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2.3. ІНТЕГРАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЙ 

 
Підприємства мають право на добровільних засадах об’єднувати 

свою науково-технічну, виробничу, комерційну та інші види діяльності, 
якщо це не суперечить чинному антимонопольному законодавству. 
Підприємства можуть створювати різні за принципами і цілями 
добровільні об’єднання: 

1) асоціації – найпростіша форма договірного об’єднання під-
приємств (фірм, компаній, організацій) з метою постійної координації 
господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у 
виробничу і комерційну діяльність будь-якого з її учасників; 

2) корпорації – договірні об’єднання господарюючих суб’єктів 
на основі інтеграції їх науково-технічних, виробничих та комерційних 
інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого 
регулювання діяльності кожного з учасників; 

3) консорціуми – тимчасові статутні об’єднання промислового і 
банківського капіталу для досягнення загальної мети (наприклад, 
здійснення спільного великого господарського проекту). Учасниками 
консорціуму можуть бути державні і приватні фірми, окремі держави 
(наприклад, Міжнародний консорціум супутникового зв’язку); 

4) концерни – форма статутних об’єднань підприємств, що 
характеризується єдністю власності і контролю. Об’єднання відбувається 
найчастіше за принципом диверсифікації, коли один концерн інтегрує 
підприємства різних галузей економіки (промисловість, транспорт, 
торгівля, наукові організації, банки, страхова справа). Після створення 
концерну господарюючі суб’єкти втрачають свою самостійність, 
підпорядковуються фінансовим структурам. У сучасних умовах 
значно розширюється мережа міжнародних концернів; 

5) картелі – договірне об’єднання підприємств переважно однієї 
галузі для здійснення спільної комерційної діяльності; 

6) синдикати – організаційна форма існування різновиду картельної 
угоди, що передбачає реалізацію продукції учасників через створюваний 
спільний збутовий орган або збутову мережу одного з учасників 
об’єднання. Подібним чином може здійснюватись закупівля сировини 
для всіх учасників синдикату. Така форма об’єднання підприємств є 
характерною для галузей з масовим виробництвом однорідної 
продукції; 

7) трести – монополістичне об’єднання підприємств, що раніше 
належали різним підприємцям, в єдиний виробничо-господарський 
комплекс. При цьому підприємства повністю втрачають свою юридичну 
і господарську самостійність; 
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Одноразовий ефект характеризує загальний (первісний) результат, 
що одержує підприємство від здійснення інноваційної діяльності. 

Мультиплікаційний ефект характеризує результат інноваційної 
діяльності, що поширюється не тільки на підприємство, а й на інші 
галузі, внаслідок чого відбувається мультиплікація ефекту, тобто 
процес його помноження. 

Тривалість часу, що береться до уваги при розрахунку інноваційного 
ефекту на розрахунковий період залежить від таких чинників: 

а) терміну інноваційного періоду; 
б) терміну використання об’єкта інновацій; 
в) ступеня достовірності вихідної інформації; 
г) вимог інвесторів. 
Загальним принципом оцінювання ефективності інноваційної 

діяльності є порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень 
і витрат на їх розроблення, виробництво та споживання. Ефект від 
застосування нововведень може характеризувати показник прибутку, 
який, з одного боку, може складатися з економії від зниження 
собівартості, а з другого боку – від підвищення ціни, внаслідок 
нової якості інноваційної продукції. 

У цілому проблема визначення ефективності і відбору найвигідніших 
варіантів реалізації інновацій потребує, по-перше, перевищення кінцевих 
результатів від їх використання над витратами на розроблення, 
виготовлення і реалізацію інновації, і по-друге, зіставлення отриманих 
при цьому результатів з результатами від застосування інших 
аналогічних за призначенням варіантів інновацій. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 25 

«ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
 

Питання для обговорення: 
1. Надайте характеристику інноваціям та їх класифікації. 
2. Назвіть основні стадії інноваційного процесу. 
3. Що таке оцінка економічної ефективності інновацій? 
4. Визначте що таке інноваційний процес. 
5. Що являє собою інноваційна діяльність підприємства? Які її 

основні характеристики? 
6. Які ви знаєте техніко-економічні показники? 
7. До якої класифікації відносяться інновації, викликані потребами 

ринку відносять до такої класифікації. 
8. Що таке технологічні інновації? 
9. Які існують форми інноваційного процесу? 
10. Які існують інновації за сферами діяльності? 
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 Частка економії від впровадження технічних і організаційних 
новин у загальних витратах на виробництво продукції, % 
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де  D1 – середня зарплата одного працівника у розрахунковому році 
(періоді), грош. од.; 

Р1 – загальна сума прибутку у тому ж році (періоді), тис. грош. од. 
Приріст рентабельності виробництва 
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де R1 – рівень рентабельності виробництва у розрахунковому 
періоді, %; 

Фвир – загальна вартість виробничих фондів, тис. грош. од. 
Залежно від результатів та витрат на інноваційну діяльність, що 

враховуються, розрізняють такі види ефекту: 
1) економічний – враховує, у вартісному виразі всі види 

результатів і витрат, що зумовлені реалізацією інновацій; 
2) науково-технічний – характеризує новизну, простоту, корисність, 

естетичність, компактність; 
3) фінансовий – базується на результатах фінансових показників; 
4) ресурсний – відображає вплив інновацій на обсяг виробництва і 

споживання того чи іншого виду ресурсів; 
5) соціальний – враховує соціальні результати реалізації інновацій; 
6) екологічний – враховує вплив інновацій на оточуюче середовище 

(шум, електромагнітне поле, освітленість, вібрація). 
Крім того, показники ефекту інноваційної діяльності можна 

розмежувати за такими ознаками: 
7) за місцем одержання – на локальний і загальнодержавний; 
8) за метою визначення – на абсолютний і порівняльний; 
9) за ступенем збільшення – на одноразовий і мультиплікаційний; 
10) за часом врахування результатів і витрат – за 

розрахунковий період та річний. 
Локальний ефект характеризує результат інноваційної діяльності 

на рівні підприємства або іншої господарюючої структури. 
Загальнодержавний ефект характеризує спільний ефект у сферах 
виробництва і використання інновації. 

Абсолютний ефект характеризує загальний результат, що одержує 
підприємство від здійснення інноваційних заходів, за певний проміжок 
часу. Порівняльний ефект характеризує результати порівняння можливих 
альтернативних варіантів інноваційних заходів та вибору кращого з 
них. 
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8) холдінги – специфічна організаційна форма об’єднання капіталів. 
Це інтегроване товариство, що безпосередньо не займається виробничою 
діяльністю, а використовує свої фінансові кошти для придбання 
контрольних пакетів акцій інших підприємств, які є учасниками 
концерну або іншого добровільного об’єднання. Завдяки цьому воно 
здійснює контроль за діяльністю таких підприємств. Об’єднувані в 
холдінг суб’єкти мають юридичну і господарську самостійність, хоча 
вирішення основних питань їх діяльності належить холдінговій фірмі; 

9) фінансові групи – об’єднання юридично та економічно 
самостійних підприємств різних галузей народного господарства. 
На відміну від концерну фінансові групи очолюють один або декілька 
банків, які розпоряджаються капіталом підприємств (фірм, компаній), 
що входять до них, координують усі сфери їх діяльності. 

У сучасних умовах ринкового господарювання основними широко 
впроваджуваними формами добровільних об’єднань підприємств 
(фірм, організацій) дедалі більше стають концерни, корпорації, 
холдінги та фінансові групи. 

 
2.4. СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Підприємство, як відкрита система, свій розвиток засновує на 
взаємодії із зовнішнім середовищем. При цьому умовою успішного 
функціонування системи є повна відповідність між середовищем та 
системою. Пристосуватися до змін у середовищі система може 
різними шляхами. Можна змінити кількість або якість елементів, з 
яких складається система або поміняти зв’язки між елементами, щоб 
досягти нового синергічного ефекту. Спосіб поєднання елементів 
системи являє собою її структуру. 

Структура підприємства – це його внутрішній устрій, який 
характеризує склад підрозділів та систему зв’язків, підпорядкованості та 
взаємодії між ними. При цьому розрізняють поняття виробничої, 
загальної структур підприємства та організаційної структури управління. 

Сукупність виробничих підрозділів утворює виробничу структуру 
підприємства. Існує декілька принципів класифікації виробничих 
структур. 

1. У залежності від підрозділу, діяльність якого покладено в основу 
виробничої структури, розрізняють цехову, безцехову, корпусну та 
комбіновану структури. 

За цехової виробничої структури основним виробничим підрозділом 
є цех, тобто адміністративно відокремлена частина підприємства, в якій 
виконується певний комплекс робіт у відповідності зі спеціалізацією 
підприємства. За характером своєї діяльності цехи поділяються на 
основні, допоміжні, обслуговуючі, побічні, експериментальні та підсобні. 
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