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1.

Підприємство як суб'єкт ринкових відносин

Підприємство - це основна ланка економіки, основний суб’єкт ринкових
відносин.
Тому що:
а) саме на підприємстві відображається процес виробництва матеріальних благ
та послуг;
б) підприємство має закінченій цикл відтворення ( випуск, реалізація продукції)
працює на основі комерційного! розрахунку, основними принципами якого с
самофінансування підприємства - це покриття витрат підприємства його
доходами та забезпечення прибутку достатнього разом з кредитами банку для
подальшого розвитку підприємства;
в) підприємство є самостійно господарським суб’єктом з правом юридичної
особи (мас самостійний баланс) рахунки в банку, своя печатка та товарний знак,
право брати кредит, і заключати господарські договори.
Виробництво як система
Праця
Капітал
інформація
Земля
Підприємство

Товари , послуги,
Виробництво

П’ятим із сімох проривів у управлінській думці був прорив на межі 70 років
(60-70 років), коли було висунута ідея «Організація - відкрита система», тобто
ефективність організації в більшій мірі залежить від зовнішніх, а не внутрішніх
умов країни та ін.
Загальними характеристиками підприємств є:
✓
ресурси;
✓
залежність від зовнішнього середовища;
✓
горизонтальний і вертикальний поділ праці.
2.

Мотивація поведінки підприємства

Головна проблема підприємства - задоволення зростаючих потреб
споживачів при обмежених ресурсах.
Мета підприємства - отримання прибутку (мотивація роботи
підприємства).
Місія підприємства – це головна кінцева його мета, яка зумовлена
сутністю існування підприємства.
Місія повинна бути офіційно сформована, доведена до трудового колективу
і громадськості (хоторнські експерименти Мейо 30-років XX ст.)
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Фірми, які заявляють про свою місію, мають кращі фінансові показники,
створюють собі популярний імідж. Місія не повинна бути вузькою (прибуток)
чи дуже широкою, не конкретною).
Обмеженість ресурсів породжує серед підприємств конкуренція щодо їх
розподілу, використання обумовлює вибір оптимального варіанту (
підприємство відповідає на основні економічні питання: Що? Як? Для кого?)
виробляти.
Умови в яких функціонує підприємство:
1) самостійне здійснення відтворювального процесу;
2) повна економічну відповідальність за результати своєї діяльності;
3) прибуток виступає основним джерелом копнім для розвитку підприємства;
4) конкуренція з іншими підприємствами;
5) економічна допомога держави має локальний винятковий характер.
Створення ефективної системи мотивації персоналу – основна задача
менеджменту (4 функції: організація, мотивація, контроль, планування).
Японія вирішила задачі мотивації: довічний найм на великих
підприємствах; принцип старшинства при оплаті праці, колективна
відповідальність, колективне прийняття рішень, непрямий контроль «гуртки»
якості.
3. Фактор часу і періоди функціонування підприємства
В залежності від фактору часу розрізняють наступні періоди
функціонування підприємства:
1. миттєвий - всі показники підприємства постійні;
2. короткостроковий - частина показників постійна, частина змінна;
3. довгостроковий (тривалий) - всі показники змінні.
Миттєвім періодом називається настільки короткий період, коли обсяг
виробництва кожної фірми і їх кількість в галузі фіксована.
Короткостроковій їй періодом називається такий період, протягом якого
виробничі потужності кожного підприємства фіксовані, але обсяг виробництва
може біти збільшений або скороченій за рахунок обсягу використання змінних
факторів. Загальна кількість підприємств залишається незмінною.
Довгостроковим періодом називається такий період, протягом якого
виробничі потужності можуть бути пристосовані до умов попиту і витрат. У
крайньому разі (якщо умови діяльності абсолютно несприятливі) підприємство
може повністю припинити діяльність (вийти з ринку). З другого боку, нові
підприємства можуть увійти в галузь (на ринок) за сприятливих ринкових умов.
Таким чином, кількість підприємств в однорідній галузі у довгостроковому
періоді може змінюватися.
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4. Поняття параметри виробничої функції
Формально процес виробництва може бути описаний за допомогою
виробничої функції.
Виробнича функція - це співвідношення між будь-яким набором факторів
виробництва і максимальним обсягом продукції.
Якщо припустити, що на обсяг виробництва продукції впливають витрати
виробничих ресурсів (факторів виробництва), праці (L), капіталу (К), землі або
природних ресурсів (N), то виробнича функція буде мати вигляд:
Q = f (K, L, N),
де Q - максимальний обсяг продукції при даній технології і співвідношенні
факторів.
Виробнича функція має ряд властивостей:
1. Існує певна взаємодоповнюваність (компліментарність) факторів
виробництва
2. Взаємозамінність виробничих ресурсів. Праця замінюється капіталом в
умовах НТП.
Щоб з’ясувати як вливають зміни обсягів використання одного з факторів
виробництва на потрібно розглянути ряд показників:
а) сукупний продукт змінного фактора виробництва (ТР) - це кількість
продукції, що виробляється при повній кількості цього фактора за інших
незмінних умов.
б) середній продукт змінного фактора виробництва (АР) - це відношення
сукупного продукту змінного фактора до кількості цього фактора, показує яку
продукцію одержує підприємство в середньому з одиниці змінного фактора.
АР = ТР/Х (або K,L,M)
в) граничний продукт змінного фактора виробництва (МР) - це обсяг зміни
сукупного продукту цього фактора при змінні кількості фактора на 1. Показує
зміну сукупного продукту при зміні фактора виробництва на 1 або Додаткової
одиниці ресурсу.
MP = ∆TP/∆X

