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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-
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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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15. Інноваційний проект – це: 
а) план довгострокових фінансових вкладень; 
б) бізнес-план; 
в) програма дій з використання фінансових ресурсів; 
г) завдання з визначеними вихідними даними і плановими 

результатами (цілями), що зумовлюють засіб його вирішення. 
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3) дистриб’ютор – придбання безпосередньо у виробників та 
реалізація товарів клієнтам; 

4) дилер – перепродаж товарів від свого імені та за власний 
рахунок; 

5) комівояжер – продаж товарів із доставкою покупцям. 
Аукціони проводяться у формі прилюдного торгу з попереднім 

оголошенням стартової ціни (початкової ціни, з рівня якої 
розпочинається торг) і лоту (неподільної партії товару). Внутрішньо-
державна аукціонна торгівля здійснюється постійно стосовно 
промислових товарів і нерухомості, а міждержавна – періодично і 
стосується тільки специфічних товарів (наприклад, скакових коней, 
хутрової сировини, предметів антикваріату, тютюну, чаю, прянощів 
тощо). 

Основою біржового підприємництва є біржі (форма постійно 
діючого оптового ринку), що виконують спеціалізовані функції: 
1) товарні – оптова торгівля масовими товарами зі стійкими 
якісними параметрами; 2) фондові – купівля-продаж цінних паперів; 
3) валютні – купівля-продаж золота та інших дорогоцінних металів, 
іноземної валюти; 4) праці (переважно у вигляді центрів зайнятості 
населення) – облік попиту і пропозиції робочої сили, сприяння 
працевлаштуванню з організацією перенавчання. Специфічними 
операціями, що їх виконує біржове підприємництво, є: 

 ф’ючерсний контракт – контракт на поставку обумовленої 
кількості певного товару за фіксованою ціною протягом зазначеного в 
договорі терміну; 

 опціон – договірне зобов’язання купити або продати товар 
(фінансові права) за наперед визначеною ціною в межах узгодженого 
періоду. Опціони здійснюються стосовно конкретних товарів, цінних 
паперів, ф’ючерсних контрактів. 

Крім виробничого та посередницького типів підприємництва, 
існує підприємництво фінансових інституцій. Як суб’єкти підпри-
ємництва фінансового спрямування, що, з одного боку, є посеред-
никами, а з іншого – виробниками послуг, виступають спеціалізовані 
банки та інвестиційні компанії (фонди). Спеціалізовані державні та 
комерційні банки акумулюють внески тимчасово вільних грошових 
коштів фізичних і юридичних осіб, надають кредити, стають 
посередниками у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами 
(організаціями) й окремими фізичними особами. Інвестиційні компанії 
та фонди здійснюють постійний кругообіг власного й позичкового 
капіталу у формі інвестування існуючих виробництв, нових технічних і 
організаційних проектів на галузевому чи регіональному рівнях. 

Формування і функціонування соціально орієнтованого та 
економічно ефективного підприємництва можливі за умови створення 
належного підприємницького середовища, що інтегрує в собі сприятливу 
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суспільно-економічну ситуацію в країні (регіоні), спираючись на 
розвинену ринкову економіку з відповідними активними правовими та 
соціально-економічними регуляторами й ринковою інфраструктурою. 
До основних параметрів бізнесового середовища належать: 

 стабільність національної кредитно-грошової системи; 
 пільгово-стимулююча система оподаткування підприємницьких 

структур (окремих підприємців); 
 державна фінансова та інфраструктурна підтримка різно-

масштабного і, насамперед, малого підприємництва; 
 ефективний правовий захист інтелектуальної і промислової 

власності; 
 науково обґрунтоване та ринково спрямоване ціноутворення; 
 сформованість колективних та індивідуальних матеріальних 

стимулів; 
 інтеграція підприємництва у світовий економічний простір; 
 достатня привабливість іміджу підприємницької діяльності. 
В Україні першочерговим є створення організаційно-економічних 

передумов активізації підприємницької діяльності. Зарубіжний досвід 
та аналіз вітчизняної практики господарювання дозволяють ствер-
джувати, що державна політика щодо активізації підприємницької 
діяльності повинна передбачати: 

 створення економічних, правових і соціальних передумов, 
що забезпечували б розвиток ефективного бізнесу (прискорення 
виходу вітчизняної економіки з кризового стану, стабілізації 
економічної та політичної ситуації; завершення трансформації відносин 
власності; забезпечення державних гарантій свободи підприємництва; 
зміцнення національної грошової одиниці; зниження інфляції до 
мінімальних меж); 

 практичну реалізацію державної системи підтримки всіх 
напрямків підприємництва, в тому числі: завершення формування 
належної ринкової інфраструктури; реалізацію системи фінансової 
підтримки підприємництва, включаючи формування стартового капіталу, 
створення умов для зовнішньоекономічної діяльності, започаткування 
прогресивної системи підготовки кадрів для сучасного бізнесу, 
максимально можливу активізацію малого підприємництва, бізнесу 
тощо. 

 
1.4. ДОГОВІРНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ В БІЗНЕСІ 

 
У всіх сферах господарювання організація підприємницької 

діяльності базується виключно на договірних взаємовідносинах. Це 
підтверджує незаперечну істину, що саме договори є визначальною 
і по суті єдиною правовою формою партнерських взаємин. 
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в) розроблення коригуючих заходів у процесі реалізації інно-
ваційних завдань; 

г) оцінювання альтернативних інноваційних проектів та прийняття 
рішення щодо вибору кращого із них для реалізації цілей та завдань 
фірми. 

 
10. Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства 

включає етапи: 
а) аналіз зовнішнього середовища і прогнозування його розвитку; 
б) оцінювання інноваційного потенціалу підприємства; 
в) визначення інноваційних можливостей підприємства; 
г) реалізація інноваційних проектів; 
д) усі відповіді правильні. 
 
11. До складових інноваційної політики не належать: 
а) маркетингова політика; 
б) політика у галузі науково-дослідницьких і проектно-кон-

структорських робіт; 
в) політика структурних змін; 
г) виробнича політика. 
 
12. Успішне проведення науково-технічної та інноваційної політики 

в Україні неможливе без: 
а) науково-дослідних інститутів; 
б) активізації творчої індивідуальності, винахідництва та освіти 

в Україні; 
в) інвестицій; 
г) закордонної допомоги. 
 
13. Інвестиційна стратегія інноваційного розвитку – це: 
а) комплекс заходів і зведення показників, яких необхідно досягти; 
б) динамічний процес ресурсного забезпечення підприємства, 

що розвивається; 
в) використання нових технологій, нових способів організації 
виробництва і управління, нових товарів; 
г) усі відповіді правильні. 
 
14. Для одержання позитивних результатів під час проведення 

розрахунків ефективності інноваційного проекту є необхідним: 
а) узгодження в розрахунках за часом грошових потоків; 
б) урахування масштабу проекту; 
в) вибір моменту для дисконтування; 
г) установлення обсягу витрат і вигод проекту. 
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