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БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ  
РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

THE BUSINESS ENVIRONMENT AS A FACTOR  
OF UKRAINIAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES MARKET 

DEVELOPMENT

Актуальність дослідження обумовлена тим, що сучасне бізнес-середовище стає все більш 
динамічним. Його стан впливає практично на всі аспекти ділової активності суб’єктів господарю-
вання, такі як розроблення, виробництво та збут продукції, наймання та звільнення працівників, 
економічна безпека, фінансування бізнесу та прийняття господарських рішень. З цієї точки зору 
у статті визначено економічну сутність поняття «бізнес-середовище» та проаналізовано стан його 
складових частин, які впливають на розвиток ринку інноваційних технологій в Україні. Розро-
блено економіко-математичну модель взаємозв’язків між інноваційною спроможністю як індика-
тором розвитку ринку інноваційних технологій та станом бізнес-середовища в Україні. З огляду 
на розроблену економіко-математичну модель прогнозовано рівень інноваційної спроможності 
як індикатору розвитку ринку інноваційних технологій України на період до 2022 року. Виявлено 
проблеми та розроблено рекомендації щодо вдосконалення бізнес-середовища в контексті роз-
витку ринку інноваційних технологій в Україні.

Ключові слова: бізнес, індикатор, інновації, підприємництво, прогноз, ринок, розвиток, сере-
довище.

Актуальность исследования обусловлена тем, что современная бизнес-среда становится все 
более динамичной. Ее состояние влияет практически на все аспекты деловой активности субъек-
тов хозяйствования, такие как разработка, производство и сбыт продукции, найм и увольнение 
работников, экономическая безопасность, финансирование бизнеса и принятие хозяйственных 
решений. С этой точки зрения в статье определена экономическая сущность понятия «бизнес-
среда» и проанализировано состояние ее составляющих, которые влияют на развитие рынка 
инновационных технологий в Украине. Разработана экономико-математическая модель взаи-
мосвязей между инновационной способностью как индикатором развития рынка инновационных 
технологий и состоянием бизнес-среды в Украине. С учетом разработанной экономико-матема-
тической модели спрогнозирован уровень инновационной способности как индикатора развития 
рынка инновационных технологий Украины на период до 2022 года. Выявлены проблемы и раз-
работаны рекомендации по совершенствованию бизнес-среды в контексте развития рынка инно-
вационных технологий в Украине.

Ключевые слова: бизнес, индикатор, инновации, предпринимательство, прогноз, рынок,  
развитие, среда.
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The topicality of the study is because the modern business environment is becoming more dynamic. 
Its condition affects virtually all aspects of business activity – development, production and marketing, 
hiring and firing, economic security, business financing, and business decision-making. From this point 
of view, the article defines the economic essence of the concept of the business environment. We con-
sider the business environment as a set of political, economic, socio-cultural, technological, legal, and 
ethical subsystems, the positive or destructive impact of which on the state of economic entities and 
their economic activities within the territory of a country and comes from local, national and interna-
tional sources. The state of the components of the business environment that affect the development of 
the market of innovative technologies in Ukraine is analyzed in the article. An economic-mathematical 
model of the relationship between innovation capacity as an indicator of the development of the innova-
tive technologies market and the condition of the business environment in Ukraine has been developed. 
As shown by the calculations performed in the work, the proposed economic and mathematical model 
with sufficiently high accuracy allows for the assessment of the impact of the business environment on 
innovation capacity. Based on the developed economic and mathematical model, the level of innova-
tion capacity is predicted as an indicator of the development of the market of innovative technologies of 
Ukraine for the period up to 2022. Problems have been identified and recommendations for improving 
the business environment in the context of the development of the market of innovative technologies in 
Ukraine have been developed. To improve the business environment in the context of the development 
of the market of innovative technologies in Ukraine we can recommend: to adjust the priority directions 
of development of science and technology to bring them closer to the needs of the real sector of the 
economy, based on modern world technological trends; to establish effective work of the simplified 
taxation and reporting system for newly formed small and medium innovative enterprises; businesses 
(if available) can be encouraged to increase their economic security on their own.

Key words: business, indicator, innovations, entrepreneurship, forecast, market, development, 
environment.

Постановка проблеми. Актуальність про-
веденого дослідження обумовлюється тим, 
що сучасне бізнес-середовище стає все більш 
динамічним і є основою розвитку ринку іннова-
ційних технологій. Такі зміни можуть перетво-
рити колишні конкурентні переваги на недоліки 
і навпаки. Бізнес-середовище впливає на мож-
ливості суб’єктів господарювання до задово-
лення потреб споживачів, на результативність 
їх діяльності й навіть на здатність організації до 
виживання. Стан бізнес-середовища впливає 
практично на всі аспекти ділової активності 
суб’єктів господарювання, такі як розроблення, 
виробництво та збут продукції, наймання та 
звільнення працівників, економічна безпека, 
фінансування бізнесу та прийняття господар-
ських рішень. З цієї точки зору на особливу 
увагу заслуговує вплив політичної, економіч-
ної, соціальної, технологічної, правової та етич-
ної підсистем бізнес-середовища на розвиток 
ринку інноваційних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Результати проведеного аналізу літератур-
них джерел дають змогу стверджувати, що 
«під бізнес-середовищем прийнято розуміти 
сукупність усіх зовнішніх факторів діяльності 
підприємства, які суттєво впливають на його 
функціонування» (І. Біла та Н. Насікан [1]), сис-
тему внутрішньої політики підприємства щодо 
ведення бізнесу (Г. Швець [2]), сукупність окре-
мих суб’єктів економіки (з їх взаємозв’язками 
і взаємовідносинами) і факторів оточуючого 

(зовнішнього) середовища, які впливають на 
них (М. Мельник [3]), елементи середовища, що 
найбільш суттєво впливають на процес досяг-
нення цілей організації (Т. Білоус [4]). Водночас 
ринок інноваційних технологій можна визна-
чати як «систему організаційно-економічних 
взаємовідносин виробників знань, техноло-
гічних підприємців, господарюючих суб’єктів 
і держави, що виникають в процесі створення, 
освоєння, передачі і використання інновацій-
них технологій. Необхідною умовою існування 
ринку інноваційних технологій в країні є наяв-
ність потенціалу засвоєння технологій, який 
визначає так звану поглинаючу спроможність, 
тобто наявність людського капіталу, здатного 
зрозуміти і застосовувати технологію, наяв-
ність організаційних і управлінських ноу-хау, а 
також інститутів, що займаються координацією 
і мобілізацією ресурсів для впровадження інно-
ваційних технологій» [5, с. 11].

Ми вважаємо, що такий показник, як інно-
ваційна спроможність, може бути індикато-
ром «поглинаючої спроможності» та характе-
ризувати стан розвитку ринку інноваційних 
технологій. Згаданий показник широко вико-
ристовується в міжнародній практиці та дослі-
джувався в роботах як вітчизняних (Н. Смо-
лінська [6, с. 216], С. Прохорчук [7, с. 58]), так і 
закордонних (A. Olsson, C. Wadell, P. Odenrick, 
M.N. Bergendah [8] D.L. Francis [9]) авторів.

Метою дослідження є проведення аналізу 
основних складових частин бізнес-середовища 
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та розроблення на цій основі рекомендацій 
щодо його вдосконалення в контексті розвитку 
ринку інноваційних технологій в Україні.

Відповідно до поставленої мети були визна-
чені такі завдання: визначення економічної 
сутності поняття «бізнес-середовище»; розро-
блення економіко-математичної моделі вза-
ємозв’язків між інноваційною спроможністю як 
індикатором розвитку ринку інноваційних тех-
нологій та станом бізнес-середовища в Україні; 
прогнозування рівня інноваційної спромож-
ності як індикатору розвитку ринку інновацій-
них технологій України на короткострокову 
перспективу з огляду на розроблену еконо-
міко-математичну модель; розроблення реко-
мендацій щодо вдосконалення бізнес-серед-
овища в контексті розвитку ринку інноваційних 
технологій в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Результати досліджень за цією проблематикою 
свідчать про те, що суб’єкти господарювання є 
відкритими системами і перебувають у постій-
ній взаємодії зі своїм бізнес-середовищем. 
Зміни у бізнес-середовищі можуть спричиняти 
зміни у вхідних ресурсах, у процесі їх транс-
формації та у результатах роботи суб’єкта 
господарювання, а це може бути причиною 
подальших змін у бізнес-середовищі.

Бізнес-середовище розглядається нами як 
сукупність політичної, економічної, соціально-
культурної, технологічної, правової та етич-
ної підсистем, позитивний або деструктивний 
вплив яких на стан суб’єктів господарювання 
та здійснення ними господарської діяльності в 
межах території визначеної країни надходить 
з локальних, національних та міжнародних 
джерел. Воно охоплює широкий спектр факто-
рів (економічних, демографічних, соціальних, 
політичних, правових, технологічних тощо), 
які впливають на ділову активність суб’єктів 
господарювання. Згадані фактори прийнято 
називати факторами “PESTLE” (P – політичні, 
E – економічні, S – соціально-культурні, T – тех-
нологічні, L – правові, E – етичні фактори).

Аналіз “PESTLE” (або “PEST”) може бути вико-
ристаний для характеристики поточного стану 
бізнес-середовища суб’єкта господарювання як 
частини процесу розвитку ринку інноваційних 
технологій. Такий аналіз можна вважати доціль-
ним щонайменше з двох причин. По-перше, він 
дає змогу дослідити вплив основних підсистем 
бізнес-середовища на розвиток ринку бізнес 
технологій. По-друге, він підкреслює той факт, 
що суб’єктам господарювання часто дуже важко, 
а іноді навіть неможливо контролювати бізнес-
середовище, у якому вони функціонують.

На нашу думку, для всебічної характерис-
тики стану бізнес-середовища найкраще під-

ходить такий показник, як рівень легкості 
ведення бізнесу. Цей показник (відповідно до 
методики його розрахунку [10]) враховує вплив 
усіх підсистем бізнес-середовища на діяльність 
суб’єктів господарювання за 10 індикаторами 
протягом усього їх життєвого циклу ство-
рення підприємства, отримання дозволів на 
різні види діяльності, підключення до системи 
електропостачання, реєстрації власності, отри-
мання кредиту, захисту прав інвесторів, опо-
даткування, здійснення зовнішньоторговельної 
діяльності, забезпечення виконання договорів і 
дозволу неплатоспроможності. Взаємозв’язок 
індикаторів показника «рівень легкості ведення 
бізнесу» з підсистемами бізнес-середовища 
наведено в табл. 1. Створення бізнес-сере-
довища, в якому споживачі, акціонери й гро-
мадськість економічно захищені, а суб’єкти 
господарювання при цьому не відчувають над-
мірного регуляторного навантаження, сприяє 
розвитку ринку інноваційних технологій.

Після систематизації даних, отриманих у 
результаті дослідження інноваційної спро-
можності України, та їх аналізу ми отримали 
можливість побудувати залежність інновацій-
ної спроможності України (IS) від стану біз-
нес-середовища в Україні, яке може характе-
ризуватися такими показниками, як легкість 
ведення бізнесу (LVB) (бали); рівень витрат на 
наукові дослідження (RVD) (% від ВВП), а також 
записати її математично. Встановлено, що для 
України залежність інноваційної спроможності 
від зазначених вище факторів може мати такий 
вигляд:

IS=8,42136+4,4892(LVD)+6,0201(RVD),    (1)

де IS – інноваційна спроможність України, 
балів; LVB – легкість ведення бізнесу, балів; 
RVD – рівень витрат на наукові дослідження, % 
від ВВП.

Нами було досліджено щільність зв’язку між 
інноваційною спроможністю та факторами, які 
на неї впливають. Результати розрахунків пред-
ставлені в табл. 2.

Результати проведеного аналізу щільності 
зв’язку між інноваційною спроможністю та ста-
ном бізнес-середовища в Україні свідчать про 
те, що побудована регресійна модель є якісною 
і може бути використана для прогнозування 
значень інноваційної спроможності. Запропо-
нована нами модель дає змогу спрогнозувати 
значення інноваційної спроможності IS на най-
ближчу (короткострокову) перспективу (рис. 1).

Базовий сценарій прогнозування (жовта 
переривчаста лінія IS_bas) розрахований за 
допомогою методу Хольта-Вінтерса (рис. 1) з 
огляду на тенденції соціально-економічного 
розвитку України за інших рівних умов. Опти-
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містичний сценарій (зелена переривчаста лінія 
IS_opt) визначався з огляду на розроблений 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства Прогноз еконо-
мічного і соціального розвитку України на 

2021–2023 роки, схвалений Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 29 липня 2020 року  
№ 671 [18], метою якого є «формування уяв-
лення щодо найбільш вірогідного «рестарту» 
економіки після поширення гострої респіратор-

Таблиця 1
Взаємозв’язок індикаторів показника «рівень легкості ведення бізнесу»  

та підсистем бізнес-середовища

Підсистеми 
бізнес-

середовища

Показники
Рівень легкості ведення бізнесу (LVB)

Р
ів

ен
ь 

ви
тр

ат
 н

а 
н

ау
ко

ві
 д

о
сл

ід
ж

ен
н

я 
(R

V
D

)

Індикатори стану бізнес-середовища
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Політична P + + + + + + + +
Економічна E + + + + + + + +
Соціальна S + + + +
Технологічна T + +
Правова L + + + + + + + + + +
Етична E + + + +

Джерело: побудовано авторами на основі джерел [10; 11; 12]

Таблиця 2
Результати аналізу щільності зв’язку між інноваційною спроможністю та факторами,  

які на неї впливають
Найменування 

показника Значення/оцінка Критерій оцінки

Коефіцієнт 
детермінації, R2 

0,8334/щільність 
зв’язку висока

R2→1.
Міра щільності зв’язку. Чим ближче R до 1, тим щільнішим є 
зв’язок між ознаками.

Емпіричне 
кореляційне 
відношення, R

0,9129/щільність 
зв’язку дуже 
висока

R→1.
В нашому випадку показує, яка частина IS пов’язана з 
факторами впливу (збігається з індексом кореляції). Чим 
ближчим є цей показник до одиниці, тим щільніший зв’язок 
між ознаками.

Критерій Фішера 
(F-критерій)

22,50/статистично 
значущий 
взаємозв’язок

FФ>FТ.
Фактичний F-критерій має бути більшим за F-критерій 
теоретичний (за ймовірності, що дорівнює 0,99 за ступенях 
вільності k1=2 та k2=9, FТ=8,02).

p-критерій 
(p-value)

0,0003/
статистично 
значущий 
взаємозв’язок

p≤0,05.
Чим меншим є значення p-value, тим більшим є очікуване 
значення результату.

Джерело: розраховано авторами на основі вихідних даних джерел [11; 12]
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ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2» [19], що передбачає зростання 
показників соціально-економічного розвитку 
України у середньому приблизно на 4,0÷4,5% 
щороку, а також Стратегію розвитку сфери 
інноваційної діяльності на період до 2030 року, 
схвалену Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 10 липня 2019 року № 526-р [20]. Песи-
містичний (червона переривчаста лінія IS_pes) 
прогноз був визначений з урахуванням думок 
експертів [21; 22; 23], які передбачають падіння 
світових показників соціально-економічного 
розвитку у середньому від 3 до 5% щороку.

Підбиваючи підсумки, ми можемо заува-
жити, що усі елементи бізнес-середовища не є 
однорідними або одноманітними. Навіть най-
більш глобальні його елементи кристалізу-
ються локально і впливають на кожен суб’єкт 
господарювання в процесі їх інноваційного 
розвитку по-різному. Такі їх властивості охо-
плюють численні виміри. Для глибокого розу-
міння стану бізнес-середовища як складової 
частини інноваційного процесу інноваційного 
розвитку підприємництва в контексті розви-
тку ринку інноваційних технологій потрібна 
глобальна та системна перспектива його дослі-
дження (табл. 3).

Висновки з проведеного дослідження. 
Результати дослідження дали змогу стверджу-
вати, що під бізнес-середовищем ми розуміємо 

сукупність політичної, економічної, соціально-
культурної, технологічної, правової та етич-
ної підсистем, позитивний або деструктивний 
вплив яких на стан суб’єктів господарювання 
та здійснення ними господарської діяльності в 
межах території визначеної країни надходить 
з локальних, національних та міжнародних 
джерел. Воно охоплює широкий спектр факто-
рів (економічних, демографічних, соціальних, 
політичних, правових, технологічних тощо), які 
впливають на ділову активність суб’єктів госпо-
дарювання досить різними способами.

На основі розробленої економіко-матема-
тичної моделі проведено розрахунки, що харак-
теризують взаємозв’язки між інноваційною 
спроможністю як індикатором розвитку ринку 
інноваційних технологій та станом бізнес-
середовища в Україні. Як показують проведені 
у роботі розрахунки, запропонована еконо-
міко-математична модель з достатньо високою 
точністю дає змогу оцінити вплив стану бізнес-
середовища на інноваційну спроможність та 
виявити основні перешкоди для його розвитку, 
що дало можливість спрогнозувати тенденції 
зміни рівня інноваційної спроможності як інди-
катора розвитку ринку інноваційних техноло-
гій України на період до 2022 року.

Ґрунтуючись на результатах проведеного 
аналізу впливу стану бізнес-середовища на 
інноваційну спроможність та прогнозованих 

Рис. 1. Прогноз інноваційної спроможності IS на 2021–2022 роки
Джерело: побудовано авторами на основі джерел [11; 12]
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тенденціях зміни її рівня, можемо стверджувати, 
що для поліпшення бізнес-середовища в кон-
тексті розвитку ринку інноваційних технологій 
в Україні, яке сприятиме реалізації внутрішніх 
припущень Прогнозу економічного і соціаль-
ного розвитку України на 2021–2023 роки, схва-
леного Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 липня 2020 року № 671, можна рекомен-
дувати відкоригувати пріоритетні напрями роз-
витку науки і техніки задля їх наближення до 
потреб реального сектору економіки на основі 
сучасних світових технологічних трендів, що 
може сприяти створенню умов для розвитку 
української промисловості, орієнтованої на 
виробництво високотехнологічної продук-
ції, підвищенню конкурентних можливостей, 

зменшенню енерго- та ресурсоємності наці-
ональної економіки; стимулювати розвиток 
діяльності в Україні венчурного бізнесу, що 
може сприяти зростанню інвестиційної актив-
ності, процесу діджиталізації та автоматиза-
ції економіки, дасть змогу нарощувати темпи 
розвитку економіки; налагодити ефективну 
роботу спрощеної системи оподаткування та 
звітності для новоутворених малих та серед-
ніх інноваційних підприємств, а також запро-
вадити спеціальні пільги або субсидії суб’єктам 
підприємницької діяльності на провадження 
діяльності, яка пов’язана зі впровадженням 
інноваційних технологій і випуском продукції 
з високим ступенем доданої вартості, що може 
сприяти створенню сприятливих умов для роз-

Таблиця 3
Результати аналізу бізнес-середовища  

в контексті розвитку ринку інноваційних технологій в Україні
S (Сильні сторони) W (Слабкі сторони)

P Широка участь громадськості в 
політичному житті країни. P

Політична нестабільність. Корупція. 
Високий рівень адміністративно-
регуляторного тиску на бізнес.

E Вигідне географічне розташування. 
Великий внутрішній ринок. E

Фіскальна криза. Коливання курсів валют. 
Загроза некерованої інфляції. Високий 
рівень тінізації економіки.

S
Наявність висококваліфікованих 
кадрів. Позитивна динаміка розвитку 
інфраструктури.

S Безробіття та часткова зайнятість.

T Зростаюча зацікавленість у 
енергоефективності. T

Низький рівень фінансування наукових 
досліджень та інноваційних розробок. 
Низька енергоефективність.

L Легкість реєстрації бізнесу. L
Низька ефективність правової системи. 
Низький рівень незалежності судової влади. 
Проблеми під час закриття бізнесу.

E
Етичні міркування стають дедалі 
важливішим фактором впливу на ділову 
активність.

E Нерозвинена культура підприємництва.

O (Можливості) T (Загрози)

P Державна підтримка просування 
вітчизняної продукції на зовнішні ринки. P Міждержавні конфлікти.

E

Створення сприятливих економічних 
умов для розвитку українського 
бізнесу, орієнтованого на виробництво 
високотехнологічної продукції.

E Коливання цін на енергоносії. Низький 
рівень економічної безпеки, Рейдерство.

S
Підвищення державних соціальних 
стандартів та гарантій з урахуванням 
реальних можливостей економіки.

S Інфекційні хвороби. Масштабна вимушена 
міграція.

T Діджиталізація та автоматизація економіки. T Енергоємна промисловість, орієнтована на 
виробництво напівфабрикатів та сировини.

L
Створення сприятливих регуляторних 
умов для відновлення та розвитку малого й 
середнього бізнесу.

L Нестабільне законодавство.

E Детінізація економіки. E
Етичні міркування під час ведення бізнесу 
здебільшого стосуються лише великих та 
відомих компаній.

Джерело: розроблено авторами на основі низки джерел [2; 19; 24, с. 11; 25; 26; 27]
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витку та відновлення малого та середнього 
бізнесу, забезпеченню зайнятості населення; 
також суб’єктам господарювання (за наявності 
такої можливості) можна рекомендувати під-
вищити рівень власної економічної безпеки. 
Управління забезпеченням економічної без-
пеки в умовах інноваційного розвитку виступає 

запорукою довгострокового функціонування 
суб’єктів господарювання і формування конку-
рентних переваг їх продукції на ринку товарів 
та послуг. Такий підхід допомагає нівелювати 
додаткові загрози та небезпеки, з якими може 
бути пов’язаний інноваційний розвиток підпри-
ємництва.
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