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1. Сутність економічної діяльності підприємства
Слово «економіка» переводиться з грецької, як мистецтво ведення
господарства. Первинною ланкою господарського комплексу любої країни є
підприємство – самостійний господарський суб’єкт, створений для
виробництва продукції, виконання робіт і послуг з метою задоволення
суспільних потреб і одержання прибутку. Ст. 62 Господарського кодексу
України визначає, що підприємство – це самостійний суб’єкт
господарювання, створений компетентним органом державної влади чи
органом місцевого самоврядування, чи іншими суб’єктами для задоволення
громадських чи особистих інтересів шляхом систематичного здійснення
виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарчої діяльності в
порядку, передбаченому цим кодексом і іншими законами.

Підприємство – це організація, яка має ознаки юридичної особи, тобто:
володіє майном, виступає у правових відносинах від свого імені, самостійно
веде господарську діяльність, заключає договори, наймає і звільняє персонал,
представляє свої інтереси у державних органах, відкриває рахунки у банках,
має власне найменування та інші засоби індивідуалізації. Економічна
діяльність підприємства оцінюється по показникам прибутку і
рентабельності, які залежать від точності і достовірності прогнозування і
планування діяльності підприємства.
Господарська діяльність приваблює підприємство можливістю
розширеного задоволення матеріальних інтересів на основі одержання
прибутку. Підприємство пране одержати більший прибуток при менших
витратах. Для цього потрібна висока майстерність ведення господарства, яка
ґрунтується на багатому досвіді і глибоких знаннях законів господарської
діяльності.
За розміром підприємства поділяються на великі, середні і малі. У
світовій практиці поширена класифікація за якої великими вважаються
підприємства з чисельністю персоналу більше 1000 чоловік, середніми – з
чисельністю персоналу від 100 до 1000 чоловік, малими – з чисельністю до
100 чоловік. В Україні серед загальної маси підприємств переважають
приватні підприємства.
2. Стратегії і напрямки розвитку підприємств
Для свого розвитку підприємства використовують стратегії:
1. росту;
2. обмеженого росту;
3. скорочення;
4. поєднання трьох вище названих стратегій.
При стратегії росту річні темпи підвищення основних економічних
показників господарської діяльності підприємства (збільшення доходу,
прибутку, основних фондів, підвищення рівня якості товарів і послуг та ін.)
перебільшує 5%. В управлінні стратегія потребує високого рівня організації
виробничих процесів, використання новітніх технологій, прийняття
високоефективних проектних рішень. Висока швидкість економічного
розвитку за стратегією росту найчастіше знижує точність планування,
збільшує можливість помилок в прийнятті управлінських рішень, підвищує
рівень економічного ризику. Виходячи з цього, великі і середні підприємства
рідко використовують у своєму розвитку стратегію росту. Побоювання
загубити те, що вже маєш: відповідний сектор ринку, виробничі зв’язки,
стабільний економічний стан стримують бажання до швидкого розвитку.
Стратегії росту, як правило, додержуються «молоді» малі фірми, які
працюють на ринку ще короткий проміжок часу, мають невеликі активи і
намагаються швидко і надовго закріпитися в конкурентному середовищі.
При стратегії обмеженого росту основні економічні показники
господарської діяльності збільшуються від 0% до 5%. Таку стратегію частіше

використовують великі і середні підприємства, які тривалий час стійко
працюють на ринку, мають стабільні господарські зв’язки з постачальниками
та споживачами.
При стратегії скорочення підприємство свідомо зменшує основні
економічні показники, повністю або частково припиняючи господарську
діяльність, відсікаючи або скорочуючи організаційні структури, переводячи
матеріальні цінності у швидко ліквідні форми. Причинами застосування
такої стратегії можуть стати: небезпечні дії конкурентів, неефективна
управлінська діяльність менеджерів підприємства, нераціональна податкова
політика держави та ін.
На практиці, частіше всього, підприємство використовує поєднання
трьох вище названих стратегій, гнучко і своєчасно переходячи від одної
стратегії до іншої.
Реалізація стратегій господарського розвитку підприємства може
проходити за двома напрямками:
а) екстенсивному;
б) інтенсивному.
Екстенсивний напрямок передбачає розвиток господарської діяльності
на минулих технологіях за рахунок використання факторів:
- розширення виробничих площ;
- створення додаткових робочих місць;
- залучення у сферу виробництва додаткової робочої сили.
Інтенсивний напрямок розвитку підприємства включає збільшення
випуску продукції, доходу, прибутку без нарощування чисельності
виробничого персоналу, внаслідок використання наступних факторів:
- використання сучасних прогресивних технологій;
- застосування високопродуктивного, ефективного обладнання;
- механізація і автоматизація виробничих процесів;
- підвищення кваліфікації і професійної майстерності персоналу;
- удосконалення управління (планування, організації, мотивації, контролю)
господарської діяльності.
Екстенсивний напрямок частіше всього використовується при
виробництві товарів широкого вжитку підприємствами слаборозвинутих
країн або країн, що розвиваються. З точки зору складності управління
екстенсивний напрямок реалізується набагато легше, ніж інтенсивний.
Використовувати екстенсивний напрямок для розвитку господарської
діяльності доцільно обмежений термін часу і насамперед в умовах надлишку
матеріальних, енергетичних, трудових ресурсів і їх низької вартості.
Довготривале використання екстенсивного напрямку може привести до
технологічного відставання підприємства від конкурентів і поступовому
уповільненню темпів господарського розвитку.
Інтенсивний напрямок успішно використовується в любих умовах і
сферах господарської діяльності підприємства. Він більш доцільний до
застосування, ніж екстенсивний, тому, що сприяє підвищенню економічної
ефективності – можна одержати високі господарські результати (збільшення

випуску продукції, доходу, прибутку) при менших витратах. Але управляти
інтенсивним господарським розвитком складніше, ніж екстенсивним.
3. Основні показники господарської діяльності підприємства
Основними показниками господарської діяльності підприємства є:
доход, витрати, прибуток, рентабельність.
Доход – це сума грошових коштів, які підприємство одержує за
результатами господарської діяльності за певний перід часу (як правило, рік),
грн/період часу (рік).
Доход підприємства, Д , за певний період часу складається з трьох
складових:
(1)
Д Д р Д п. р Д ц ,
де Д р – доход підприємства від реалізації товарів та послуг, грн./період часу
(рік); визначається за формулою:
Др

m

Ni Ц i ;

(2)

i 1

Ц i – ціна продажу і-го виду товару, послуги, грн/шт;
N i – кількість проданих товарів, послуг і-го виду за відповідний період часу,

шт;
m – кількість найменувань проданих товарів, послуг;
Д п. р – доход від позареалізаційних операцій: функціонування жилого фонду,
дитячих дошкільних установ, спортивних споруд, доход, одержаний у
вигляді дивідендів від володіння акціями інших підприємств та ін.,
грн./період часу (рік).
Д ц – доход від продажу підприємством матеріальних цінностей (будівель,
споруд, обладнання, транспортних засобів, матеріалів та ін. ) і
нематеріальних активів (конструкторської, технологічної документації,
секретів виробництва, патентів та ін. ), грн/період часу (рік).
Розмір доходу у вартісному вираженні відображає обсяг
господарської діяльності підприємства за певний період часу, але не
характеризує її успішність, ефективність.
Приклад 1.
За минулий рік підприємство продало виробів А 50000 штук за ціною
800 грн/шт і виробів Б 10000 штук за ціною 1200 грн. шт. Доход
підприємства від позареалізаційної діяльності склав Д п. р. 300000 грн/рік. На
протязі року були продані матеріальні цінності і нематеріальні активи на
суму Д ц = 2 000000 грн. Визначити доход підприємства за минулий рік.

Рішення:
1. Доход підприємства від реалізації товарів розрахуємо за формулою
2.2:
Др

m

Ni Ц i

50000 800+10000 1200=52 млн.грн/рік;

i 1

2. Доход підприємства за минулий рік розрахуємо за формулою 1:
Д Д р Д п. р. Д ц 52 + 0,3 + 2 = 54,3 млн.грн/рік.
Витрати. Господарська діяльність підприємства неможлива без
витрат. Розрізнюють витрати поточні і капітальні.
Поточні витрати здійснюються постійно і викликані циклічним
поновленням виробництва і продажу товарів та послуг. До поточних
відносяться витрати на сировину, матеріали, паливо. енергію, заробітну
плату, амортизацію, управлінські, транспортні, складські роботи. Сума
поточних витрат на одиницю продукції або певну її кількість представляє
собою собівартість продукції. Підприємство постійно прагне до зниження
собівартості продукції, що визначає підвищення його прибитку. Зниження
поточних витрат (собівартості) можна добитися за рахунок ефективного
управління, використання нових прогресивних технологій, удосконалення
товару та ін.
Капітальні витрати здійснюються епізодично, одноразово; пов’язані
зі створенням умов для проведення господарської діяльності підприємства і
направлені на формування основних фондів: будівель, споруд, передаткових
будов, обладнання, транспорту, інвентаррю, житлового фонду, спортивних
споруд та ін.
Прибуток – це вартість додаткового продукту, створеного
підприємством у ході ефективної господарської діяльності. Якщо
собівартість є основою відтворювання виробництва і продажу товарів на
існуючому рівні, то прибуток – це основне джерело фінансових ресурсів для
розвитку підприємства, посилення і удосконалення його матеріальнотехнічної бази, задоволення зростаючих матеріальних, соціальних, духовних
потреб персоналу. Розрізнюють:
- прибуток від продажу одиниці товару;
- прибуток від реалізації товарів і послуг;
- балансовий прибуток підприємства.
Прибуток від продажу одиниці товару, П т , визначається в грн. на
одиницю товару за формулою:
П т Ц Сп ,
(3)
де Ц - ціна продажу одиниці товару, грн/од. товару;
С п - повна собівартість одиниці товару, грн/од. товару.
Прибуток від реалізації товарів і послуг, П р , показує величину
прибутку в грн за період часу (рік) від основної діяльності підприємства
(виробництво товарів і послуг).

Визначається за формулою:
Пр

Др

Ср

n

П тi N i ,

(4)

i 1

де Д р - доход від реалізації товарів і послуг, грн/період часу (рік);
С р - повна собівартість реалізованихх товарів і послуг, грн/період часу (рік);
П тi - прибуток від продажу одиниці товару, послуги i - го виду, грн/од.
товару;
N i - кількість проданих товарів, послуг i - го виду за певний период часу, шт.
Балансовий прибуток, П б , в грн за період часу (рік) представляє собою
загальний прибуток підприємства від усіх видів діяльності і складається з
трьох складових:
(5)
П б П р П п. р . П ц ,
де П р - прибуток від реалізації товарів і послуг; визначається за
формулою 2.4;
П п. р. - прибуток від позареалізаційних операцій, в грн за період часу
(рік); визначається за формулою:
(6)
П п. р . Д п. р . С п. р . ,
де Д п. р. - доход від позареалізаційних операцій, грн/ період часу (рік);
С п. р. - витрати (собівартість) виконання позареалізаційних операцій,
грн/ період часу (рік).
Пц – прибуток від реалізації матеріальних цінностей і
нематеріальних активів в грн за період часу (рік); визначається за
формулою:
(7)
П ц Д ц Сц ,
де Д ц - доход від реалізації матеріальних цінностей и
нематеріальних активів, грн/період часу (рік);
С ц - сума поточних витрат, пов’язаних з реалізацією матеріальних
цінностей і нематеріальних активів (витрати на рекламу, транспортні
витрати та ін.), грн/ період часу (рік).
Підприємство прагне до росту прибутку, але її величина ще не є
характеристикою успішності, ефективності господарської діяльності.
Прибуток показує абсолютний ефект діяльності підприємства. Але
ресурси, які були використані для одержання прибутки могли бути
різними. Тому, крім прибутку, для повної характеристики ефективності
ведення господарської діяльності підприємства слід аналізувати показник
рентабельності.
Приклад 2.
За минулий рік підприємство продало виробів А 50000 штук за ціною
800 грн/шт і виробів Б 10000 штук по за ціною 1200 грн/шт. Повна
собівартість виробу А 600 грн/шт, виробу Б 800 грн/шт. Доход підприємства

від позареалізаційної діяльності Д п. р. = 300000 грн/год. Доход від продажу
матеріальних цінностей и нематеріальних активів Д ц = 2 млн.грн. Відповідно:
витрати на виконання позареалізаційних операцій C п. р. = 250000 грн/год;
поточні витрати на реалізацію матеріальних цінностей і нематеріальних
активів С ц = 0,1 млн. грн.
Визначити:
- прибуток від продажу одиниці товару А і Б;
- прибуток від реалізації товарів за рік;
- балансовий прибуток підприємства за рік.
Рішення:
1. Прибуток від продажу одиниці товару визначаємо за формулою 3:
- товар А:
П т = 800 – 600 = 200 грн/шт;
- товар Б:
П т = 1200 – 800 = 400 грн/шт.
2. Прибуток від реалізації товарів за рік визначаємо за формулою 4:
П р = (50000 800 + 10000 1200) – (50000 600 +
+ 10000 800) = 14 млн.грн/год.
3. Балансовий прибуток підприємства за рік визначаємо за формулою 2.5:
П б П р П п. р . П ц ,
при цьому:
П р = 14 млн.грн/год (визначено вище, в п. 2);
П п. р. = 300000 – 250000 = 0,05 млн. грн/год;
Пц = 2 – 0,1 = 1,9 млн.грн/год.
Тоді:
П б = 14 + 0,05 + 1,9 = 15,95 млн. грн/год.
Рентабельність характеризує рівень ефективності господарської
діяльності підприємства, прибутковості використання витрат. Розрізнюють:
рентабельність товару и загальну рентабельність підприємства.
Рентабельність товару, Рт , показує прибутковість конкретного товару
(відсоток одержаного прибутку з кожної одиниці витрат, вкладених у
виробництво конкретного товару). Визначається за формулою:
Рт

Пт
100%
Сп

Ц

Сп
Сп

100% ,

(8)

де П т - прибуток від продажу одиниці товару;
Ц - ціна продажу одиниці товару;
С п - повна собівартість одиниці товару.
Рентабельність товару аналізується при вирішенні доцільності початку
виробництва нових видів продукції , при порівнянні ефективності
виробництва однотипного товару різними підприємствами.

Загальна рентабельність підприємства, Ро , характеризує в цілому
ефективність ведення підприємством господарської діяльності (відсоток
одержаного за рік прибутку з одиниці витрат підприємства). Визначається за
формулою:
Рз

Пб
*100% ,
Косн Коб.з

(9)

де П б - річний балансовий прибуток підприємства;
К осн - вартість основних виробничих фондів підприємства;
К об . з – вартість нормованих обігових засобів підприємства.
Показник загальної рентабельності використовується підприємством
для оцінки рівня своєї конкурентоспроможності серед підприємствконкурентів.
Приклад 3.
За минулий рік балансовий прибуток підприємства склав 15,95 млн.
грн/рік. Вартість основних виробничих фондів підприємства 31,8 млн. грн.
Вартість нормованих обігових засобів 21,4 млн. грн. Ціна виробу А 800
грн/шт, виробу Б 1200 грн/шт. Повна собі вартість виробу А 600 грн/шт,
виробу Б 800 грн/шт.
Визначити: рентабельність виробу А і виробу Б; загальну
рентабельність підприємства.
Рішення:
1. Рентабельність виробів А і Б визначаємо за формулою 8:
- рентабельність виробу А:
РА

800 600
100%
600

33%;

- рентабельність виробу Б:
РБ

1200 800
100%
800

50%.

2. Загальну рентабельність підприємства визначаємо за формулою 9:
РЗ

15,95
100%
31,8 21,4

30%.

