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технологічних новацій, більш якісних характеристик продуктів 
праці, нових елементів організації виробничих процесів тощо. В 
цьому разі йдеться про виробництво традиційних видів продукції із 
застосуванням часткових інновацій. Коли ж виробництво повністю 
базується на інноваціях, то результатом такої його організації є 
отримання продукту з принципово новими властивостями чи навіть 
сферами використання. 

Виробнича підприємницька діяльність може мати основний або 
допоміжний характер. До основного належать види підприємницької 
діяльності, у процесі якої створюються й реалізуються готові до 
кінцевого споживання вироби. Допоміжними вважаються види 
підприємництва, що мають не тільки уречевлений, але й неуречевлений 
характер, тобто інжинірингова, консалтингова, лізингова, маркетингова, 
проектувальна, факторингова та інша схожа діяльність. 

Фізичні чи юридичні особи, які репрезентують інтереси виробників 
або споживачів, називаються посередниками. Виходячи з цього, 
основною метою посередницької підприємницької діяльності є 
інтеграція економічних інтересів виробників і споживачів. 

Однією з поширених форм посередництва є агентування, тобто 
форма господарювання, за якої агент (посередник) діє від імені та 
на користь відповідно виробника або споживача. Розрізняють декілька 
типів агентів. Агенти (представники) виробників уособлюють інтереси 
кількох виробників однотипних товарів. Повноважні агенти зі збуту 
(збутовики) взаємодіють з виробниками на договірних засадах. Агенти 
із закупівель зазвичай займаються підбором потрібного споживачам 
асортименту товарів. Причому всі агенти співпрацюють із спожи-
вачами на довгостроковій (постійній) основі. 

Посередницькі функції одноразового агента здійснює брокер – 
посередник за укладання угоди, головним завданням якого є звести 
продавця з покупцем і допомогти в досягненні потрібної домовленості. 
Агенти можуть працювати як оптовики-комісіонери, які самостійно 
розпоряджаються товаром, приймаючи його на комісію від комітента 
(власника товару). До комісійних відносять також операції консигнації, 
за яких посередник-консигнант реалізує товар із власного складу на 
підставі договору-доручення. 

Як суб’єкти торгово-комерційної діяльності, які виконують 
спеціалізовані функції, виступають: 

1) оптово-роздрібна фірма (база) – безпосередня реалізація 
продукції виробничого і споживчого призначення з використанням 
традиційних форм продажу товарів; 

2) торговий дім – здійснення експортно-імпортних операцій, 
включаючи організацію виставок і реклами, із заснуванням своїх 
представництв в інших країнах; 
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Тема 27 
ІНТЕГРАЛЬНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
 

27.1. Поняття ефективності діяльності підприємства 
27.2. Методика інтегральної оцінки ефективності діяльності 

підприємства 
27.3. Конкурентоспроможність підприємства та методи її 

визначення 
27.4. Оцінка конкурентоспроможності підприємств (на прикладі 

м’ясної промисловості) 
 

27.1. ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Для досягнення високої ефективності процесу виробництва в 

умовах ринкової економіки недостатньо мати сучасне технічне 
обладнання, знаряддя та високоякісні предмети праці, необхідна 
також відповідна організаційна система зв’язків між виробниками 
та споживачами продукції. 

Теорія ефективності чітко розмежовує поняття ефекту і ефективності, 
розуміючи під першим результат заходу, а під другим – спів-
відношення ефекту і витрат, які його викликали. Принциповий 
взаємозв’язок між вказаними двома поняттями може бути виражений 
різницею умовного економічного результату та повних капітальних 
вкладень і, залежно від рівня господарювання, може отримувати: 
1) національний рівень; 2) рівень підприємства. 

Якщо результати економічної діяльності перевищують витрати, 
то можна говорити про позитивний ефект, у протилежному випадку – 
про негативний ефект (збиток). 

Ефективність роботи виробничих підприємств характеризується 
показниками рентабельності, норми прибутку, продуктивності 
праці, урожайності, продуктивності тварин, собівартості продукції, 
трудоємності, матеріалоємності, фондоємності тощо. 

Ефективність діяльності, наприклад, обслуговуючих кооперативів, 
як правило, характеризується показниками ефективності товарної, 
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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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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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