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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. 
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Рис. 23. Механізм реалізації шляхів підвищення ефективності 
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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-


