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найповніше відповідає тенденціям розвитку ринкової ситуації і 
найкраще використовує сильні сторони діяльності підприємства. 

До ключових факторів, що впливають на вибір стратегії слід 
віднести: стан конкурентного середовища галузі і позицію в ній 
підприємства, його цілі та пріоритети керівництва, обсяги фінансових 
ресурсів та рівень прийнятного ризику, результати реалізації попередніх 
стратегій, фактор часу. 

 
27.4. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 
(на прикладі м’ясної промисловості) 

 
З метою оцінки конкурентоспроможності підприємств м’ясної 

промисловості здійснено регіональний аналіз ринку м. Києва та 
Київської області, який є найбільш висококонкурентним. Станом на 
01.01.2007 року в області функціонувало 110 переробних підприємств 
різної форми власності та 19 цехів у сільськогосподарських під-
приємствах. Однак тільки 6 м’ясопереробних і 2 птахопереробних 
підприємства Київської області є конкурентоспроможними на 
даному ринку, решта − підприємства інших регіонів України. 

У дослідженні проаналізовано діяльність і конкурентні позиції 
10 підприємств м’ясної промисловості, що реалізують продукцію на 
ринку м. Києва та Київської області, мають майже однаковий 
асортимент продукції, орієнтацію на певний рівень споживача, збутову 
політику товарів в однаковому ціновому діапазоні, використання 
подібних маркетингових підходів. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємств (на основі SWOT-
аналізу, методу, на основі теорії ефективної конкуренції, оцінки 
фінансового стану та методу балів) свідчить, що рівень конкуренто-
спроможності змінюється залежно від ситуації на ринку, стабільності 
становища конкурентів. Так, за 2003-2006 роки змінився рівень 
конкурентоспроможності підприємств-лідерів на ринку: одні втратили 
лідерські позиції (ЗАТ «Київський м’ясопереробний завод», ТОВ 
«М’ясний альянс», ПІІ ТОВ «Русанівський м’ясокомбінат»); інші за 
рахунок здобутих конкурентних переваг його забезпечили (ВАТ 
«Козятинський птахокомбінат», ТОВ «Ідекс», ВАТ «Кременчукм’ясо», 
ТОВ «Поліс», ТОВ «М’ясокомбінат «Ювілейний») (рис. 24). 

Як свідчить аналіз, основними істотними факторами забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств-лідерів на ринку є: стабільний 
фінансовий стан; наявність власної сировинної бази; застосування 
комплексного перероблення сировини; висока якість продукції; 
впровадження міжнародних стандартів якості; наявність сучасних 
очисних споруд; придбання автоматизованого обладнання; розроблення 
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Тема 1 
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
1.1. Сутність, значення та організаційно-правові форми здій-

снення підприємництва 
1.2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності 

у сфері міжнародних економічних відносин 
1.3. Типологія, середовище та активізація підприємництва. 
1.4. Договірні взаємовідносини в бізнесі 
1.5. Характеристика партнерських зв’язків 

 
1.1. СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ 

ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Як відомо, в минулому виокремлювали землю, працю й капітал, 
інформацію як ключові чинники виробництва. Нині до них долучають 
новий чинник – підприємницький потенціал (потенційну можливість 
максимально ефективного використання сукупності кадрових, мате-
ріальних і нематеріальних ресурсів). Формування й використання 
цього потенціалу – це і є сутністю поняття «підприємництво», яке 
вважається особливою сферою виробничо-господарської та іншої 
діяльності з метою одержання певного зиску. 
Підприємництвом називають господарсько-комерційну діяльність 

фізичних та юридичних осіб, зорієнтовану на одержання прибутку 
(доходу). Така діяльність здійснюється на власний ризик і під особисту 
майнову відповідальність окремої фізичної особи – підприємця або 
юридичної особи – підприємства (організації). 
Основними функціями підприємницької діяльності є: 1) творча – 

генерування й активне використання новаторських ідей і пілотних 
проектів, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати в 
бізнесі (підприємництві); 2) ресурсна – формування й продуктивне 
використання власного капіталу, інформаційних, матеріальних і 
трудових ресурсів; 3) організаційно-супровідна – практична організація 
маркетингу, виробництва, продажу, реклами та інших господарських 
справ. Підприємницька діяльність може здійснюватися без використання 
і з використанням найманої праці, без утворення або з утворенням 
юридичної особи. 

Підприємництво завжди повинно здійснюватися за науково 
обґрунтованими принципами. До цих принципів належать: 1) вільний 
вибір бізнесової діяльності; 2) залучення на добровільних засадах 
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ресурсів (грошових коштів і майна) індивідуальних підприємців та 
юридичних осіб для започаткування й розгортання такої діяльності; 
3) самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників 
ресурсів і споживачів продукції, встановлення цін на товари та 
послуги, наймання працівників; 4) вільне розпоряджання прибутком 
(доходом), що залишається після внесення обов’язкових платежів 
до відповідних бюжетів; 5) самостійне здійснення юридичними особами 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Підприємництво може започатковуватися й функціонувати у 
вигляді будь-яких її видів (виробничої та торговельної діяльності, 
посередництва, надання послуг тощо). Поряд з цим завжди виок-
ремлюються індивідуальна й колективна форми підприємницької 
діяльності, тобто такі можливі види останньої, як: а) малий бізнес, 
що базується на особистій власності або оренді майна; б) спільне 
підприємство, засноване на колективній власності; в) корпоративне 
підприємство, матеріальною основою якого служить акціонерна 
власність. 

Існують класична та інноваційна моделі підприємництва з 
альтернативним варіантом їхнього поєднання. Класична модель 
підприємницької діяльності орієнтована на найефективніше вико-
ристання наявних ресурсів підприємства (організації). За такої 
моделі дії підприємця чітко окреслено: аналітична оцінка наявних 
ресурсів; виявлення реальних можливостей досягнення поставленої 
мети бізнесової діяльності; використання саме тієї реальної можливості, 
що здатна забезпечити максимально ефективну віддачу від наявних 
фінансових, матеріальних і нематеріальних ресурсів. Інноваційна 
модель підприємництва передбачає активне використання інноваційних 
організаційно-управлінських, техніко-технологічних і соціально-
економічних рішень у сфері різномасштабного бізнесу. Тому практична 
реалізація цієї моделі повинна спиратися на таку послідовно здійснювану 
систему дій: 1) науково обґрунтоване формулювання головної підпри-
ємницької мети; 2) всебічна оцінка зовнішнього середовища з погляду 
пошуку альтернативних можливостей реалізації запропонованої 
підприємницької ідеї; 3) неупереджена порівняльна оцінка власних 
матеріально-фінансових ресурсів і спрогнозованих можливостей; 
4) конструктивний пошук зовнішніх додаткових джерел відповідних 
видів ресурсів; 5) аналіз потенційних можливостей конкурентів у 
відповідній ніші ринку; 6) реалізація завдань інноваційного характеру, 
згідно з прийнятою концепцією підприємницької діяльності. 

Правильне розуміння суті підприємницької діяльності випливає 
із визначення її значення для функціонування ефективної системи 
господарювання, яке полягає насамперед у тому, що підприємництво: 
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гранна синтетична категорія. В умовах ринкового господарювання, 
коли конкуренція є невід’ємною складовою, довгострокове успішне 
функціонування підприємства та досягнення ним лідерства на 
ринку залежать від його конкурентоспроможності. Прискорення 
процесів глобалізації ринків, вступ України до Світової організації 
торгівлі дозволили іноземним виробникам вийти на український 
ринок, загостривши конкурентну боротьбу. В такій ситуації проблема 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств стає 
першочерговим завданням, від вирішення якого залежить здатність 
підприємств працювати та розвиватись у жорстких конкурентних 
умовах. 

Конкурентоспроможність підприємства є результатом його 
конкурентних переваг, до яких належать певні характеристики 
товарів, умови виробництва і реалізації, додаткове обслуговування, 
тобто все те, що відрізняє його діяльність і створює перевагу над 
конкурентами. До основних чинників конкурентоспроможності 
підприємства на сучасному етапі віднесено такі: якість продукції і 
послуг, рівень техніки й технології, доступ до привабливих джерел 
фінансового забезпечення, рівень активності інноваційно-інвестиційної 
діяльності, наявність стратегії підтримки високого рівня конкуренто-
спроможності, орієнтація у своїй діяльності на ринок і систематичну 
роботу зі споживачами, наявність конкурентної стратегії щодо 
безпосередніх конкурентів, рівень кваліфікації персоналу і рівень 
менеджменту, ринкова інфраструктура, правове поле функціонування 
підприємства тощо. 

Узагальнення методологічних підходів та методів визначення 
конкурентоспроможності підприємства дозволило констатувати, що 
вони розроблялися протягом тривалого періоду і відповідають певному 
рівню розвитку виробництва, техніки й технології, організації 
виробництва тощо. Проте ці підходи та методи є теоретизованими, 
а тому їхня практична апробація щодо вітчизняних підприємств є 
обмеженою. Методичні підходи передбачають використання певних 
методів оцінювання, зокрема – кількісних та якісних. Якісні методи 
дозволяють у наочній формі здійснити аналіз конкурентних переваг 
підприємства. Однак практичне застосування якісних методів 
оцінювання передбачає використання кількісних методів. Найбільш 
відомі методи визначення конкурентоспроможності підприємств, 
які використовуються у вітчизняній практиці, водночас, розділено 
на дві групи: аналітичні та графічні. 

Основу підвищення конкурентоспроможності підприємства, 
його сильної конкурентної позиції і здатності успішно працювати в 
жорстких ринкових умовах складає конкурентна стратегія, яка 
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по-перше, служить головним фактором структурних змін у системі 
господарювання; по-друге, створює живильне середовище для 
конкуренції і завдяки цьому стає своєрідним каталізатором соціально-
економічного розвитку країни в цілому; по-третє, сприяє най-
ефективнішому використанню інвестиційних, матеріальних і нема-
теріальних ресурсів; по-четверте, забезпечує належну мотивацію 
високопродуктивної праці. 

В Україні правове забезпечення підприємницької діяльності 
гарантується, насамперед, законом України «Про підприємництво», 
ухваленим Верховною Радою України 1991 року. Ключовими його 
розділами є: 

1) загальні положення щодо підприємництва (суб’єкти, свобода, 
обмеження, принципи та організаційні форми); 

2) умови здійснення підприємництва (державна реєстрація, право 
наймання працівників і соціальні гарантії, відповідальність суб’єктів, 
припинення діяльності); 

3) відносини підприємця та держави (гарантії прав, державні 
підтримка та регулювання, діяльність іноземних підприємств, міжнародні 
договори). Для подальшого розвитку підприємницької діяльності в 
Україні важливе значення має Указ Президента України «Про державну 
підтримку малого підприємництва» від 12 травня 1998 року № 456/98, 
згідно з яким підтримка малого підприємництва має здійснюватися 
за такими напрямами: 

− формування інфраструктури підтримки й розвитку малого 
підприємництва; 

− створення сприятливих умов для використання суб’єктами 
малого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних 
та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і 
технологій; 

− запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та 
звітності; 

− удосконалення підготовки, перепідготовки й підвищення 
кваліфікації кадрів для суб’єктів малого підприємництва; 

− фінансова підтримка інноваційних проектів. 
Важливою передумовою успішної підприємницької діяльності є 

вибір організаційно-правової форми її здійснення, який зазвичай 
зумовлюється низкою чинників (мірою відповідальності, системою 
оподаткування, потребою у фінансових коштах, можливістю зміни 
власника, управлінськими здібностями підприємця тощо). В Україні 
поширено здебільшого три основні організаційно-правові форми 
підприємницької діяльності: 1) одноосібна власність; 2) товариства; 
3) корпорації (акціонерні товариства). Сутнісні характеристики, 
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Таблиця 27 
Показники ефективності діяльності МЗ МФО за 2007-2009 рр. 
№ 
з/п Показники 2007 2008 2009 

1 Інтегральний показник ефективності використання 
основних фондів, грн 

0,523 0,641 0,725 

2 Інтегральний показник ефективності використання 
оборотних засобів, грн 

0,117 0,096 0,093 

3 Показник оцінки ефективності використання матеріальних 
ресурсів, грн 

0,247 0,248 0,26 

4 Показник оцінки ефективності фінансової діяльності, грн 0,534 0,521 0,582 
5 Показник оцінки ефективності трудової діяльності, грн 10,777 11,428 12,542 
6 Інтегральний показник економічної ефективності 

господарювання, грн 
1,124 1,139 1,238 

 
Наявність синергетичного ефекту в результаті інтеграції підприємств 

(наприклад, при створенні кластерів) можна визначити на основі 
методики розрахунку абсолютної та відносної операційної синергії: 

– абсолютна операційна синергія: 
Efo = Сі – Zі 

 

– С – Z, 
– відносна операційна синергія: 

Efo = (Сі – Zі)
 

+ (С
 

– Z) ≥ 1,1, 
де  Efo – операційний синергетичний ефект, грн. 

Zі
 

– ціна реалізації одиниці продукції після інтеграції, грн; 
Сі

 

– собівартість (змінні витрати) одиниці продукції після 
інтеграції, грн; 

Z
 

– ціна реалізації одиниці продукції до інтеграції, грн; 
С – собівартість (змінні витрати) одиниці продукції до інтеграції, 

грн. 
Розглядаючи підприємство як відкриту систему в економічній 

моделі вільного підприємництва, можемо виділити наступні основні 
види синергії, що сприяють раціональному використанню ресурсів 
та підвищенню конкурентоспроможності підприємства: синергія 
управління, виробнича синергія, маркетингова синергія, фінансова 
синергія. Досягнення усіх видів синергії на підприємстві призводить 
до формування загального синергетичного ефекту, як головного 
важеля забезпечення ефективного розвитку підприємства. 

 
27.3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ 
 

Реформування сучасної економіки країни здійснюється в напрямі 
створення повноцінного конкурентного середовища та розвитку 
конкурентних відносин. Ключовим структурним елементом системи 
конкурентних відносин виступає конкурентоспроможність як багато-
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переваги та недоліки окремих організаційних утворень наведено в 
табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика організаційно-правових форм 
підприємницької діяльності 

Організаційно-економічні та соціальні Організацій-
но-правова 
форма 

Сутнісно-
змістова 

характеристика Переваги Недоліки 

Одноосібна 
власність 

Підприємство, 
власником якого 
є фізична особа 
або сім’я. 

 Простота заснування. 
 Повна самостійність, 
свобода та оперативність 
дій. 
 Максимально можливі 
спонукальні мотиви до 
ефективного господарю-
вання. 
 Гарантоване збережен-
ня комерційних таємниць 

 Труднощі із залучен-
ням великих інвестицій 
та одержання кредитів. 
 Повна відповідальність 
за борги, неможливість 
спеціалізованого менедж-
мент. 
 Невизначеність термі-
ну функціонування. 

Господарське 
товариство  

Об’єднання влас-
них капіталів кіль-
кох фізичних або 
юридичних осіб 
за умов: однако-
вого розподілу ри-
зику і прибутку; 
спільного конт-
ролю результатів 
бізнесу; безпосе-
редньої участі в 
здійсненні діяль-
ності. 

 Широкі можливості 
виробничої та комерцій-
ної діяльності. 
 Збільшення фінанси-
вої незалежності й діє-
здатності. 
 Велика свобода дій та 
більш велика продума-
ність управлінських рі-
шень. 
 Можливість залучен-
ня до управління това-
риством професійних ме-
неджерів. 

 Загроза окремим парт-
нерам через солідарну 
відповідальність, тобто 
можливість банкрутства 
через професійну неком-
петентність одного з парт-
нерів. 
 Збільшення ймовірно-
сті господарського ри-
зику через недостатню 
передбачуваність процесу 
та результатів діяльності. 

Корпорація 
(акціонерне 
товариство) 

Підприємство, 
власниками яко-
го є акціонери, 
котрі мають об-
межену відпові-
дальність (у роз-
мірі свого внеску 
в акціонерний ка-
пітал) і розпоря-
джаються прибут-
ком. 

 Реальна можливість 
залучення необхідних ін-
вестицій. 
 Більша можливість 
постійного нарощування 
обсягів виробництва чи 
послуг. 
 Існування тільки об-
меженої відповідальності 
акціонерів. 
 Постійний (тривалий) 
характер функціонування. 

 Наявність розбіжнос-
тей між правом власності і 
функцією контролю діяль-
ності. 
 Сплата податків через 
оподаткування спочатку 
прибутку, а потім одер-
жуваних дивідендів. 
 Існування потенційної 
можливості посадових 
осіб впливати на діяль-
ність корпорації у влас-
них інтересах. 

 
Важливою формою підприємницької діяльності є франчайзинг, 

який означає надання права на виробництво та (або) збут продукції 
(здійснення послуг), а також практичної допомоги в справі 

Економіка підприємства 

Основним резервом підвищення економічної ефективності діяльності 
є раціональне формування, відтворення та ефективне використання 
ресурсного потенціалу підприємства. 

 
27.2. МЕТОДИКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Економічну ефективність можна розглядати для різних рівнів 
управління економікою. Ми розглянемо економічну ефективність та 
інтегральні показники, що її характеризують, для мікрорівня управління – 
підприємства. 

Інтегральний показник ефективності діяльності (Е д.) відображає 
середній результат ефективності використання матеріальних (Е м.р.), 
фінансових (Е ф.р.) та трудових ресурсів (Е т.р.). 

;....... рЕтрЕфрЕмдЕ   

;.. КозКофрмЕ   

;..
ФОПОЗОФ

П
рфЕ


  

,..
ФОП

СОД
ртЕ   

де  Коф – інтегральний показник ефективності використання основних 
фондів; 

Коз – інтегральний показник ефективності використання оборотних 
засобів; 

П – прибуток до оподаткування; 
ОФ – середньорічна вартість основних фондів; 
ОЗ – середньорічний залишок оборотних коштів; 
ФОП – річний фонд оплати праці; 
СОД – сукупний обсяг діяльності. 
Отже, цей показник містить не тільки обсягові, але і якісні 

показники. 
Послідовність проведення інтегральної оцінки ефективності 

діяльності підприємства показана на прикладі Миколаївського 
заводу мастильного та фільтруючого обладнання (табл. 27). Інтегральний 
показник ефективності використання матеріальних ресурсів у 2009 р. 
порівняно з 2007 роком зріс на 0,012 через зростання обсягу 
реалізації продукції і послуг, раціональне використання машин, 
механізмів та обладнання, а також виробничих приміщень. 
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цінової, збутової, комунікаційної політики, індексами товарообороту і 
витрат кооперативу, часткою ринку, структурою товарообороту, 
ступенем задоволення потреб членів кооперативу, питомою вагою 
робіт та послуг, виконаних у технологічні терміни та ін. 

Проте такі показники відображають окремі аспекти діяльності 
підприємств і не спроможні забезпечити комплексну оцінку ефективності 
використання всіх факторів виробництва відносно кінцевих результатів. 

Механізм забезпечення підвищення ефективності функціонування 
підприємства подано на рис. 23. При цьому досягнення високих 
результатів господарювання підприємств можливе завдяки виявленню 
та нейтралізації негативних факторів та стимулюванню дії позитивних, 
зокрема удосконалення організаційної структури, збалансування 
виробничого потенціалу, впровадження нових технологій. Реалізація 
внутрішніх і зовнішніх факторів підвищення ефективності діяльності 
підприємств забезпечить отримання не лише економічного ефекту, 
але й соціального та екологічного. 
 

Фактори ефективності 

Внутрішні Зовнішні 
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Рис. 23. Механізм реалізації шляхів підвищення ефективності 

діяльності підприємств 

Локалізація негативних факторів та стимулювання дії 
позитивних 

Економічний ефект Соціальний ефект Екологічний ефект 

Формування моделей управління ефективністю 

Формування умов ефективного 
використання зовнішніх факторів 

Аналіз зовнішніх факторів дії на 
економічну систему та розрахунок їх 

міри впливу 

Ідентифікація та оцінка впливу на 
ефективність 

Формування умов ефективного 
використання та відтворення ресурсів

Аналіз ефективності використання 
виробничого потенціалу та 
розрахунок міри його впливу 

Оцінка наявності, стану та 
відтворення ресурсного потенціалу 

Економіка підприємства 
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організації бізнесу. Франчайзинг як особлива форма господарювання 
полягає в тому, що: незалежна фірма (франчайзодавець), яка виробляє 
продукцію (надає послуги), передає право використовувати свій товарний 
знак іншому підприємству (франчайзоотримувачу) в обмін на 
зобов’язання виготовляти або продавати продукцію цієї незалежної 
фірми (надавати такі самі послуги та право господарювати від імені 
і під торговельною маркою франчайзодавця франчайзоотримувач 
виплачує певний відсоток від свою доходу як матеріальну (грошову) 
винагороду). 

 
1.2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 
До форм підприємництва, які діють у сфері міжнародних 

економічних відносин, належать: спільне підприємництво, транс-
національна компанія та мультинаціональна компанія. 

Спільне підприємництво – це діяльність, в якій бере участь 
спільний капітал, що утворився з пайових внесків партнерів двох 
або більше країн, що спільно здійснюють господарську діяльність, 
керуючи створеним спільним підприємством і розподіляючи між 
собою отримані прибутки пропорційно до вкладених капіталів. 

Транснаціональна компанія (ТНК) – це компанія, головне 
підприємство і власник якої знаходиться в одній країні, а філії чи 
дочірні компанії знаходяться, як у цій же країні, так обов’язково і в 
інших країнах. 

Мультинаціональна компанія (МНК) – це компанія, що являє 
собою кооперативне об’єднання невеликої кількості (2-3) головних 
підприємств декількох країн і широку мережу філій чи дочірних 
компаній цих підприємств, що функціонують у різних країнах світу. 

 
1.3. ТИПОЛОГІЯ, СЕРЕДОВИЩЕ ТА АКТИВІЗАЦІЯ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Практика господарювання підтверджує можливість здійснення 
двох основних видів (типів) підприємницької діяльності – виробничої 
та посередницької. Виробнича підприємницька діяльність вважається 
визначальною, оскільки вона найбільше впливає на ефективність 
системи господарювання та якість суспільного життя. 

Підприємницька діяльність у сфері безпосереднього виробництва 
товарів орієнтується на продукування та просування на ринок 
традиційних або інноваційних видів цих товарів. Така діяльність 
буде ефективнішою, якщо здійснюватиметься з використанням техніко-
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