів функціонування, взаємозв’язків, 
існуючих станів і зон проблематики, регіональних особливостей, чіткими векторами змін, 
реформ, механізмів й інструментів різних форматів цільової політики з урахуванням 
регіональних особливостей ділового середовища (рис. 1). 
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Рис. 1 Зміни моделі розвитку економіки (країни, регіону) на основі формування цільового 

механізму регулювання ділового середовища 

Неокласична модель 
розвитку  вільний 

нерегульо-ваний ринок 
при-родно веде до 

усунення нерівності 
між регіонами,  
а тому не слід 

обмежувати стихійну 
дію ринкових сил 

Неоекономічна 
модель розвитку  

пріоритет духовності 
над матеріально-

практичними 
технологіями, 

розкриття духовного 
потенціалу кожної 
людини як мета в 

остаточному 
підсумку визначає 

розвиток суспільства, 
його культурний і 
духовний рівень, а 

також силу, багатство 
країни та регіону 

Інноваційна модель 
розвитку (інноваційно-
кластерна, інноваційно-

інформаційна, соціально-
орієнтована)  викорис-тання 

високих технологій, 
створення конкуренто-
спроможної продукції, 

кластерна будова економіки, 
інформаційний спосіб 

виробництва. Головний 
ресурс  творчі здібності 
людини, інтелектуальний 

капітал. Підвищення творчого 
потенціалу особистості, 
висока наукомісткість та 

інформатизація, інвестування 
у людський капітал 

Експортоорієнтована 
модель розвитку  

орієнтація створюваних 
галузей переважно на 

зовнішній ринок, висока 
конкурентоспроможність 

товарів, активне залучення до 
експортного виробництва 

іноземного капіталу завдяки 
сприятливому 

інвестиційному клімату 

Модель наздоганяючого 
розвитку – стимулювання 

імпортозаміщення, розвиток 
внутрішнього ринку, 

протекціонізм галузей 
національної економіки, 

державна монополія 
зовнішньої торгівлі,  
не конвертованість 

національної валюти 

Посткейнсіанська 
модель розвитку  
державне регулю-
вання міжрегіо-

нальних відміннос-
тей шляхом стиму-

лювання інвестицій і 
припливу приват-ного 

капіталу в слабко 
розвинені регіони 

Відносна 

відсутність 

втручання 

наряду з 

політикою 

протекціонізму 

Субсидії,  

кредити та 

податкові 

пільги 

Новітні технології 

та знання  лише 

інструменти 

досягання 
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Створення центрів 
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Характеристики 

регіональних 

моделей розвитку 

економічні 

ресурси; 

 

регіональні 

особливості; 

 

характер 

економіки; 

 

рівень 

економічного 

розвитку; 

 

місце в країні та 

світі; 

 

організаційна та 

галузева 

структури 

господарства; 

 

роль економічних 

агентів; 

 

система 

державного 

регулювання 

економіки; 

 

відкритість 
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стимулювання 
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технології 
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регіонального 

регулювання 

Умови формування розвиненої моделі ділового середовища регіону 
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Це змістовна зміна економічних, соціальних і культурних відносин на базі чіткого 

бачення майбутнього економіки регіону, пріоритетного використання ресурсів. Економічна 

модель представляє собою теоретичну формалізацію, збудовану для наближення, опису 

економічних процесів за допомогою відносно невеликого числа концепцій або змінних. 

Зрозуміло, що економічні інтереси є базисом змін, вони активують рушійні сили, 

окреслюють перспективні формати діяльності. Спільність економічних інтересів, їх 

балансування та гармонізація є основою формування суспільного прогресу, поступового 

руху до інформаційного суспільства. 

Регіональні інтереси, необхідно вивчати з позиції їх пріоритетності для 

національної економіки, формування здорового ділового середовища регіону (рис. 2). 

 
Рис. 2 Формалізація інтересів як рушійної сили розвитку ділового середовища регіону 

 

Ключові інтереси та рушійна сила ділового середовища вимагають додаткового 

вивчення, оцінки, систематизації, адаптації в управлінському інструментарії і механізмах: 

‒ відтворення; 

‒ розвитку; 

‒ адаптації; 

‒ соціалізації; 

‒ забезпечення безпеки; 

‒ інноваційного розвитку; 

‒ інтеграції та транснаціоналізації; 

‒ формалізації, регламентації та уніфікації. 

Управлінські механізми та 

інструментарій: 

 відтворення; 

 розвитку; 

 адаптації; 

 соціалізації; 

 забезпечення безпеки; 

 інноваційного розвитку; 

 інтеграції; 

 формалізації та 

регламентації 

Інституційні – 

забезпечення  

формалізації та 

регламентації усіх 

процесів, що 

супроводжують 

здійснення ділових 

функцій. 

Геополітичні – формування 

стратегічних передумов 

конкурентоспроможності на світових 

ринках, захист ключових національних, 

регіональних інтересів. 

Інформаційно-

комунікаційні – 

забезпечення 

інноваційного 

розширеного 

розвитку ділового 

середовища регіонів. 

Економічні – складність і 

неконтрольованість світового ринку, 

відповідного всеосяжній глобалізації та 

інтеграції національних і регіональних 

економік. 

Екологічні  – забезпечення 

екологічної безпеки, 

формування соціальної 

відповідальності, 

запровадження сучасних 

стандартів якості в сфері 

екологічної екологічної 

безпеки. 

Соціокультурні – 

забезпечення 

соціальної безпеки, 

виконання соціальних 

планів і програм, 

збереження і 

розповсюдження 

культурної 

ідентичності 

Правові – створення 
умов інтеграції 

інтересів акторів 
ділового середовища 
регіону, формування 

передумов для 
можливої реалізації 

прав та свобод, в 
основі якої лежить 
потреба удоскона-
лення правового 

статусу представників 
бізнес-спільноти 

регіону 
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У сучасній стратифікації ділового середовища слід виділяти групи 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених інтересів, що визначають якісні та кількісні, 

формальні і неформальні параметри ділового середовища. Рекомендованими до вивчення 

та оцінки групи інтересів слід вважати: 

‒ економічні – складність і неконтрольованість світового ринку, відповідного всеосяжній 

глобалізації й інтеграції національних і регіональних економік; 

‒ геополітичні – формування стратегічних передумов конкурентоспроможності на 

світових ринках, захист ключових національних і регіональних інтересів; 

‒ інформаційно-комунікаційні – забезпечення інноваційного розширеного розвитку 

ділового середовища регіонів; 

‒ соціокультурні – забезпечення соціальної безпеки, виконання соціальних планів і 

програм, збереження і розповсюдження культурної ідентичності; 

‒ екологічні – забезпечення екологічної безпеки, формування соціальної відповідальності, 

запровадження сучасних стандартів якості в сфері екологічної безпеки; 

‒ правові – створення умов інтеграції інтересів акторів ділового середовища регіону, 

сформування передумов для можливої реалізації прав і свобод, в основі якої лежить 

потреба в удосконаленні правового статусу представників бізнес-спільноти регіону; 

‒ інституційні – забезпечення визнання формалізації усіх процесів, що супроводжують 

здійснення ділових функцій. 

По суті, названі групи інтересів і є проявом та рушійною силою розвитку підсистем 

ділового середовища регіонів України – економічної, політичної, інформаційної, 

соціальної, правової та екологічної підсистем. Відповідно до ключових інтересів 

регіональної економіки, її пріоритетів розвитку, гармонізації та консолідації груп інтересів 

слід розглядати та розробляти механізми регулювання ділового середовища. 

Отже, в світовій системі знань формуються напрями нових досліджень у форматах 

теорії, методології, методик і практичного забезпечення розвитку ділового середовища, 

взаємовідносин, інформаційної забезпеченості даних процесів (рис. 3). 

Теорія дослідження ділового середовища орієнтована на формування і науковий 

прогрес у питаннях розвитку: 

1. Методології – вивчення і накопичення знань про закони і закономірності 

розвитку, дослідження передумов змін і векторів розвитку, визначення принципів і 

механізмів розвитку, формування правил і закономірностей інституціоналізації моделей 

середовища та її компонентів. 

2. Методики – дослідження та регулювання даного виду середовища з позиції 

наукового та соціокультурного прогресу орієнтованих на сучасні планово-прогностичні 

підходи, активне використання інноваційного та інформаційного інструментарію. 

3. Практична складова – формує управлінські технології, механізми та інструменти 

аналізу, оцінки, моніторингів і діагностик, формування стратегічних і тактичних планів, 

адаптації найкращого світового досвіду, балансу інтересів у розвитку, інформаційному і 

комунікаційному забезпеченні змін й інших актуальних напрямів розвитку. 

Перспективними напрямами досліджень ділового середовища на рівні регіонів та 

регіонального менеджменту можна вважати: 

‒ оцінку інтересів регіональних агентів ділового середовища; 

‒ аналіз конфліктів і проблем; 

‒ виявлення тригерів розвитку ділового середовища; 

‒ розробку дієвого прототипу ділового середовища регіону, що дасть змогу здійснити 

його імітування та використовуючи взаємозв’язки, оптимізувати його стан. Задачею 

прототипу має стати висвітлення неявних зв’язків і неформалізованих даних, 

прогнозування впливу змін факторів, що формують ділове середовище на систему в 

цілому; 



ISSN 2076-5843 Вісник Черкаського університету. 2017. № 4 (Частина 2) 

84 

 
Рис. 3. Цільове відображення ділового середовища в наукових дослідженнях  

‒ розробку методики комплексної оцінки ділового середовища, яка має виступати дієвим 

механізмом формалізації явища ділового середовища регіону, що створить умови для 

проведення регіонального порівняння, дасть змогу інтерпретувати отримані результати, 

розробляти та впроваджувати політику як регіонального, так і державного рівня, 

відповідну специфічним особливостям кожної території або регіону; 

‒ невідповідність механізмів розвитку ділового середовища регіону ключовим інтересам 

бізнесу, населення, культурних стандартів, перспективам соціалізації; 

‒ запровадження механізмів й інструментів регулювання, що враховуватимуть 

регіональні особливості формування ділового середовища; 

Напрями наукових досліджень 

Механізми та 

інструменти 

стимулювання 

Фактори та передумови розвитку: 
 інтеграційні процеси; 

 глобалізація; 

 регіоналізація 

Технології та 

заходи адаптації 
Прогресивні зміни економіки: 

 структурно-трансформаційний процес;  

 посилення інтеграційних процесів; 

 прискорення НТП;  

 діджиталізація 

 

 
Соціально-

економічне 

зростання 

Прогресивні зміни 

соціокультурного середовища: 
 гуманізація і соціалізація економіки; 

 екологічна безпека 

 

Цільове відображення ділового середовища: 

Наукове  теорія, методологія та інформаційно-методичне забезпечення досліджень в 

сфері підприємницької економіки. 

Управлінське  механізми і інструменти управління, що застосовується у сфері 

формування, функціонування та розвитку ділового середовища. Об’єднує в своєму 

предметі політичне, соціальне, культурне та правове оточення, що впливають на 

діяльність інституцій. Базується на теорії та концепціях економіки, політичних наук, 

соціології, адміністративного права, менеджменту. 

Геополітичне  розширення меж впливовості бізнесу, розуміння єдності стандартів 

ведення бізнесу в світовому масштабі. 

Ринково-економічне  організаційно-економічні механізми та інструменти 

управління формуванням і розвитком ринку, як арени здійснення бізнес-функцій. 

Науково-технічне  теорія, методологія та інформаційно-методичне забезпечення 

досліджень науково-технічного потенціалу, принципів його створення, механізмів 

його стимулювання. 
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‒ вивчення та оцінку досвіду функціонування й регулювання розвитку ділового 

середовища інших країн і регіонів із позицій можливості трансформаційного 

перенесення такого досвіду на регіони України; 

‒ регулювання розвитку ділового середовища регіонів у контексті активізації формування 

інформаційної й інноваційної типів економіки, поширення процесів кластеризації. 

Можливим стає визначення загальних пріоритетів і форматів проекції досліджень 

ділового середовища у розрізі регіональних проблематик, активізації процесів 

євроінтеграції. У комплексі знань і пріоритетів наукових досліджень ділового середовища 

у перспективі мають бути сформованими і отримати своє розв’язання конфлікти, 

орієнтовані на баланс і гармонізацію розвитку регіонів, галузей, країн із урахуванням 

суспільного прогресу і системного прискорення інтеграції науки і бізнесу.  

Особливо важливо розглядати потенціал взаємодії та адаптації досвіду регулювання 

ділового середовища розвинених країн світу. У 1994 р. у ЄС було засновано Комітет регіонів – 

консультативний і представницький орган регіонів Європи [2]. У процесі ухвалювання рішень 

з питань, що торкаються місцевих й регіональних інтересів у галузі освіти, молодіжної 

політики, культури, охорони здоров’я, соціального й економічного гуртування, охорони 

довкілля, розпорядження коштами Європейського соціального фонду, транскордонної 

співпраці і транспорту, консультації з Комітетом регіонів є обов’язковими. Згідно статуту 

Комітету регіонів ЄС поняття «регіон» трактується, як «територія, що являє собою очевидну 

спільноту з географічної точки зору, або така територіальна спільнота, де є наступництво, і 

населення, яке визнає певні спільні цінності і прагне зберегти й розвивати свою самобутність з 

метою стимулювання культурного, економічного і соціального прогресу» [2, 3].  

Як видно, це розуміння регіону також виходить за межі адміністративно-

територіальних одиниць, оскільки багато «природних районів» розташовано на території 

декількох країн. Державні кордони перешкоджають розвитку ділової активності та 

торгівлі, росту економіки, міст і покращенню якості життя людини. Така концепція 

розуміння регіону дозволила ученому Дж. Скотту ввести поняття «трансрегіонального 

регіоналізму», як просторово інтегрованої форми політичного співробітництва і вирішення 

проблем, яка перетинає кордони національних адміністративних одиниць і намагається 

сформувати, всупереч цим кордонам, усвідомлення пов’язаності, взаємозалежності і 

спільних інтересів територій» [4]. 

Особливу актуальність набуває взаємодія знань із розвитку ділового середовища та 

сучасного регіонального менеджменту і економіки. Науковці стрімко розширюють межі 

досліджень регіонів в таких напрямах як інноваційний та інвестиційний менеджмент, 

зовнішньоекономічна діяльність тощо. Сьогодні в системі сучасних економічних знань 

чітку роль відіграє регіональний менеджмент. Це загальносвітовий процес, у якому гідне 

місце належить національній школі з її чималими здобутками й перспективами 

подальшого зростання. Регіональний менеджмент визначається як цільовий регулюючий 

вплив за допомогою специфічних механізмів, інструментів і технологій на процеси 

розвитку певної території в напрямі її розширеного відтворення, балансування і 

консолідації ключових інтересів, прогресу суспільної життєдіяльності й оформлення 

специфічної моделі функціонування через інститути влади [5].  

У цілому, спрямованість у трактуванні та визначені регіонального менеджменту 

орієнтує на стрімкі зміни і трансформації існуючої моделі, прогрес управлінської 

діяльності, відповідність ринковим перетворенням, новітні стандарти культури. Ці процеси 

спрямовані на формування у перспективі нової моделі регіонального менеджменту [5].  

У такому бачені прогресу та еволюціонування розвитку економічних і управлінських знань 

саме регіональний менеджмент має бути зацікавленим у розширені меж досліджень за 

рахунок адаптування світової теорії, методології та методик формування і розвитку 

ділового середовища. Такий досвід потребує свого визначення систематизації та 

подальшого впровадження в інтересах регіонів України. 
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Перехід до ринкових відносин виявив суперечливий характер формування економічних і 

соціальних механізмів в управлінні державою і регіонами. Стрімка зміна існуючих економічних 

і соціальних відносин сповільнює темпи трансформації соціальної та економічної сфер без 

формування концепції державної моделі розвитку, розробки і формування регіональних 

моделей ринків, ділового середовища. Урахування інтересів і особливостей економічного та 

соціального розвитку в регіонах має стати основою зростання економіки всієї України, але для 

цього потрібні єдина національна ідея розвитку, чітко сформована стратегія напрямів змін, 

комплекс соціальних і культурологічних стандартів, які відповідають світовим тенденціям. 

Розуміння кожного нового ступеня розвитку в Україні вимагає визначення поточних станів, 

виявлення основних сил впливу і можливих перспектив. Така потреба у діагностуванні 

досягнутого рівня розвитку ринкового середовища в України вимагає осмислення й 

формалізації спеціальних емпіричних даних. Ця інформація є вкрай необхідною для 

формування науково обґрунтованої, прогресивної внутрішньої і зовнішньої державної політики 

у сфері формування ділового середовища [6]. Такий досвід є затребуваним в реаліях України, 

яка має велику територію, достатню кількість регіонів із специфікою розвитку ділового 

середовища, регіональними особливостями культури ведення бізнесу, ментальності, 

географічною, ресурсною, освітньою та іншою диференціацією.  

Висока регіональна диспропорційність логічно призводить до порушення єдиного 

інтегрованого економічного простору України. Так, частка міжрегіонального обороту у 

ВВП країни протягом останніх років не перевищує 25%, а економічне зростання 

продовжує локалізовуватись у промислових, фінансових і транспортно-транзитних 

центрах всередині регіонів. На цій основі формуються тренди локального ізоляціонізму, 

які додатково гальмують міжрегіональний обмін і поширення міжрегіонального 

співробітництва. Обмеженість та нерівномірність розподілу ресурсів для регіонального 

розвитку є підґрунтям збереження високого рівня фіскальної централізації, основною 

ознакою якої є дотаційність переважної більшості місцевих бюджетів [7]. 

Таким чином, управління діловим середовищем та його розвитком спирається на 

ключові характеристики понять «управління», «функції управління», «закони та 

закономірності управління». У даному розумінні і трактуванні розвитку, системних змін 

проявляється глибина менеджменту: національних, галузевих і регіональних систем. 

Процеси розвитку припускають дію сукупності законів і закономірностей, процесів і явищ, 

одночасно упорядковуючих і дезорганізуючих, інтегруючих і дезінтегруючих. У результаті 

формуються і реалізуються різні перетворення: на рівні зовнішнього і внутрішнього 

середовища, особливостей розвитку складових. 

Прояв розвитку і змін вважаємо за доцільне дослідити з позицій складності систем, 

дії законів інтеграції і синергії, розглядати перетворення на рівнях зовнішнього і 

внутрішнього середовища (рис. 4). 

У зовнішньому середовищі розвиток і зміни проявляються у формах соціалізації, 

інтернаціоналізації, транснаціоналізації та глобалізації. У внутрішньому середовищі 

організаційні зміни отримують реалізацію і формалізуються завдяки стандартизації, 

діджиталізації, реструктуризації, антропоцентризму організаційної будови. 

У світовій системі знань менеджменту, сучасної теорії і методології ділового 

середовища, для забезпечення оптимізації регіонального ділового середовища умовам, що 

перманентно змінюються, вимагає його постійного аналізу, діагностування, регулювання, 

коригування відповідно до ключових економічних інтересів – національних, галузевих, 

регіональних.  

Висновки та перспективи подальших розвідок. Таким чином, в дослідженні 

виокремлено економічні інтереси, що є рушійною силою розвитку ділового середовища  

та породженням новітніх тенденцій функціонування регіонів, розглянуто роль  

і місце ділового середовища в системі гармонізації економічних і соціальних інтересів.  

Запровадження механізмів й інструментів регулювання, що враховуватимуть регіональні 
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Рис. 4 Прояв ключових процесів розвитку та змін ділового середовища  

 
особливості ділового середовища; вивчення та оцінка досвіду функціонування та 
регулювання розвитку ділового середовища інших країн і регіонів із позицій можливості 
перенесення такого досвіду на ґрунт регіонів України; регулювання розвитку ділового 
середовища регіонів у контексті процесів формування інформаційної, інноваційної 
економіки, процесів кластеризації – перпективні завдання регіонального менеджменту. 
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Abstract. 
Introduction. The business environment in all its forms is an integral part of the regional 

economy. Laws and laws of the development of the business environment of the region simultaneously 

form the general prospects of economic and social systems, within the framework of their direct influence. 

The study of this topic, its scientifically grounded vision, the solution of problems of development is of 

scientific interest and requires further research in the theoretical and methodological, practical aspects. 

In Ukraine, these studies are not complex and synthetic, they do not emphasize the presence of complex 

processes of simultaneous accumulation of formal and informal knowledge of economic development, 

changes in the social sphere, the latest formats of the business environment. 

Purpose. The urgency of the scientific direction, insufficient study of the manifestations of the 

development of the business environment in the domestic literature determined the choice of the topic of 

research, led to the goal setting - to study the need for generalization of knowledge of regional management in 

the process of studying the business environment as a trigger for the development of the region 

Methods. Theoretical analysis, generalization, graphic method. 

Results. In the world of scientific theory and methodology, there is a sufficient number of 

research, development and publications devoted to the business environment, questions of its system 

assessment, methods and technologies of regulation. In Ukraine, the study of business environment 

development, its assessment and appropriate regulation at the regional, industry, and country level is not 

comprehensive and synthetic, and therefore a number of issues remain open. The areas of uncertainty 

include: the development and implementation of a national model of the economy and the corresponding 

parameters of the business environment; outline of the regional business environment with approximate 

parameters and common characteristics of development, assessment of the potential of the business 

environment of the regions; economic and social interests of the development of the business environment 

of the regions of Ukraine. The problem of non-formalization, insufficiency, asymmetry of knowledge is 

considered. Perspective directions of business environment research at the level of regions and regional 

management are outlined: assessment of interests of regional agents of the business environment; 

detecting triggers for the development of the business environment; development of an effective prototype 

of the business environment of the region, which will enable to simulate the business environment of the 

region, territory and, accordingly, using interconnections, to optimize its condition; development of a 

method, within which it is possible to conduct a comprehensive assessment of the business environment.  
Originality. The article outlines economic interests that are the driving force behind the 

development of the business environment and the creation of the latest trends in the functioning of the 

regions, the role and place of the business environment in the system of harmonization of economic and 

social interests are considered. 

Conclusion. Introduction of mechanisms and regulatory instruments that take into account regional 

peculiarities of the business environment; studying and evaluating the experience of operating and regulating 

the development of the business environment of other countries and regions from the standpoint of the 

possibility of transferring such experience to the soil of the regions of Ukraine; regulation of the development 

of the business environment of regions in the context of processes of formation of information, innovation 

economy, clusterization processes - perpetual tasks of regional management. 

Keywords: business environment; regions; innovation; regional management; interests; directions 

of research; business environment model; research priorities. 
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