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Текст лекції:
6.1. Підприємство як суб’єкт ринку та виробничо-ринкова система
Метою суспільного виробництва в будь-якій державі є задоволення потреб
громадян, що проживають на його території. Для досягнення цієї мети суспільство
організовує матеріальне виробництво, первинною ланкою якого є підприємство.
У Господарському кодексі України під „підприємством розуміється
самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом
державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами
для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного
здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської
діяльності”.
Саме на підприємстві здійснюється виробництво продукції, відбувається
безпосередній зв’язок працівника з засобами виробництва. Тобто з економічної
точки зору підприємство самостійно здійснює виробничу діяльність.
Виробництво − це процес використання праці та обладнання, капіталу
разом з природними ресурсами і матеріалами для створення необхідних
товарів та надання послуг.
Тобто виробництво можна розглядати як продуктивну систему.
На рис. 6.1 показана сукупність виробництва як продуктивної системи
відносин.
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Фактори виробництва – продуктивні
послуги праці, капіталу, природних
ресурсів та підприємницьких
здібностей

Результати виробництва –
матеріальні продукти та послуги

Продуктивна система

ВИРОБНИЦТВО

Система відносин

Організаційно-економічні відносини
(визначаються передусім
технологією, що використовується у
виробництві)

Соціально-економічні відносини
(визначаються передусім
відносинами власності, що панують
у суспільстві)

Рис. 6.1. Виробництво як продуктивна система
Разом з тим виробництво можна охарактеризувати і як систему відносин
між людьми.
Відносини між людьми можуть носити організаційно-економічний або
соціально-економічний характер.
Соціально-економічні

відносини

визначаються,

в

першу

чергу,

пануючими відносинами власності.
Мікроекономіка вивчає виробництво як продуктивну систему, яка здатна
постачати на ринок певну кількість товарів, витративши при цьому деякі
кошти і ресурси.
Тобто в мікроекономіці вивчаються організаційно-економічні відносини
і в першу чергу вони визначаються технологією, що застосовується в даному
виробництві.

6.2.

Фактори виробництва та їх групування
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Для здійснення виробничої діяльності підприємству необхідні фактори
виробництва, які протягом виробничого циклу трансформуються у вихідну або
готову продукцію Наявність певної визначеної кількості факторів виробництва
є необхідною умовою початку виробництва. Відсутність деяких із них у процесі
ведення виробничої діяльності призводить до зупинки виробництва.
Звідси випливає висновок про те, що вхідні виробничі фактори є
взаємодоповнюваними продуктами і за відсутності хоча б одного з них
підприємство не може розпочати процес виробництва. Якщо є в наявності усі
виробничі фактори, то за інших рівних умов обсяг виробленої продукції
залежатиме від кількості залучених факторів та від тієї комбінації, в якій вони
застосовуються. Отже для того, щоб досягти бажаного обсягу випуску
продукції, підприємство може змінювати кількість ресурсів, які залучаються у
виробництво, або змінювати пропорції, у яких вони поєднуються. Один
виробник може використовувати багато праці та мало капіталу, а інший,
навпаки, багато капіталу і мало праці для отримання одного і того ж обсягу
продукції.
Окрім взаємодоповнюваності, виробничі фактори характеризуються
також взаємозамінюваністю, тобто у виробничому процесі вони можуть
заміщувати один одного, змінюючи тим самим пропорції їх поєднання.
Відсутність певної кількості одного фактора виробництва можна компенсувати
певною кількістю іншого.
Слід зауважити, що взаємозамінюваність ресурсів у виробництві не є
абсолютною. Межі заміщення одних факторів іншими обумовлюються
науково-технічним прогресом, рівнем технології тощо.
Принцип

економічності

вимагає

від

підприємств

раціонального

використання обмежених виробничих факторів при виготовленні продукції.
Досягнення даного принципу можуть забезпечити два альтернативних підходи.
При першому підході ставиться вимога, щоб необхідна кількість вихідної
продукції була виготовлена з мінімальними витратами вхідних факторів. При
другому підході завдання полягає в тому, щоб при даних витратах факторів
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виробництва отримати максимальну кількість готової продукції. Якщо
підприємства притримуються принципу економічності при комбінуванні
факторів, тобто при виготовленні продукції, то таке виробництво є
ефективним.
Оскільки

виробництво

здійснюється

у відповідності

з

певними

технологічними правилами, то важливо визначити і виразити кількісні
співвідношення між випуском продукції та рівнем вхідних факторів
виробництва.
Теорія виробництва базується на використанні факторних моделей, що
пов’язують величину результату виробництва з обсягами виробничих
факторів, які обумовили цей результат. Найпоширенішим видом таких
факторних моделей є виробничі функції. В загальному вигляді виробнича
функція може бути представлена формулою:
Q= f (L, K, M,…)

(6.1)

де L, К, М — вхідні фактори виробництва: праця, капітал, матеріали та
ін.
Саме виробнича функція виражає функціональну залежність між
вхідними ресурсами і виходом готової продукції (обсягом виробництва); вона
підкреслює, що вихід продукції є лише функцією кількості вхідних факторів,
які використовуються у виробничому процесі.
Виробнича функція, як і будь-яка економічна модель, є певним
спрощенням дійсності. Наприклад, праця може описуватися не одним числом,
а сукупністю чисел, оскільки у процесі виробництва використовуються
працівники різних професій, кваліфікації, різного вікового складу тощо.
Оскільки для зміни кількості використовуваних у різних виробничих
процесах вхідних факторів необхідно затратити різний час, важливо
розрізняти його короткий і довгий періоди.
Короткостроковий період часу − це час, протягом якого один чи
більше виробничих факторів не можуть змінитися. Фактори виробництва, обсяг
яких неможливо змінити на даному проміжку часу, називають постійними
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(фіксованими). Наприклад, якщо випуск заданого обсягу продукції має бути
здійснений за три робочих дні, то за цей час змінити певну частину вхідних
факторів, скажімо виробничих потужностей, неможливо. Однак інтенсивність
використання наявних виробничих потужностей у межах короткого періоду
може змінюватися. Короткостроковий період являє собою період фіксованих
потужностей.
Довгостроковий період часу − це час, достатньо тривалий для того,
щоб змінити обсяги усіх задіяних ресурсів, у тому числі виробничих
потужностей. Довгостроковий період − це період змінних потужностей. У
цьому періоді всі виробничі фактори є змінними.
Слід зазначити, що короткостроковий і довгостроковий періоди
відрізняються в кожному конкретному випадку. Так, у легкій промисловості
розміри виробничих потужностей можна змінити за декілька днів, тоді як для
важкої промисловості зміна виробничих потужностей вимагатиме декілька
років.
Окрім вибору найоптимальнішої комбінації факторів виробництва
підприємства, коригує і їхню кількість, що впливає на обсяг випуску продукції.

6.3.

Параметри підприємства як мікроекономічної моделі

Діяльність підприємства характеризується виробництвом товарів послуг,
виробництвом продукту. При аналізі діяльності підприємства застосовуються
показники сукупного продукту і граничного продукту.
Сукупний продукт (ТР) − весь обсяг продукту підприємства, створено
сукупною дією усіх факторів виробництва.
Граничний продукт (MP) − це добавка до сукупного продукту за
рахунок використання додаткової одиниці якогось виробничого фактора (праці
чи капіталу):
MPL

TPL

L

; MPK

TPK
,
K

де MPL – граничний продукт, створений під дією фактора праці;

(6.2)
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TPL – приріст сукупного продукту за рахунок використання додаткової

одиниці фактора праці;

L – приріст фактора праці;
MPK – граничний продукт, створений під дією фактора капіталу;
TPK – приріст сукупного продукту за рахунок використання додаткової

одиниці фактора капіталу;
K – приріст фактора капіталу.

Крім того, використовується показник середнього продукту (AP) −
сукупний продукт підприємства з розрахунку на одиницю змінного фактора
виробництва:
APL

TPL

L

(6.3)

де TPL – сукупний продукт, створений під дією фактора праці;

L – фактор праці.
Середній продукт є показником середньої продуктивності (наприклад
праці), а граничний продукт – виразом граничної продуктивності.
Від реалізації виробленого продукту створюється доход підприємства.
Сукупний (валовий) доход (TR), який одержує підприємство дорівнює
ціні продукту (Р), помножений на кількість реалізованого товару (Q):
TR= Р × Q

(6.4)

Граничний доход (MR) − це приріст доходу (ТR) на додаткову одиницю
товару:
TR
Q

MR

(6.5)

Середній дохід підприємства (AR) − це доход в середньому на одну
одиницю реалізованого товару:
AR

TR
Q

(6.6)
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Витрати виробництва − це витрати підприємства на закупівлю
сировини, палива, енергії, матеріалів, робочої сили, оборотних фондів, інші –
на закупівлю засобів праці, обладнання, устаткування (основних фондів).
Витрати підприємства в мікроекономіці розглядаються під кутом зору
підприємця, який прагне обґрунтувати оптимальну стратегію підприємства і
досягти мети − мети одержання рівного доходу на одиницю витрат на
виробничі ресурси, в кінцевому результаті – максимізувати прибуток.
Господарський суб’єкт зіштовхуючись із обмеженістю ресурсів повинен
зробити вибір між альтернативними способами їх використання, між
альтернативними витратами.
Альтернативні

витрати

−

витрати

ресурсів

за

найкращого

альтернативного варіанту їх застосування. Підприємець, приймаючи рішення
про використання ресурсів, відмовляться від виробництва інших товарів чи
послуг, тобто жертвує цінністю альтернативних можливостей. Витрати
підприємства за ознакою належності факторів виробництва поділяються на
зовнішні і внутрішні.
Зовнішні витрати дорівнюють сумі виплат підприємства за використані
ресурси зовнішнім постачальником (за працю, сировину, матеріали, енергію,
транспорт і т. ін.).
Внутрішні витрати − витрати, що дорівнювали б доходу за виробничі
ресурси,

якби

не

використовувались

самостійно.

Наприклад,

якщо

підприємство має свою виробничу споруду (свій цех), воно втрачає доход від
неї, не віддаючи її в оренду. Тобто внутрішні витрати – це витрачені доходи.
Внутрішні (неоплачені) витрати з’являються і тоді, коли підприємство
застосовує власні грошові фонди, жертвуючи процентом в банку, власну
працю і підприємницьку діяльність, відмовившись від заробітної плати в
другому підприємству на вигідних умовах.
Але щоб втримати такий фактор, наприклад як підприємницька
діяльність, в межах власного підприємства, необхідна мінімальна плата за
нього, яка називається нормальним прибутком.
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Нормальний прибуток − це доход на власну підприємницьку
діяльність, він включається до складу внутрішніх витрат.
Сума зовнішніх витрат, тобто сума всіх реальних грошових виплат, що
проходить

через

бухгалтерські

рахунки

підприємства,

називаються

бухгалтерськими витратами.
Сума зовнішніх і внутрішніх витрат називаються економічними
витратами.
Критеріям господарської діяльності підприємства є його прибуток
(чистий доход), який дорівнює різниці між валовим (сукупним) доходом і
витратами.
У зв’язку з існуванням зовнішніх і внутрішніх витрат в мікроекономіці
розрізняються дві форми прибутку: економічний і бухгалтерський прибуток.
Бухгалтерський прибуток це різниця між сукупним доходом і
зовнішніми (наявними) витратами.
Економічний прибуток − це різниця між сукупним доходом і
економічними витратами. Якщо від бухгалтерського прибутку відняти
економічний прибуток (або від економічних витрат відняти бухгалтерські
витрати) можна обчислити нормальний прибуток.
У залежності від обсягу виробництва (масштабу виробництва) витрати
можуть бути постійними і змінними.
Витрати, які не залежать від обсягу виробництва, називається
постійними (TFC) (оренда приміщення, вартість обслуговування, процент
амортизаційні відрахування, податки, заробітна плата управління, затрати по
охороні).
Витрати, які залежать від обсягу продукції називається змінними (TVC)
(вартість сировини, зарплата робітників).
Загальні (сукупні) витрати (ТС) − це сума постійних (TFC) і змінних
витрат (TVC):
ТС = TFC + TVC

(6.7)
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Величина витрат, розрахована на одиницю продукції, називається
середніми витратами:
− середні постійні витрати (AFC)

AFC

TFC
Q ;

(6.8)

− середні змінні витрати (AVC)

AVC

TVC
Q ;

(6.9)

− середні сукупні (загальні) витрати (AC)

AC

TC
Q .

(6.10)

Середні загальні витрати підприємства постійно порівнюють з ринковою
ціною одиниці даного товару: якщо вони нижчі від ринкової ціни,
підприємство одержує прибуток з кожної реалізованої одиниці товару, тобто
працює прибуткове. Додаткові витрати на виробництво кожної додаткової
одиниці товару називаються граничними витратами (MC):
MC

TC
Q

(6.11)

