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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ Й ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті наведено підходи до визначення поняття «виробничий потенціал», методи його 

оцінки та аналізу. Визначено основні показники, що характеризують виробничий потенціал промислових 

підприємств.
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Summary. In the article approaches were brought to the determination of concept of «productive potential», 

methods of its estimation and analysis. There were cortained basic indexes that which characterize productive potential 

of industrial enterprises.
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Постановка проблеми. Стабільний розвиток 

промислових підприємств, які володіють до-

сить високим виробничим потенціалом, є акту-

альним завданням не тільки для самих підпри-

ємств, але й у цілому для економіки України. У 

зв’язку з тим, що керування промисловими під-

приємствами, як правило, статично, виникає 

одна з основних проблем, рішення котрої неод-

мінно потрібно — проблема його визначення та 

методика оцінювання.

Наявність великого числа збиткових промис-

лових підприємств в Україні є наслідком того, що 

на підприємствах не створено надійних систем 

оцінки стану виробничого потенціалу. Вітчизняні 

й зарубіжні вчені не дійшли спільного висновку 

щодо трактування поняття «виробничий потен-

ціал», а також методики його оцінки, показників, 

що його характеризують. Тому необхідність більш 

глибокого дослідження підходів до визначення 

цієї категорії залишається актуальною.

Ринкові умови господарювання надають ши-

рокі можливості для змін умов функціонування 

промислових підприємств. Одночасно змінюєть-

ся характер і напрями процесів організації вироб-

ництва. Сьогодні вітчизняному виробництву при-

таманно далеко не повне використання факторів 

управління, які б забезпечували підвищення його 

ефективності, впровадження новітньої технології 

та сучасних методів управління виробництвом. За 

таких умов для забезпечення розвитку промисло-

вості необхідний пошук нових підходів щодо фор-

мування й використання виробничого потенціалу 

машинобудівних підприємств.

Аналіз основних напрямків досліджень і пу-
блікацій. Дослідженням виробничого потенціалу 

підприємства присвячено праці таких вітчиз-

няних учених, як: О. Анчишкіна, О. Арєф’євої, 

А. Архангельського, І. Должанського, О. Доби-

кіна, І. Дежкіна, Т. Загорної, І. Рєпіної, О. Федо-

ніна, О. Олексюка, Ф. Євдокімова, О. Мізіна та 

ін., а також зарубіжних: І. Ансоффа, П. Друккера, 

Р. Гранта, Д. Пенга, Д. Тееса, Д. Колліса, Л. Кор-

бетті, Г. Кларідгея та ін.

Мета статті — дослідити підходи до визна-

чення поняття «виробничий потенціал», методи 

його оцінки й аналізу, визначити основні показ-

ники, що характеризують виробничий потенціал 

промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу. Термін «потенціал» 

тлумачиться як «міць», «сила». У Великій Радян-

ській Енциклопедії наводиться визначення термі-

ну «потенціал» як «засоби, запаси, джерела, які є у 

розпорядженні і можуть бути мобілізовані у дію, ви-

користані для досягнення визначених цілей, здій-

снення плану; рішення певної задачі; можливості 

окремої особи, суспільства, держави у визначеній 

галузі [1, с. 428]. Одним із перших, хто застосовував 

і почав досліджувати поняття «виробничий потен-

ціал», був А. І. Анчишкін, який включив до нього 

«виробничі ресурси, їх об’єм, структуру, технічний 

рівень та якість», які у процесі виробництва пере-

творилися у фактори виробництва [2, с. 13].

Щоб належним чином визначити сутність 

категорії «виробничий потенціал», розглянемо 

поняття «потенціал». Цей термін походить від ла-

тинського слова «potencia», що в перекладі озна-

чає приховану можливість, здатність, силу, яке 

може виявитись за відомих умов [3, с. 352]. Для 

детальнішого дослідження сутності виробничо-

го потенціалу підприємства доцільно розглянути 

еволюцію наукового трактування терміна «потен-

ціал» в економіці різними авторами (табл. 1).

На думку В. Щелкунова, «під виробничим 

потенціалом розуміють можливості підприєм-

ства, результатом реалізації яких є товари та по-

слуги» [13]. Саме реалізація виробничого потен-

ціалу, за допомогою фінансового, управлінського, 

трудового та інших видів потенціалу, створює той 

продукт, який надалі стає вхідним ресурсом для 

маркетингового потенціалу.

Й. М. Петрович, І. О. Будіщева, І. Г. Устінова 

вважають, що «виробничий потенціал — це сукуп-
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Таблиця 1

Еволюція наукового трактування терміна «потенціал» в економіці
Автор Визначення

В. С. Нємчиков [4]
Потенціал розширеного виробництва — ресурсні можливості національної економіки 

для здійснення економічного зростання.

В. Я. Чевганова [5]
Економічний потенціал — це можливість підприємства використовувати виробничий 

потенціал для випуску продукції в умовах впливу макро- і мікросередовища.

Г. В. Герасимчук [6]

Потенціал — це максимальні можливості об’єкта функціонування з урахуванням чин-

ників впливу шляхом раціонального використання всіх видів ресурсів для досягнення 

потенціальних цілей.

І. М. Рєпіна [7]

Підприємницький потенціал — сукупність ресурсів (трудових, матеріальних, техніч-

них, фінансових, інноваційних), навичок, можливостей керівників, спеціалістів та 

інших категорій персоналу для виробництва товарів, здійснення послуг, отримання 

максимального доходу (прибутку) і забезпечення сталого функціонування та розвитку 

підприємства.

К. Г. Воблий [8]
Потенціал виробничих сил — потенційна можливість країни виробляти матеріальні 

блага для задоволення потреб населення.
О. І. Абалкін [9] Потенціал — це узагальнена характеристика ресурсів, прив’язана до місця і часу.

О. І. Анчишкін [10]
Виробничий потенціал — сукупність ресурсів, які у процесі виробництва набувають 

форми чинників виробництва.

О. І. Олексюк [11]

Потенціал підприємства — можлива сукупність активних і пасивних, явних і прихо-

ваних альтернатив (можливостей) якісного розвитку соціально-економічної системи 

підприємства у певному середовищі господарювання (ситуаційно-ринкова складова) 

з урахуванням ресурсних, структурно-функціональних, часових, соціокультурних та 

інших обмежень.

О. С. Федонін [12]

Потенціал підприємства — інтегральне відображення поточних і майбутніх можливос-

тей економічної системи щодо трансформування вхідних ресурсів за допомогою при-

таманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага, максимально 

задовольняючи в такий спосіб корпоративні та суспільні інтереси.

Джерело: [4–12].

ність виробничих (матеріальних і трудових) ресур-

сів фірми, які можуть бути використані для реа-

лізації цілей виробничого підприємництва» [14]. 

Основою для його виділення є наявність певних 

ознак головних характеристик виробничого по-

тенціалу: складність структури, необхідність спеці-

альної методології для визначення; динамічність, 

обумовлена тісною залежністю від фактора часу.

Виробничий потенціал підприємства, на дум-

ку В. Д. Маркової та С. А. Кузнєцової, включає до 

себе такі складові [15]: технічний потенціал, тех-

нологічний потенціал, трудовий потенціал. Тобто 

технічний і технологічний потенціал входять до 

складу виробничого потенціалу. Водночас трудо-

вий потенціал є окремим видом потенціалу, хоча й 

має вагомий вплив на виробничий потенціал.

Для визначення виробничого потенціалу в різ-

них концепціях використовують різні підходи. Щодо 

визначення розміру виробничого потенціалу сфор-

мовано три основних підходи до нього: ресурсний 

(або обліково-звітний), структурний (функціональ-

ний) і цільовий (проблемно-орієнтований) [16, с. 68].

1. Ресурсний підхід, зорієнтований на ви-

значення виробничого потенціалу як сукупності 

виробничих ресурсів, визначає його величину як 

суму фізичних і вартісних оцінок окремих його 

складових. Оцінюючи виробничий потенціал, 

треба враховувати: матеріально-технічні ресурси 

з окремим дослідженням знарядь і засобів праці; 

трудові ресурси, енергетичні та інформаційні ре-

сурси, фінансові (грошові) ресурси.

2. Структурний підхід, зорієнтований на визна-

чення раціональної структури виробничого потенці-

алу підприємства, визначає його величину, виходячи 

з прогресивних норм і нормативних співвідношень, 

заданих найбільш досконалими технологіями, орга-

нізацією виробництва загалом і окремих підсистем 

підприємства, що використовуються в галузі.

3. Цільовий (проблемно-орієнтований) під-

хід, спрямований на визначення відповідності 

наявного потенціалу досягненню поставлених 

цілей, визначає його величину як рівень відповід-

ності окремих складових потенціалу необхідному, 

дещо ідеальному уявленню про склад, структу-

ру та механізми функціонування потенціалу для 

виготовлення конкурентоспроможності продук-

ції, який знаходить відображення у нормативних 

«деревах цілей» («деревах проблем») із широким 

спектром локальних і системних оцінок окремих 

елементів і взаємозв’язків. Рівень виробничого 

потенціалу визначається у процесі його викорис-

тання й оцінюється з точки зору його результа-

тивності, тобто ступеня задоволення (порівняно 

з конкурентами) потреб клієнтів, які спожива-

ють вироблену продукцію (надані послуги). Тому 

важливим етапом стратегічного аналізу є цільові 

оцінки виробничого потенціалу підприємства.

Вчені займають різні позиції щодо оцінки вели-

чини виробничого потенціалу, однак можна говори-

ти, що у цьому плані чітко виділяються такі підходи:

1) вартісна оцінка усіх ресурсів-складових 

потенціалу;
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2) оцінка величини виробничого потенціалу 

через переведення усіх ресурсів у трудовий екві-

валент;

3) визначення виробничої потужності під-

приємства як показника, що характеризує вели-

чину виробничого потенціалу;

4) оцінка величини виробничого потенціалу 

шляхом комплексної оцінки виведення узагаль-

нених показників.

В. Н. Авдєєнко та В. А. Котлов взагалі став-

лять під сумнів можливість визначити вклад 

певного елементу виробництва і зазначають, що 

ресурсний підхід не лише вказує на те, що вироб-

ничий потенціал «являє собою сукупність вироб-

ничих ресурсів цільового призначення, але й ро-

бить очевидною методику оцінки його величини 

як суми фізичних значень складових елементів» 

[17]. Тому вони вказують на те, що «найбільш уні-

фікованим та універсальним виміром елементів 

виробничого потенціалу є їх ціна чи вартість».

Виходячи з цих позицій, автори пропонують 

визначити величину виробничого потенціалу та-

ким чином:

 
,оф тр ер т іП B B B B B= + + + +  (1)

де П — величина виробничого потенціалу підпри-

ємства;

В
оф

 — середньорічна балансова вартість осно-

вних промислово-виробничих фондів підприєм-

ства, що також враховує витрати на їх модернізацію;

В
тр

 — вартість трудових ресурсів, що включає 

фонд заробітної плати промислово-виробничого 

потенціалу, фонд матеріального заохочення, ви-

трати на навчання, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації промислово-виробничого персоналу;

В
ер

 — вартість енергетичних ресурсів, котрі 

підприємство отримує зі сторони;

В
т
 — технології;

В
і
 — вартість інформації [18].

В. М. Архипов фізичний обсяг виробничих 

ресурсів пропонує оцінювати через чисельність 

промислово-виробничого персоналу, виходячи з 

такої формули:

 W
o
 = LK

L
 + ПВFK

w
,  (2)

де W
o
 — сукупна споживча вартість виробничих 

ресурсів;

L — чисельність промислово-виробничого 

персоналу;

K
L
 — коефіцієнт оцінки складу та якості тру-

дових ресурсів;

П — коефіцієнт заміщення основних вироб-

ничих фондів чисельністю промислово-виробни-

чого персоналу;

В — питома вага активної частини основних 

виробничих фондів;

F — вартість основних виробничих фондів у 

незмінних цінах;

K
w
 — коефіцієнт оцінки складу та якості осно-

вних виробничих фондів, де K
L
 і K

w
 враховують 

вплив науково-технічного прогресу на фактори 

виробництва [19].

Ю. Ю. Донець та А. В. Жаров також акцен-

тували увагу на визначенні величини виробничо-

го потенціалу засобами визначення виробничої 

потужності. На їх думку, перший «за своїм кіль-

кісним значенням може бути меншим чи рівним 

виробничій потужності виробничої системи цієї 

території, бо являє собою виробничу потужність, 

скориговану обмеженнями інших складових ви-

робничого потенціалу (наявність трудових, енер-

гетичних і матеріальних ресурсів)» [20]. Причому 

взаємозв’язок виробничого потенціалу та вироб-

ничих потужностей наведено такою моделлю:

 
.

1
max,

Т

Віj B nij
і
Р П y
=

= =∑   (3)

де Р
і
 — виробничий потенціал і-го територіаль-

ного комплексу, тис. грош. од.; П
Bij

 — виробнича 

потужність і-го підприємства, що знаходиться у 

j-му районі, тис. грош. од.; У
B. пij

 — коефіцієнт ви-

користання потужності і-го підприємства [21].

Викликає інтерес погляд С. В. Проскуркі-

на на визначення вартості виробничого потен-

ціалу підприємства [21]. На його думку, загаль-

на вартість

 Пз = Фо + Фоб + ЗПн + Всх,   (4)

де Пз — величина виробничого потенціалу;

Фо — середньорічні основні виробничі фонди;

Фоб — середньорічні обігові кошти;

Зпн — заробітна плата промислово-виробни-

чого персоналу підприємств;

Всх — відрахування на соцстрахування.

Таким чином, С. В. Проскурін, звертаючи ува-

гу тільки на найважливіші моменти, залишив поза 

увагою структурні зміни в основних виробничих 

фондах, рівень виробничих запасів підприємства, 

кваліфікаційний рівень працівників підприємств.

Оскільки виробничий потенціал підприєм-

ства являє собою складну систему, то рівень ефек-

тивного використання його основних елементів 

можна визначити, керуючись загальними засада-

ми економічного аналізу співвідношення резуль-

тату й витрат. Для аналізу виробничого потенціа-

лу необхідно використовувати такі показники, як 

відсоток зносу обладнання, що використовується, 

фондомісткість і матеріаломісткість продукції. Се-

редня частка приросту продукції за рахунок інтен-

сифікації виробництва показує, наскільки можна 

збільшити випуск продукції, не вкладаючи коштів 

у збільшення умовно-постійних витрат (трудові 

ресурси, обладнання тощо). Обсяг інвестицій у ви-

робництво, а також його зміни показують напрям 

змін у виробничому потенціалі підприємства. По-

казники для аналізу виробничого потенціалу про-

мислових підприємств наведені в таблиці 2.
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Таблиця 2

Показники для аналізу виробничого потенціалу

Показники
Умовне 

позначення

Формула 

для розрахунку
Примітка

Обсяг виробленої продукції, тис. грн. V —
Розраховується за даними про основні по-

казники діяльності підприємства
Виробничні потужності (за поточним 

рівнем цін, тис. грн.) 
Vпот —

Розраховується за паспортами на облад-

нання, а також за цінами на продукцію

Фондомісткість продукції Фм Вф/V
Вф — вартість основних виробничих 

фондів

Матеріаломісткість продукції Мм Вм/V
Вм — вартість витрачених сировини та 

матеріалів
Відсоток зносу обладнання, 

що використовується
Вз — Розраховується за даними балансу

Середня частка приросту продукції 

за рахунок інтенсифікації виробництва
Уінт

Уінт = 100 

(1 – ΔZ/ΔP),%

ΔZ — приріст застосовуваних ресурсів за 

період;

ΔP — приріст обсягу продукції за певний 

період

Обсяг інвестицій у виробництво до за-

гального обсягу виробленої продукції
Оі Пр/V

Пр — приріст строк балансу 012,022 та 030 

(«нематеріальні активи», «незавершене 

будівництво», «основні засоби»)
Джерело: [22].

Виробничий потенціал суттєво залежить від 

орієнтації на найновітніші досягнення в техніці та 

технології галузі, що водночас впливає на реаліза-

цію вже існуючого потенціалу. Без постійного під-

тримання конкурентних переваг у виробництві 

створення виробничого потенціалу унеможлив-

люється; під впливом цього фактору успіху можна 

досягти тільки при закупівлі найновітнішого об-

ладнання й технологій, оскільки моральне старін-

ня відбувається досить швидко.

Одним із основних напрямів у підвищенні ефек-

тивності використання виробничого потенціалу зали-

шається орієнтація ліквідації втрат ресурсів (сировин-

них, енергетичних, трудових), яка можлива шляхом 

модернізації діючих технологій на базі інновацій.

Д. М. Черваньов та Л. І. Нейкова у монографії 

«Менеджмент інноваційно-інвестиційного роз-

витку підприємств України» роблять акцент на 

інноваціях як рушійній силі економіки. Як вони 

стверджують, важливої ролі набувають поглиблене 

вивчення можливостей використання інновацій 

як способу економічного розвитку, забезпечення 

державного регулювання і підтримки інновацій-

них процесів, розроблення й ухвалення правильної 

стратегії досягнення поставленої мети, способів її 

реалізації та шляхів фінансового забезпечення [23].

Цю думку підтримують також такі економіс-

ти, як В. Квінт та А. Кочетков [24]. Вони справед-

ливо підтверджують, що ефективність науки та 

техніки виробництва величезною мірою залежить 

від правильного вибору, оцінки і впровадження 

найважливіших інновацій.

А. Ю. Єгоров та Л. Ф. Нікулін підходять до 

управління виробничим потенціалом промисло-

вих підприємств через персонал підприємства і 

ставлять акцент на знаннях (кваліфікації та про-

фесіоналізмі), а також людському капіталі як го-

ловних чинниках економічного зростання [25].

Такої ж думки про головну роль саме кадрово-

го та управлінського фактору дотримується й автор 

праці «Новий менеджмент. Управління підприєм-

ствами на рівні найвищих стандартів» В. І. Бовикін 

[26]. Він пише: «Для успіху та меншої уразливості 

з боку зовнішнього середовища, що постійно змі-

нюється, для виживання в умовах конкуренції та 

досягнення своїх цілей недостатньо того, щоб ор-

ганізація тільки лише мала певний потенціал для 

ефективного (прибуткового) функціонування. Для 

реалізації цього потенціалу організація повинна 

бути внутрішньо ефективною, що можна характе-

ризувати наступним чином. Внутрішньо ефектив-

на організація раціонально використовує всі види 

ресурсів: трудові, матеріальні, фінансові, енерге-

тичні, виробляючи при цьому товари та послуги з 

мінімальними витратами й високою якістю». При 

цьому підвищення внутрішньої ефективності є за-

вданням насамперед менеджменту.

Розглядаючи структуру реалізованої промис-

лової продукції, наведену на рис. 1, можна зроби-

ти висновок, що визначення виробничого потен-

ціалу промислових підприємств має ураховувати 

специфіку та структуру української промисловос-

ті, розбіжності у розвитку окремих галузей.

Висновки. Трактування визначення «вироб-

ничий потенціал» є неоднозначним, як і методів 

його оцінки. Тому потрібно створити економічний 

механізм управління формуванням і використан-

ням виробничого потенціалу промислових підпри-

ємств. Керівники підприємств і фахівці-науковці 

повинні спільно розробляти програми розвитку 

усіх галузей промисловості з урахуванням регіо-

нального характеру виробництва, наявності ресур-

сів і попиту на продукцію. Процес управління ви-

робничим потенціалом промислових підприємств 

є складним. Особливістю є визначення існуючого 

потенціалу, визначення резервів і розробка заходів 
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щодо їхнього використання. Завдяки ефективному 

використанню цих резервів промисловість Украї-

ни може вийти на зовсім інший рівень.
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Рис. 1. Структура реалізованої промислової 

продукції у 2010 році, %. 

Джерело: Державний комітет статистики [27]


