1.1 Підприємство, його основні ознаки та принципи
функціонування
Первинною ланкою економіки будь-якої країни є
підприємство. Саме воно виготовляє продукцію, утворює робочі
місця, створює додаткову вартість, яка формує валовий
національний продукт та багатство всієї країни в цілому. Тому від
ефективності функціонування підприємства залежить стан
економічного розвитку держави та добробут населення.
Розглянемо головні засади визначення сутності підприємства
як економічної категорії в сучасних умовах. Головними рисами, що
визначають сутність підприємства є такі:
- підприємство – це відокремлена спеціалізована господарча
одиниця, основою якої є професійно організований трудовий
колектив, який за допомогою засобів виробництва, що є в його
розпорядженні, виготовляє необхідну споживачу продукцію,
виконує роботи, надає послуги;
- підприємство – це самостійний суб’єкт господарювання,
створений відповідно до діючого законодавства для виробництва
продукції та надання послуг з метою задоволення суспільних потреб
та отримання прибутку;
- підприємство – це юридична особа, яка відповідає певним
ознакам, що встановлені діючим законодавством країни, на
території якої вона зареєстрована.
Відповідно до Господарського Кодексу України, підприємство
– це 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, науководослідної, торговельної та іншої господарської діяльності в порядку,
передбаченому чинним законодавством.
Повний перелік ознак підприємства наведено на рис. 1.1.
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Основні умови ефективного
функціонування підприємства в
ринкових умовах :
- економічна самостійність;
- самоокупність, рентабельність,
самофінансування;
- матеріальна зацікавленість та
відповідальність за результати
діяльності;
- дотримання законів та рішень
законодавчої та виконавчої влади.

Основні ознаки
1. Основна
організаційна
ланка народного
господарства

2. Це
самостійний
господарський
суб’єкт

3. Має право
юридичної особи

4. Має
самостійний
баланс

5. Має мету –
одержання
прибутку
(доходу)

Основні види діяльності:
виробнича
діяльність
–
організація та регулювання процесу
виготовлення продукції;
комерційна
діяльність
–
рекламна діяльність, організація збуту та
постачання;
економічна
діяльність
–
стратегічне та поточне планування,
облік та звітність, ціноутворення
ресурсне
забезпечення,
фінансова
діяльність,
зовнішньоекономічна
діяльність;
інноваційна
діяльність
–
науково-технічні розробки, технологічна
підготовка виробництва, впровадження
досягнень НТП;
управління персоналом та
організація стимулювання праці –
кадрова політика підприємства, системи
управління персоналом, ефективність
використання трудового потенціалу,
системи оплати праці, мотивація
трудової діяльності, тощо;
дослідження
зовнішнього
середовища – ринку збуту продукції,
ринку
факторів
виробництва,
інструментів державного регулювання,
конкурентів

6. Здійснює
виробничу,
науково-дослідну
і комерційну
діяльність

ПІДПРИЄМСТВО

7. Має
розрахунковий та
інші рахунки в
закладах банків

9. Не має у
своєму складі
інших
юридичних осіб

8. Має печатку зі
своєю назвою

10. Має товарний
знак

11. Здійснює будь-які види
господарської діяльності,
якщо вони не заборонені
законодавством України

Рисунок 1.1 − Ознаки підприємства як суб’єкта господарювання
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Підприємства можуть створюватися як для здійснення
підприємництва так і для некомерційної господарської діяльності.
Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно,
самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку із
своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
Підприємство представляє собою виробничо-технологічну,
організаційну та економічну єдність, тому йому притаманні
наступні ознаки: проведення підприємницької діяльності, тобто
самостійна, ініціативна, систематична діяльність з виробництва
продукції/робіт/послуг та їх реалізація з метою одержання
прибутку; володіння правами юридичної особи; певна самостійність
у прийнятті господарських рішень; порівняння доходів та витрат,
ведення автономного бухгалтерського обліку; єдність і цілісність
майнового комплексу, як правило, із замкненою технологічною
структурою.
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