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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.). 
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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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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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