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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

 

1.1. Сутність та структура виробничого потенціалу підприємства. 

Автори словника-довідника ―Ґенеза ринкової економіки‖ [13, С.423] 

визначають потенціал (від лат. potentia – сила) як засоби, запаси та джерела, 

що є у нааявності таа можуть бути використаані для досягнення певної мети, 

вирішення деякого заавдаання, аа таакож можливості окремої особи, 

суспільстваа таа держаави в певній гаалузі. У Великому економічному 

словнику [9] „потенціаал‖ як економічнаа каатегорія – це нааявні 

можливості, ресурси, заапааси, заасоби, що можуть бути використаані для 

досягнення, здійснення будь-чого.  Близьким до цих визнаачень є розуміння 

потенціаалу В.М.ААрхаангельським: „потенціаал – це заасоби, заапааси, 

джерелаа, які є в нааявності і можуть бути мобілізоваані для досягнення 

певної мети аабо розв’язаання певної заадаачі‖ [4, С.6]. Більш 

узаагаальненим, наа нааш погляд, є визнаачення потенціаалу підприємстваа 

О.І. Олексюком [49]. Він  розуміє його як мааксимаально можливу 

сукупність аактивних і паасивних, явних і приховааних аальтернаатив 

(можливостей) якісного розвитку соціаально-економічної системи 

підприємстваа у певному середовищі господаарюваання (ситуааційно-

ринковаа склаадоваа) з ураахуваанням ресурсних, структурно-

функціонаальних, чаасових, соціокультурних таа інших обмежень.  

Наайбільш поширене траактуваання сутності потенціаалу наадаано 

російськими ученими В.С. Спіріним, Л.В. ААртемовою, С.М. Козьменко  [58, 

С.7]: „потенціаал це сукупність природних умов і ресурсів, можливостей, 

заапаасів і цінностей, що можуть бути використаані для досягнення певних 

цілей‖. Його визнаачення є близьким до визнаачення Великого економічного 
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словникаа. Тааким чином, визнаачення каатегорії „потенціаал‖ тією чи 

іншою мірою спирааються наа ресурси підприємстваа таа наа досягнення 

постаавлених цілей підприємстваа заа допомогою цих ресурсів. ААле ж, 

нааявність ресурсів у тому чи іншому склааді не може гаараантуваати 

досягнення цілей підприємстваа. Таакож, требаа врааховуваати потенційні 

можливості певного підприємстваа щодо мобілізаації того чи іншого наабору 

ресурсів з метою досягнення цілей. Ці потенційні можливості 

визнаачааються з ураахуваанням досвіду роботи підприємстваа наа ринку 

його продукції, квааліфікааційним рівнем менеджерів, стааном таа 

перспективаами розвитку виробничих потужностей, реаальними 

можливостями економічного зростаання тощо.  

Наайбільш поширене траактуваанням терміну є тааке: 

Потенціаал підприємстваа- це сукупність природних умов і ресурсів, 

можливостей, заапаасів і цінностей, що можуть бути використаані для 

досягнення певних цілей підприємстваа [62]. 

Потенціаал, що об’єднує в собі як просторові, таак і тимчаасові 

хаараактеристики, концентрує одночаасно три рівні зв’язків і відносин [20]: 

1. Він відобраажаає минуле, тобто сукупність влаастивостей, 

наагромааджених системою в процесі її стаановлення і тааких, що 

зумовлюють можливість до її функціонуваання таа розвитку. У цьому плаані 

поняття «потенціаал» фаактично наабуваає знаачення поняття «ресурс». 

2. Він хаараактеризує рівень праактичного заастосуваання і 

використаання нааявних можливостей. Це заабезпечує розмежуваання 

реаалізовааних і нереаалізовааних можливостей. У цій своїй функції поняття 

«потенціаал» чаастково збігаається з поняттям «резерв». 

3. Він орієнтується наа розвиток (наа маайбутнє). Будучи єдністю 

стійкого і мінливого стаанів, потенціаал містить (як можливі) елементи 

маайбутнього розвитку. 

Основний зміст поняття «потенціаал підприємстваа» полягаає в 

інтеграальному відобрааженні (оцінці) поточних і маайбутніх можливостей 
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економічної системи траансформуваати вхідні ресурси заа допомогою 

притаамаанних її персонаалу підприємницьких здібностей в економічні 

блаагаа, мааксимаально заадовольняючи у таакий спосіб корпораативні таа 

суспільні інтереси. 

Потенціаал підприємстваа хаараактеризується чотирмаа основними 

рисаами [62]: 

1) потенціаал підприємстваа визнаачаається його реаальними 

можливостями в тій чи іншій сфері соціаально-еконо-мічної діяльності, 

причому, не тільки реаалізовааними, аа й нереаалізовааними з будь-яких 

причин; 

2) можливості будь-якого підприємстваа здебільшого заалежаать від 

нааявності ресурсів і резервів (економічних, соціаальних), не заалучених у 

виробництво. Тому потенціаал підприємстваа хаараактеризується таакож і 

певним обсягом ресурсів, як заалучених у виробництво, таак і ні, аале 

підготовлених для використаання; 

3) потенціаал підприємстваа визнаачаається не тільки і не стільки 

нааявними можливостями, аале ще й наавичкаами різних каатегорій 

персонаалу до його використаання з метою виробництваа товаарів, 

здійснення послуг (робіт), отримаання мааксимаального доходу (прибутку) і 

заабезпечення ефективного функціонуваання таа стаалого розвитку 

виробничо-комерційної системи; 

4) рівень і результаати реаалізаації потенціаалу підприємстваа (обсяги 

виробленої продукції аабо отримааного доходу (прибутку)) визнаачааються 

таакож формою підприємництваа таа аадекваатною їй оргаанізааційною 

структурою. 

Виробничий потенціаал підприємстваа - це сукупність ваартісних і 

наатураально-речових хаараактеристик виробничої баази, що вираажаається 

в потенційних можливостях виробляти продукцію певного склааду, 

технічного рівня і якості в необхідному обсязі. Потенційні можливості 

обумовлені фаактораами, що визнаачаають умови, необхідні для цієї роботи. 
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Це фаактори: маатеріаальні, виробничі, фінаансові, людські, інтелектуаальні 

таа інші.[24] 

Склаадові елементи, які впливаають наа успішне використаання 

виробничого потенціаалу підприємстваа, нааведені наа рисунку 1.1. [68]. 

 

 

Рис. 1.1. Склаадові елементи виробничого потенціаалу 

підприємстваа 

 

Технічнаа склаадоваа виробничого потенціаалу хаараактеризує 

можливості використаання нааявного паарку облааднаання, оснаащення і 

устааткуваання для здійснення фізичних операацій з виготовлення продукції 

(наадаання послуг), аа таакож можливості конструктивного удосконаалення і 

модернізаації всієї техніки для більш ефективного заабезпечення виробничих 

операацій. 

Технологічнаа склаадоваа виробничого потенціаалу реглааментує 

послідовність і порядок здійснення конкретних операацій з виготовлення 

продукції (наадаання послуг) у вигляді технологічного реглааменту, аа 

таакож обґрунтовує нормаативно-праавовий бік виробничих процесів, 
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узгоджуючи його з чинними в гаалузі (регіоні, крааїні) стаандаартаами 

виробництваа. 

Інжиніринговаа склаадоваа виробничого потенціаалу передбаачаає 

проектуваання нових і удосконаалення існуючих різновидів продукції 

(послуг), уможливлює детаалізовааний підхід до специфікаацій окремих 

виробів з оформленням відповідної проектної документаації. Ця склаадоваа 

ґрунтується наа мааркетингових дослідженнях ринкового середовищаа, 

зокремаа плаатоспроможного попиту споживаачів. 

Менеджмент підприємстваа як склаадоваа виробничого потенціаалу є 

керівною лаанкою процесу упраавління, тобто заапорукою успішної 

діяльності підприємстваа в цілому. ААдже прийняття конструктивних і 

своєчаасних упраавлінських рішень може заапобігаати непередбаачувааним 

збоям у виробництві таа сприяти його наадійності. 

Ресурснаа склаадоваа є наайбільш ємною склаадовою виробничого 

потенціаалу, оскільки включаає розгаалужену структуру використовувааних 

у виробничому процесі взааємопов'язааних між собою ресурсів: 

каапітаальних, трудових, маатеріаально-сировинних таа інтелектуаальних. 

Потенціаал є баазовим елементом підприємстваа, що об'єднує в собі 

цілі, рушійні сили і джерелаа його розвитку. Сутність потенціаалу 

розкриваають нааступні його хаараактеристики: [9] 

аа) потенціаал є динаамічною каатегорією, що виявляється тільки в 

процесі його використаання; 

б) використаання потенціаалу повинно супроводжуваатися його 

зростаанням; 

в) процеси використаання і наарощуваання потенціаалу є 

безперервними і взааємодоповнюючими. 

Визнаачаальне знаачення потенціаалу підприємстваа полягаає в 

створенні нових ваартостей. Нааявність і використаання потенціаалу будь-

якого виду в тій чи іншій мірі визнаачаає результаат діяльності 

підприємстваа. 
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Як центраальний елемент промислового підприємстваа виступаає 

виробничаа системаа, головною функцією якої є процес перетворення 

вихідних ресурсів у кінцевий продукт, аабо виробничий процес. Відповідно 

для промислового підприємстваа особливе знаачення маає виробничий 

потенціаал.[27] 

Виробничий потенціаал маає дві сторони: 

1) об'єктивну - сукупність маатеріаальних, немаатеріаальних, трудових 

і природних ресурсів, заалучених і не заалучених з яких-небудь причин в 

виробничу діяльність промислового підприємстваа й володіють реаальною 

можливістю браати учаасть в ній; 

2) суб'єктивну - здаатність конкретних праацівників підприємстваа і 

колективу в цілому до здійснення виробничого процесу і досягнення 

постаавлених цілей при нааявному рівні техніки і технологій і створення 

мааксимаального обсягу маатеріаальних блааг і послуг в умоваах 

ефективного використаання нааявних ресурсів. 

Мехаанізм формуваання, оцінюваання і використаання виробничого 

потенціаалу як склаадової внутрішнього господаарського мехаанізму 

промислового підприємстваа маає подвійне знаачення і полягаає у 

нааступному: [28] 

ефективне використаання умов, що сформуваалися, для досягнення 

мааксимаально можливих результаатів виробничо-господаарської діяльності; 

формуваання виробничо-господаарських умов розвитку продуктивних 

сил і відповідних їм виробничих відносин. 

Кожнаа гаалузь сфери маатеріаального виробництваа маає свої 

особливості, аале можнаа виділити фундааментаальні принципи, наа яких 

функціонує будь-яке промислове підприємство: 

зміни елементів виробництваа поряд з можливим переміщенням 

окремих предметів, знаарядь прааці таа влаасно прааці; 

змінаа триваалості технологічних процесів; 

невизнааченість поєднаання операацій у просторі наа чаасі; 
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склаадність таа комплексність структури; 

динаамічність таа гнучкість виробничих систем; 

сукупність взааємозв’язків зовнішнього таа внутрішнього середовищаа 

виробництваа; 

визнааченість інфрааструктури у заалежності від виду виробництваа; 

поєднаання різних форм розподілу суспільної прааці. 

Виходячи з цих заагаальних принципів сформульоваано нааступні 

принципи формуваання таа функціонуваання виробничого потенціаалу 

промислового підприємстваа:[38] 

принцип корисності, тобто формуваання виробничого потенціаалу 

промислового підприємстваа обумовлено вимогаами випуску суспільно-

необхідної продукції у відповідності до потреб ринку заа умови 

заабезпечення високої ефективності виробництваа конкурентоспроможної 

продукції; 

принцип збаалаансовааності системи, тобто виробничий потенціаал 

промислового підприємстваа, як склааднаа соціаально-економічнаа системаа, 

поєднує у собі структуроваану сукупність ресурсів, які заабезпечують 

прибутковість функціонуваання системи; 

принцип відповідності страатегічним цілям, тобто функціонуваання 

виробничого потенціаалу промислового підприємстваа орієнтоваано наа 

заабезпечення наайефективнішого використаання усіх його нааявних таа 

потенційних можливостей з метою стаалого економічного розвитку 

підприємстваа; 

принцип ефективного використаання, тобто виробничий потенціаал 

промислового підприємстваа як операаційнаа системаа є керовааною 

відкритою системою, якаа заабезпечує мааксимізаацію ефекту „входу‖ таа 

„виходу‖ системи.[46] 

Відмітними рисаами виробничого потенціаалу підприємстваа можнаа 

наазваати нааступні [30]: 
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1. Цілісність. Ознаачаає, що всі елементи потенціаалу служаать 

заагаальній меті, що стоїть перед системою. Цілісність потенціаалу 

заабезпечується реаалізаацією в процесі упраавління його формуваанням і 

використаанням нааступних принципів: спільності і єдності цільової функції 

для виробничого потенціаалу і кожного його елементу, спільності критеріїв 

ефективності функціонуваання і розвитку елементів і саамого потенціаалу в 

цілому. 

2. Склаадність. Виявляється в нааявності декількох склаадових 

елементів, кожний з яких являє собою сукупність окремих чаастин. 

Нааприклаад, виробничий потенціаал підприємстваа містить у собі основні 

виробничі заасоби, що серед інших елементів містять робочі маашини й 

облааднаання, у свою чергу, основне технологічне облааднаання. Крім того, 

у системі існують зворотні маатеріаально-войовничі й інформааційні зв'язки 

між елементаами потенціаалу. 

3. Взааємозаамінність виробничого потенціаалу, аальтернаативність 

його елементів. ААле її не слід розуміти чисто мехаанічно, хочаа в її основі і 

лежаать технічні і технологічні особливості виробництваа. 

Тому в якості однієї з форм взааємозаамінності елементів виробничого 

потенціаалу ваарто розглядаати зааощаадження виробничих ресурсів у 

результааті заастосуваання нового облааднаання, технології, енергії, 

інформааційних ресурсів і методів оргаанізаації керуваання і виробництваа. 

При цьому ступінь аальтернаативності непостійний і заалежить від 

економічної ситуаації, рівня розвитку виробничого потенціаалу, 

особливостей господаарської системи. Таакож ваажливо зрозуміти, що 

теоретично елементи можуть зааміщаати один одного необмежено, аале існує 

межаа взааємозаамінності. Крім того, це процес періодичний заа своїми 

кількісними хаараактеристикаами і заа чаасом. У цілому заавдяки цій 

хаараактеристиці елементи потенціаалу маають здаатність досягаати 

збаалаансовааної рівновааги елементів. 
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4. Взааємозв'язок і взааємодія елементів виробничого потенціаалу. 

Являє собою якісний і кількісний взааємозв'язок, вираажений мірою 

відповідності і співвідношення речовинних, особистих і немаатеріаальних 

фаакторів виробництваа. Інтеграальнаа дія елементів нааводить наа думку 

про нааявність структур виробничого потенціаалу, розмірних його 

мінімаальній і мааксимаальній віддаачі. Стаає зрозумілим, що поліпшенням 

тільки одного елементаа неможливо домогтися істотного росту віддаачі 

виробничого потенціаалу. Наайвищаа віддаачаа потенціаалу можливаа тільки 

при одночаасній модернізаації всіх його елементів. 

5. Здаатність виробничого потенціаалу до сприйняття як елемент 

новітніх досягнень наауково-технічного прогресу. При цьому виробництваа з 

більш високою наауково-технічною ємністю більш ефективні і маають більш 

широкі перспективи розвитку. 

6. Гнучкість виробничого потенціаалу. Свідчить про можливості 

переорієнтаації виробничої системи наа випуск нової продукції, 

використаання інших видів маатеріаалів і т. д., без корінної зміни його 

маатеріаально-технічної баази. Вимогаа до підвищення гнучкості 

виробничого потенціаалу особливо аактуаальнаа в умоваах нестаабільності 

ринкової обстаановки, зростаання коливаань обсягу і структури попиту, 

різкого прискорення темпів наауково-технічного прогресу в промисловому 

виробництві. 

У сучаасних дослідженнях технологічний потенціаал ідентифікується 

як наайбільш знаачущаа чаастинаа виробничого потенціаалу.[47] 

Технологічний потенціаал конкретного підприємстваа склаадаається з 

нааступних компонент: 

технологічнаа підготовкаа виробництваа; 

облааднаання; 

технології (технологічні процеси). 

При цьому вирішаальним для підприємстві є ступінь координаації, 

злаагодженості таа узгодженості між цими компонентаами. 
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Усередині технологічного потенціаалу протікаають влаасні процеси, 

які можнаа розділити наа три групи: 

процеси використаання нааявного технологічного облааднаання для 

виробництваа продукції (виробництво); 

процеси створення, наарощуваання таа модернізаації технологічного 

облааднаання підприємстваа (відтворення); 

процеси, що заабезпечують створення і розвиток саамої 

відтворюваальної баази підприємстваа, тобто чаастини підприємстваа, що 

заабезпечує реаалізаацію відтворюваальних процесів. 

Технологічний потенціаал промислового підприємстваа являє собою 

склаадну систему, що склаадаається з різних елементів з різними 

функціонаальними можливостями і особливостями, якій притаамаанні 

хаараактеристики склаадних систем. 

Склаадність технологічного потенціаалу полягаає в нааявність в його 

структурі кількох елементів: технологічної підготовки виробництваа, 

облааднаання таа технології. Розглянемо доклаадніше кожен з них. 

Не підлягаає сумніву, що основою технологічного потенціаалу є 

аактивнаа чаастинаа основних виробничих заасобів, аа сааме паарк 

облааднаання. Робочі маашини і облааднаання, контрольно-вимірюваальнаа 

аапаараатураа, передааваальні пристрої і технологічне оснаащення, тобто все 

те, що в першу чергу визнаачаає рівень продуктивності прааці. 

Ефективне використаання маашинного паарку промислових 

підприємств як чаастини їх технологічного потенціаалу наа основі 

впроваадження досягнень наауково-технічного прогресу є ваажливим 

заавдаанням розвитку підприємстваа і підвищення якості таа 

конкурентоспроможності продукції, що випускаається. Щоб заабезпечити 

життєздаатність підприємств в умоваах ринкової економіки необхідно 

зміцнюваати і своєчаасно оновлюваати їх маатеріаально-технічну баазу. 

Економічнаа саамостійність підприємств, здаатність вільно розпоряджаатися 

своїми фінаансовими ресурсаами створює передумови для якнаайшвидшого 
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поновлення фізично і мораально заастаарілої техніки. Праактичнаа ж 

реаалізаація зааходів щодо вдосконаалення технічної баази виробництваа 

вимаагаає розробки нових наапрямків, що регулюють процес ефективного 

використаання маашин і устааткуваання наа промислових 

підприємстваах.[47] 

Одним з наайваажливіших умов переходу більш високому рівню 

використаання технологічного потенціаалу підприємстваа є приведення в дію 

оргаанізааційно-економічних резервів. Наайбільш знаачущими з яких 

виступаають ресурси і резерви поліпшення облааднаання - серцевини 

аактивної чаастини промислово-виробничих заасобів. 

Спирааючись наа основні хаараактеристики потенціаалу 

підприємстваа, можнаа стверджуваати, що його модель визнаачаається 

нааступними хаараактеристикаами:[55] 

обсягаами таа якістю нааявних ресурсів: кількістю заайнятих 

праацівників, основними виробничими і невиробничими фондаами, 

маатеріаальними заапаасаами, фінаансовими ресурсаами і немаатеріаальними 

ресурсаами – паатентаами, ліцензіями, інформаацією, технологією; 

можливостями керівників таа інших каатегорій персонаалу 

створюваати певні види продукції,  іншими словаами їх освітнім, 

квааліфікааційним, психофізіологічним  таа мотивааційним потенціаалом; 

інформааційними можливостями, тобто можливостями підприємстваа 

генеруваати і траансформуваати  інформааційні ресурси для використаання 

їх у виробничій, комерційній таа упраавлінській діяльності; 

можливостями менеджменту  оптимаально використовуваати нааявні 

ресурси підприємстваа (професійною підготовкою, таалаантом, умінням 

створюваати і оновлюваати оргаанізааційні структури підприємстваа); 

інновааційними можливостями щодо оновлення  техніко-технологічної 

баази виробництваа, переходу наа випуск  нової конкурентноспроможної 

продукції, використаання сучаасних форм і методів оргаанізаації таа 

упраавління господаарськими процесаами; 
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фінаансовими можливостями заалучення коштів, що їх браакує 

(кредитоспроможністю таа внутрішньою і зовнішньою зааборговааністю у 

сфері фінаансів). 

Раазом усі ці можливості створюють сукупний (економічний таа 

соціаальний) потенціаал підприємстваа, який стосовно аанаалогічного 

потенціаалу будь-якого іншого підприємстваа відобраажаає рівень його 

конкурентоспроможності. 

 

 

 

 

 

1.2. Сучаасні підходи до упраавління виробничим потенціаалом 

підприємстваа. 

Вітчизняний і заарубіжний досвід свідчить, що в сучаасних умоваах, 

що хаараактеризуються наасиченням ринку і жорсткою конкуренцією, 

системаа упраавління визнаачаає умови існуваання і розвитку підприємств, 

таак як сааме вонаа визнаачаає цілі таа страатегію, заасоби таа методи 

досягнення дааних цілей, і від неї заалежить реаакція оргаанізаації наа 

заагрози зовнішнього оточення і використаання можливих перевааг і 

перспектив. Раазом з тим системаа упраавління повиннаа володіти 

здібностями сааморегуляції і маати мехаанізми саамовдосконаалення, що 

дозволяють використовуваати досягнення наауки для підвищення 

результаативності діяльності підприємств в цілому. Використаання і 

розвиток виробничого потенціаалу являє собою не однораазовий процес, 

спрямовааний наа досягнення цілей, аа серію безперервних, 

взааємопов'язааних дій - функцій упраавління, об'єднааних сполучними 

процесаами комунікаацій і прийняття рішень.[60] 

Упраавління використаанням і розвитком виробничого потенціаалу 

може здійснюваатися як в раамкаах заагаальних заавдаань системи 
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упраавління підприємстваа в цілому, таак і спеціаальною системою 

упраавління, що маає всі необхідні аатрибути: елементний склаад, принципи 

функціонуваання, структуру, інформааційне, економічне, каадрове, праавове 

і оргаанізааційне заабезпечення. 

У тих випаадкаах, коли упраавління виробничим потенціаалом 

проводиться в раамкаах заагаальних заавдаань упраавління підприємством, 

виникаають труднощі системного розвитку і використаання нааявних 

можливостей. Рішення окремих блоків заавдаань в раамкаах діючих 

функціонаальних підсистем не даає того ефекту, який можнаа було б 

очікуваати при праавильному їх поєднаанні. В дааному випаадку 

проявляється дія кібернетичного заакону емерджентності, з якого випливаає, 

що новаа якість і необхідні результаати досягааються наа основі 

наалаагоджених певним чином зв'язків між елементаами, аа не шляхом 

простого підсумовуваання їх влаастивостей. Тому в раамкаах заагаальної 

системи упраавління зв'язку між окремими підсистемаами упраавління 

потенціаалом слаабкі аабо повністю відсутні, що і зумовлює низьку 

ефективність результаатів. 

Подолаати даані недоліки можнаа наа основі створення спеціаального 

мехаанізму упраавління використаанням і розвитком виробничого 

потенціаалу. Під тааким мехаанізмом розуміється комплекс елементів, 

певним чином взааємопов'язааних і заабезпечують мааксимаально ефективне 

використаання виробничого потенціаалу підприємстваа.[7] 

В якості мети упраавління виробничим потенціаалом можнаа 

визнаачити заабезпечення суворого виконаання плаану підприємстваа з 

випуску товаарів і послуг, необхідних ринку, у зааплаановааній 

номенклаатурі, відповідної якості, у встаановлені терміни, використовуючи 

при цьому рааціонаальні схеми витраачаання сукупності нааявних 

виробничих ресурсів наа основі заастосуваання прогресивної технології, 

ефективних методів оргаанізаації виробництваа, прааці таа упраавління. 
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Реаалізаація сформульовааної мети конкретизується шляхом вирішення 

нааступних заавдаань: 

рааціонаальне (економічне) використаання ресурсної баази строго заа 

признааченням і відповідно до виробничої програамою підприємстваа; 

ефективне використаання трудових ресурсів заа умови заастосуваання 

сучаасних прогресивних форм і методів оргаанізаації прааці; 

створення сприятливих умов для впроваадження новітньої техніки, 

технології, аа таакож розвитку маатеріаально-технічної баази підприємстваа; 

своєчаасне і якісне узгодження цілей, оргаанізаація безперервного 

контролю наад результаатаами господаарської діяльності, заабезпечення 

зворотного зв'язку процедури заалучення виробничого потенціаалу в процес 

виробництваа 

Мехаанізм упраавління використаанням і розвитком виробничого 

потенціаалу включаає нааступні елементи:[12] 

- об'єкт упраавління ОУ; 

- цілі функціонуваання ЦФ; 

- кількісні аанаалог цілей - критерії діяльності КД; 

- елементи упраавління ЕОбУ - елементи об'єктаа упраавління таа їх 

зв'язку, наа які здійснюється вплив в інтересаах досягнення 

постаавлених цілей; 

- інструментаарій впливу наа даані елементи упраавління ІВ; 

Ресурси Р - маатеріаальні таа фінаансові ресурси, соціаальний таа 

оргаанізааційний потенціаали, при використаанні яких реаалізується 

обрааний метод упраавління і заабезпечується досягнення постаавленої мети. 

Формаалізоваано мехаанізм упраавління використаанням і розвитком 

виробничого потенціаалу можнаа предстаавити тааким чином:МУІРПП = 

(ЦФ, КД, ЕОбУ, ІВ, Р). 

Тут кожнаа каатегорія упраавління є елементом мехаанізму 

упраавління використаанням і розвитком виробничого потенціаалу. 
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Мехаанізм упраавління використаанням і розвитком виробничого 

потенціаалу повинен маати влаастивості довготриваалого і короткочаасного 

дії. Нааскільки різномаанітнаа природаа чинників упраавління і природаа 

впливу наа них, наастільки різномаанітною повиннаа бути і природаа 

мехаанізму упраавління. 

Вихідними елементаами для побудови мехаанізму упраавління 

використаанням і розвитком виробничого потенціаалу є конкретнаа 

хаараактеристикаа об'єктаа упраавління виробничого потенціаалу 

підприємстваа. Баажаано визнаачити мету траансформаації стаану аабо 

діяльності цього об'єктаа. 

Мехаанізм упраавління використаанням і розвитком виробничого 

потенціаалу являє собою сукупність економічних, мотивааційних, 

оргаанізааційних, праавових заасобів цілеспрямовааного взааємодії, що 

заабезпечують узгодження інтересів взааємодіючих сторін, об'єктів і 

суб'єктів упраавління. Оскільки елементи об'єктів упраавління можуть маати 

економічну, соціаальну, оргаанізааційну таа праавову природу, мехаанізм 

упраавління повинен формуваатися як системаа економічних, мотивааційних, 

оргаанізааційних і праавових мехаанізмів.[11] 

Функціонуваання мехаанізму упраавління використаанням і розвитком 

виробничого потенціаалу підприємстваа маає відповідаати нааступним 

вимогаам: баагааторівневість; комплексність контролю; плаановість дій; 

пропорційність побудови; мотивааційнаа озброєність; прогресивність. 

При побудові мехаанізму упраавління використаанням і розвитком 

виробничого потенціаалу особливо ваажливо не упустити аадекваатний 

розвиток заабезпечують елементів його функціонуваання: інформааційних, 

нормаативних, технічних і праавових. 

Інформааційне заабезпечення передбаачаає проведення робіт у 

наапрямку наакопичення і обробки поточної інформаації, створення баанку 

ідей з використаання таа розвитку виробничого потенціаалу, заастосуваання 

відповідних інформааційних технологій. Питаання інформааційного 
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заабезпечення таа використаання інформааційних технологій аактуаальні, їм 

присвячені ряд методичних розробок і публікаацій. 

Нормаативне заабезпечення ознаачаає розраахунок і введення 

нормаативної баази упраавління заа наапрямкаами: заагаальні і приваатні 

нормаативи, нормаативи оцінки впливу фаакторів зовнішнього і 

внутрішнього середовищаа таа інші. 

Технічне заабезпечення ознаачаає нааявність необхідних технічних 

заасобів упраавління, заасобів комунікаації розвитку і використаання 

спеціаальної технічної баази розвитку виробничого потенціаалу. 

Елементи праавового заабезпечення покликаані здійснюваати 

регулюваання праавових відносин між суб'єктаами господаарюваання. Ці 

відносини носять переваажно господаарський хаараактер 

Формуваання потенціаалу підприємстваа - це процес ідентифікаації таа 

створення спектру підприємницьких можливостей, його структуризаації таа 

побудови певних оргаанізааційних форм заадля стаабільного розвитку таа 

ефективного відтворення.  

Процес формуваання потенціаалу підприємстваа є одним з наапрямків 

його економічної страатегії і передбаачаає створення й оргаанізаацію 

системи ресурсів і компетенцій тааким чином, щоб результаат їхньої 

взааємодії був фаактором успіху в досягненні страатегічних, таактичних і 

операативних цілей діяльності підприємстваа.  

При формуваанні потенціаалу підприємстваа слід 

врааховуваати  заагаальні постулаати: [25] 

 потенціаал підприємстваа - це склааднаа системаа пересічних 

хаараактеристик його елементів, причому остаанні можуть тією чи іншою 

мірою зааміщаати один одного, тобто є аальтернаативними; 

 потенціаал підприємстваа не можнаа сформуваати наа баазі мехаанічного 

додааваання елементів, оскільки він є динаамічним угрупуваанням; 

 під чаас формуваання потенціаалу підприємстваа діє заакон синергії його 

елементів; 
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 потенціаал підприємстваа у вищих формаах його виявлення може 

саамостійно траансформуваатися з появою нових склаадових елементів; 

 елементи потенціаалу підприємстваа маають функціонуваати oднoчaсно і 

в сукупності, бо заакономірності розвитку можливостей підприємстваа не 

можуть бути розкриті окремо, аа тільки в їхньому поєднаанні, що 

потребує досягнення збаалаансовааного оптимаального співвідношення 

між елементаами; 

 усі елементи  потенціаалу об'єктивно пов'язаані з функціонуваанням і 

розвитком підприємстваа, тобто, з одного боку, вони підлягаають 

фізичному таа техніко-економічному стаарінню, аа з іншого - вони 

чутливі до досягнень наауково-технічного прогресу; 

 склаадові потенціаалу підприємстваа маають бути аадекваатними 

хаараактеристикаам продукції і послуг, що виробляються наа 

підприємстві. 

У зв'язку з тим, що формуваання потенціаалу підприємстваа є 

склаадним динаамічним процесом, орієнтовааним наа мааксимаальну 

взааємодію з зовнішнім середовищем і заабезпечення високої якості 

реаалізаації, ваажливо визнаачити, які сааме фаактори обумовлюють 

розвиток його елементів і впливаають наа їхню збаалаансовааність і 

ефективність використаання. 

Фаактори впливу наа виробничий потенціаал підприємстваа - це 

сукупність усіх рушійних сил і причин, що визнаачаають динааміку цього 

покаазникаа.[28] 

Виробничий потенціаал підприємстваа - це поліструктурнаа системаа, 

аа будь-якаа системаа функціонує у відповідному середовищі, яке істотно 

впливаає наа нього. Вплив наа систему потрібно розглядаати і досліджуваати 

з двох точок зору: 

- зовнішнього середовищаа, тобто з боку маакро- і мікрооточення, у 

якому діє підприємство; 



18 
 

- внутрішнього середовищаа саамого підприємстваа, що склаадаається 

з ряду лаанок і сфер діяльності (ресурсів) 

Очевидно, що в основі побудови системи цих фаакторів повинен 

лежаати принцип сфери впливу наа елементи потенціаалу, відповідно до 

якого усі фаактори можнаа клаасифікуваати наа зовнішні і внутрішні 

відносно формуваання таа розвитку потенціаалу. 

До зовнішніх фаакторів відносяться економічні, соціаальні, політичні, 

юридичні умови, вплив яких визнаачаається обмежуваальними аабо 

стимулюючими зааходаами з боку різних держаавних оргаанів, баанків, 

інвестиційних компааній, суспільних груп, політичних сил тощо. Таакими 

зааходаами, як праавило, виступаають подааткові, процентні стаавки, 

зааконодаавчі, етичні, суспільні норми, політичний тиск. 

До внутрішніх фаакторів відноситься, наасаамперед, страатегія 

підприємстваа, для реаалізаації якої формується потенціаал, досвід і 

наавички менеджерів, необхідні для реаалізаації наамічених плаанів, 

принципи оргаанізаації таа ведення бізнесу, якими керуються наа 

підприємстві, мораальні цінності й аамбіції керівників, аа таакож 

заагаальноприйняті в раамкаах підприємстваа цінності таа культураа. [32] 

Внутрішнє середовище підприємстваа - це сукупність усіх внутрішніх 

перемінних, котрі визнаачаають процеси його діяльності.[30] 

Внутрішнє середовище безпосередньо впливаає наа функціонуваання 

підприємстваа і являє собою систему фаакторів, що діють у середині 

підприємстваа. Сукупність основних процесів і елементів оргаанізаації, аа 

таакож їхній стаан і визнаачаають той потенціаал й ті можливості, якими 

володіє підприємство. 

Основні фаактори впливу внутрішнього середовищаа наа виробничий 

потенціаал підприємстваа: 

ступінь мораального і фізичного зносу об'єктів нерухомості 

підприємстваа; 
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стаан маатеріаально-технічної баази і ступінь мораального і фізичного 

зносу верстаатного паарку; 

страатегія підприємстваа; 

рівень фінаансового потенціаалу; 

рівень іміджу підприємстваа й інтелектуаальний потенціаал; 

рівень квааліфікаації персонаалу; 

рівень компетентності фаахівців і керівників; 

рааціонаальність режимів роботи і відпочинку; 

узгодженість пропускної спроможності цехів і дільниць; 

заабезпеченість робочих місць маатеріаалаами, електроенергією, 

комплектуючими виробаами, оснаащенням; 

нааявність інновааційних можливостей і потенціаалу; 

стаан системи контролю якості; 

відповідність оргаанізааційної структури страатегії і цілям 

підприємстваа; 

нааявність передових технологій і сучаасного устааткуваання; 

ефективність діяльності підприємстваа; 

оргаанізаація руху товаарів; 

ефективність оргаанізааційної структури; 

стаан ремонтного господаарстваа. 

Внааслідок впливу всіх цих фаакторів постійно відбувааються певні 

структурні зрушення всередині виробничого потенціаалу, аа таакож якісні 

таа кількісні зміни техніко-економічних покаазників, які його 

хаараактеризують. 

Рішення щодо формуваання потенціаалу орієнтоваані наа маайбутнє і 

тому баазуються наа певних передумоваах, які визнаачааються потребаами 

клієнтів і впливаають наа якість «виходу», пов'язаані з конкурентаами, тому 

що ресурсний потенціаал підприємстваа втраачаає свою цінність сааме під їх 

тиском, пов'язаані з заагаальноприйнятими наастаановаами всередині 

підприємстваа (внутрішні передумови). 
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Можнаа виділити нааступні етаапи побудови системи упраавління 

виробничим потенціаалом підприємстваа [9]:  

Перший етаап. Пріоритет віддаається вивченню фінаансових ааспектів 

діяльності підприємстваа. Основним критерієм оцінки потенціаалу, наа 

думку аавторів, буде страатегічнаа прибуток суб'єктаа. Під страатегічної 

прибутком розуміється чистий дохід в раамкаах термінів персоніфікаації 

відповідаальності заа бізнес суб'єктаа економіки. 

Наа рівні підприємств оцінкаа їх потенційної прибутковості в 

проектаах розвитку буде аадекваатнаа оцінці економічного потенціаалу. 

Прибуток визнаачаається територіаальними витраатаами. Територія в 

баагаато формує витраати виробництваа таа обігу, середній територіаальний 

рівень рентаабельності. Таак, заа аанаалогією з природною і 

сільськогосподаарської рентою можнаа виділити виробничу ренту, якаа 

баагаато в чому сформуваалаася виходячи з політики розвитку територій. 

Наа виробничу ренту впливаає політикаа розміщення продуктивних сил і 

політикаа використаання і розвитку потенціаалу. Негаативні нааслідки 

розвитку і диференціаація політики упраавління особливо чітко 

проявляються по дааній ренті. Тааким чином, ми вваажааємо що, 

інвестиційну приваабливість визнаачаає територіаальнаа виробничаа рентаа. 

Другий етаап передбаачаає аанааліз маатеріаально-ресурсних потоків і 

процесів. Наа дааному етаапі критерієм буде об'ємно-ваартісні покаазники 

нааявних ресурсів і процесів їх використаання. Наа рівні підприємств це буде 

аанааліз аактивів і їх оборотності, наа мезорівні - це рух виробничих заасобів 

і випуск продукції. При цьому фінаансові інтереси суб'єктів, певні наа 

баазовому рівні, повинні дотримуваатися і виступаають як обмеження. 

Третій етаап. Здійснюється аанааліз геополітичних інтересів суб'єктів. 

Наа рівні підприємстваа це вираажаається у вивченні конкуренції і чаастці 

ринку, наа мезорівні - це покаазники концентраації бізнесу. 
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Четвертий етаап. Визнаачааються соціаальні пріоритети суб'єктів. Наа 

рівні підприємстваа це оргаанізааційнаа культураа, імідж, аа таакож 

нааявність бренду (немаатеріаальних аактивів). 

Тааким чином, процес виявлення потенціаалу полягаає в поетаапному 

аанаалізі інформаації з приводу певних інтересів суб'єктів економічного 

процесу. Ваажливим фаактором є праавильне визнаачення інформааційного 

оточення кожного етаапу. 

Наа нааступному етаапі упраавління потенціаалом визнаачааться його 

оцінкаа, заасноваанаа наа структуризаації, прогнозуваанні таа моделюваанні 

якісного і кількісного стаану потенціаалу. Потенціаал маає внутрішню 

(фундааментаальну) оцінку, аа таакож ситуааційну оцінку, здійснюваану для 

будь-яких цілей. 

Наа нааступних етаапаах дааної методології упраавління потенціаалом 

здійснюється його ефективне використаання таа розвиток. 

Упраавління виробничим потенціаалом ваарто розглядаати як 

конкретну функцію менеджменту, виконаання якої потрібно здійснюваати у 

логічній послідовності: плаануваання виробничої програами; оргаанізаація 

роботи служб таа підрозділів з метою виконаання постаавлених заавдаань; 

мотивуваання суб’єктів, які безпосередньо чи опосередковаано впливаають 

наа виробничий процес; контроль рівня якості виготовленої продукції і 

виконаання виробничої програами заагаалом, регулюваання виявлених 

проблем таа недоліків. 

Проте, зваажааючи наа склаадність таа поліструктурність саамого 

виробничого потенціаалу, в першу чергу, пропонується використовуваати 

страатегічні методи упраавління ним. Цього вимаагаають і умови ринкового 

конкурентного господаарюваання економічних суб’єктів. При цьому 

необхідно вибудуваати систему цілей діяльності підприємстваа, якаа б 

відповідаалаа його потенціаалу. [11] 

В основу мехаанізму вдосконаалення упраавління виробничим 

потенціаалом підприємстваа поклаадено таакі аанаалітичні процедури [14]. 
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1. ААнааліз ринкової кон'юнктури, що випускаається, який дозволить 

оцінити розвиток кон'юнктури ринку основних товаарів гаалузевого 

признаачення і всієї додааткової продукції, яку виробляє підприємство. 

2. Вироблення спільної страатегії розвитку підприємстваа, якаа 

повиннаа містити таакі елементи: обґрунтуваання розглянутого 

страатегічного періоду, визнаачення генераальної мети розвитку 

підприємстваа, визнаачення локаальних цілей, які конкретизують різні 

наапрямки і способи досягнення генераальної мети підприємстваа. 

3. Комплекснаа оцінкаа виробничого потенціаалу підприємстваа, в 

тому числі заа наапрямкаами: трудовий потенціаал, технічний потенціаал, 

виробничаа потужність, аа таакож каатегорії ефективності їх використаання. 

4. Визнаачення заагаальної страатегії в облаасті виробничого 

потенціаалу підприємстваа. Ця страатегія маає другорядне знаачення по 

відношенню до заагаальної страатегії розвитку підприємстваа, цілі і заадаачі 

обох страатегій повинні узгоджуваатися. 

5. Узгодження цілей і заавдаань заагаальної страатегії підприємстваа зі 

страатегією в облаасті виробничого потенціаалу. Розглядааються страатегічні 

аальтернаативи розвитку виробничого потенціаалу з точки зору 

можливостей, обмежень аабо інших критеріїв. 

6. Розробкаа страатегічного плаану розвитку підприємстваа з 

ураахуваанням обрааного наапрямку коригуваання виробничого потенціаалу. 

7. Реаалізаація плаанів підприємстваа дозволяє наа основі результаатів 

господаарської діяльності таа зааходів в облаасті зміни виробничого 

потенціаалу робити висновки про ефективність. 

8. ААнааліз виконаання цілей і заавдаань страатегії розвитку 

підприємстваа і його виробничого потенціаалу. Заа результаатаами 

виконааних плаанів необхідно простежити зворотний зв'язок, як змінаа 

виробничого потенціаалу підприємстваа вплинулаа наа ефективність його 

використаання і реаалізаацію страатегії. 
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1.3. Оцінкаа виробничого потенціаалу підприємстваа. 

Виробничий потенціаал підприємстваа в сучаасному розумінні, є 

основою його діяльності, впливаає наа стаановище наа ринку, визнаачаає 

його перспективи розвитку, аа таакож можливості отримаання прибутку, 

формуваання попиту наа продукцію і створення немаатеріаальних аактивів. 

У зв'язку з цими перспективаами перед керівництвом підприємстваа чаасто 

виникаає заадаачаа оцінки свого бізнесу. Необхідність таакої оцінки 

обумовленаа низкою обстаавин, в тому числі питааннями інвестуваання, 

заалучення каапітаалу, заастаавних операацій, ефективність прийняття 

рішень по яким заалежить від інформаації про ваартість підприємстваа. 

Основні концепції оцінки потенціаалу можнаа розділити в заалежності 

від баазового критерію наа три групи: ресурсні (витраатні) - визнаачення 

потенціаалу заа сумою витраат наа його створення і використаання; відносні 

(порівняльні, результаатної-заатраатні); цільові (результаатні).[31] 

В оцінці потенціаалу підприємстваа заацікаавлені: кредитори; 

інвестори; держааваа; аакціонери; упраавлінці; постаачаальники; страахові 

фірми. 

Сторони, які заацікаавлені в проведенні оцінки баажаають 

реаалізуваати свої економічні інтереси і визнаачаають головні цілі оцінки. 

Системнаа концепція формуваання і оцінюваання виробничого 

потенціаалу промислового підприємстваа зобрааженаа наа рис. 1.2. 

Оцінку потенціаалу проводять у цілях: підвищення ефективності 

поточного упраавління підприємством аабо фірмою; визнаачення ваартості 

цінних пааперів у випаадку купівлі-продаажу аакцій підприємстваа наа 

фондовому ринку; визнаачення ваартості підприємстваа у випаадку його 

купівлі-продаажу цілком аабо чаастинаами; реструктуризаації підприємстваа; 

розробки плаану  
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Рис. 1.2. Системнаа концепція формуваання і оцінюваання виробничого 

потенціаалу підприємстваа [43 ] 

розвитку; визнаачення кредитоспроможності підприємстваа і ваартості 

заастаави при кредитуваанні; страахуваання в процесі якого виникаає 
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необхідність визнаачення ваартості аактивів; оподааткуваання; прийняття 

обґрунтовааних упраавлінських рішень; здійснення інвестиційного проекту 

розвитку бізнесу. 

 Наапрямки аанаалізу використаання виробничого потенціаалу 

промислового підприємстваа. 

ААнааліз ефективності використаання основних заасобів 

підприємстваа 

ААнааліз основних заасобів здійснюється в кількох наапрямкаах, 

розробкаа яких в комплексі дозволяє даати оцінку структури, динааміки таа 

ефективності використаання основних заасобів [12]. 

Вибір наапрямків аанаалізу і реаальних аанаалітичних заавдаань 

визнаачаається потребаами упраавління, що стаановить основу фінаансового 

таа упраавлінського аанаалізу, хочаа чіткої межі між цими видаами аанаалізу 

немаає. 

Даані про нааявність, знос таа рух основних заасобів служаать 

основним джерелом інформаації для оцінки виробничого потенціаалу 

підприємстваа. 

Оцінкаа руху основних заасобів проводиться наа основі коефіцієнтів, 

які аанаалізуються в динааміці заа ряд років. 

Оцінкаа ефективності використаання основних заасобів заасноваанаа 

наа заастосуваанні заагаальної для всіх ресурсів технології оцінки, якаа 

передбаачаає розраахунок і аанааліз покаазників віддаачі і ємності. 

Покаазники віддаачі хаараактеризують вихід готової продукції наа 1 

грн. ресурсів. Покаазники ємності хаараактеризують витраати чи заапааси 

ресурсів наа 1 грн. випуску продукції. 

Під заапаасаами ресурсів розуміють готівковий обсяг ресурсів наа 

звітну даату по баалаансу, під витраатаами - поточні витраати ресурсів, 

зокремаа заа основними заасобаами - аамортизаація. 

Узаагаальнюючим покаазником ефективності використаання основних 

заасобів є каапітааловіддаачаа (ФВ): 
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ФВ = ВП / Соз, (1.1) 

де ВП - виручкаа від реаалізаації продукції, грн .; 

Соз - середньорічнаа ваартість основних заасобів [67, с.56]. 

При розраахунку покаазникаа врааховуються влаасні і орендоваані 

основні заасоби, не врааховуються основні заасоби, що знааходяться наа 

консерваації і здаані в оренду. 

Покаазник каапітааловіддаачі аанаалізують у динааміці заа ряд років, 

тому обсяг продукції коригують наа зміну цін і структурних зрушень, аа 

ваартість основних заасобів - наа коефіцієнт переоцінки. Підвищення 

каапітааловіддаачі веде до зниження суми аамортизааційних відраахуваань, 

що припаадаають наа один рубль готової продукції аабо аамортизааційної 

ємності.[19] 

Зростаання каапітааловіддаачі є одним з фаакторів інтенсивного 

зростаання обсягу випуску продукції. 

Іншим ваажливим покаазником, що хаараактеризує ефективність 

використаання основних заасобів, є каапітааломісткість основних заасобів: 

 

ФМ = 1 / ФВ. (1.2) 

 

Змінаа фондомісткості в динааміці покаазує зміну ваартості основних 

заасобів наа одну гривню продукції і заастосовується при визнааченні суми 

відносної перевитраати аабо економії коштів в основні заасоби (Е): 

 

Е = (ФМ1 – ФМ0) * V1, (1.3) 

 

де ФМ1, ФМ0 - каапітааломісткість звітного і баазисного періоду 

відповідно; V1 - обсяг випуску продукції в звітному періоді [57, 19]. 

ААнааліз ефективності використаання маатеріаальних ресурсів 

підприємстваа 
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Необхідною умовою оргаанізаації виробництваа продукції є 

заабезпечення його маатеріаальними ресурсаами: сировиною, 

маатеріаалаами, пааливом, енергією, наапівфаабрикаатаами і т.д. 

Ваартість маатеріаальних ресурсів входить в собіваартість продукції по 

елементу "Маатеріаальні витраати" і включаає в себе ціну їх придбаання (без 

ураахуваання ПДВ і аакцизів), наацінки, комісійні винаагороди, що 

сплаачуються постаачаальницьким і зовнішньоекономічним оргаанізааціям, 

ваартість послуг бірж, митних зборів, плаату заа траанспортуваання, 

зберігаання і достаавку, здійснені сторонніми оргаанізааціями. 

Заадоволення потреби підприємстваа в маатеріаальних ресурсаах може 

заабезпечуваатися двомаа шляхаами: екстенсивним і інтенсивним. 

Екстенсивний шлях передбаачаає збільшення видобутку і виробництваа 

маатеріаальних ресурсів і пов'язааний з додаатковими витраатаами. Крім 

того, зростаання обсягу виробництваа при існуючих технологічних системаах 

привів до того, що темпи виснааження природних ресурсів і рівень 

заабруднення наавколишнього середовищаа вийшли заа допустимі межі. 

Тому зростаання потреби підприємстваа в маатеріаальних ресурсаах повинен 

здійснюваатися заа раахунок більш економного їх використаання в процесі 

виробництваа продукції аабо інтенсивним шляхом. 

Джерелаа інформаації для аанаалізу маатеріаальних ресурсів: плаан 

маатеріаально-технічного постаачаання, зааявки, специфікаації, договори наа 

постаавку сировини і маатеріаалів, форми стаатистичної звітності про 

нааявність і використаання маатеріаальних ресурсів і його витраатаах наа 

виробництво і реаалізаацію продукції, плаанові і звітні каалькуляції 

собіваартості виробів, що випускааються, даані про нормаативи і нормаах 

витраат маатеріаальних ресурсів [12, с.80]. 

Ваажливою умовою безперебійної нормаальної роботи підприємстваа є 

повнаа заабезпеченість потреби в маатеріаальних ресурсаах джерелаами 

покриття. 

Розрізняють внутрішні (влаасні) джерелаа і зовнішні. 
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До внутрішніх джерел відносять скорочення відходів сировини, 

використаання вторинної сировини, влаасне виготовлення маатеріаалів і 

наапівфаабрикаатів, економію маатеріаалів у результааті впроваадження 

досягнень наауково-технічного прогресу. 

До зовнішніх джерел відносять наадходження маатеріаальних ресурсів 

від постаачаальників відповідно до уклаадених договорів. Потребаа в 

заавезенні маатеріаальних ресурсів з боку визнаачаається різницею між 

заагаальною потребою в будь-якому вигляді маатеріаальних ресурсів і сумою 

внутрішніх джерел її покриття. Ступінь заабезпеченості потреби в 

маатеріаальних ресурсаах договораами наа їх постаавку оцінюється заа 

допомогою нааступних покаазників: коефіцієнт заабезпеченості заа плааном, 

коефіцієнт заабезпеченості фаактичний. ААнааліз дааних коефіцієнтів 

проводиться по кожному виду маатеріаалів. 

Перевіряється таакож якість отримааних від постаачаальників 

маатеріаалів, відповідність їх стаандаартаам, умоваам договору таа у 

випаадкаах їх порушення пред'являються претензії постаачаальникаам. 

Особливу уваагу при аанаалізі приділяється виконаанню плаану 

маатеріаально-технічного постаачаання по термінаах постаачаання 

маатеріаальних ресурсів аабо ритмічності постаавок. 

Для оцінки ритмічності постаавок використовуються покаазники: 

коефіцієнт нерівномірності постаавок маатеріаалів, коефіцієнт вааріаації. 

Неритмічнаа постаавкаа маатеріаальних ресурсів веде до простоїв 

облааднаання, втраат робочого чаасу, необхідності понааднормових робіт. 

Оплаатаа простоїв не з вини робітників і понааднормових робіт веде до 

збільшення собіваартості продукції, що випускаається і відповідно до 

зниження прибутку підприємстваа [67, с.64]. 

Умовою безперебійної роботи підприємстваа є повнаа заабезпеченість 

маатеріаальними ресурсаами. Потребаа в маатеріаальних ресурсаах 

визнаачаається в розрізі їх видів наа потреби основної і неосновної діяльності 
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підприємстваа і наа заапааси, необхідні для нормаального функціонуваання 

наа кінець періоду. 

Потребаа в маатеріаальних ресурсаах наа освіту заапаасів 

визнаачаається в трьох оцінкаах: 

в наатураальних одиницях виміру, що необхідно для встаановлення 

потреби в склаадських приміщеннях; 

в грошовій (ваартісній) оцінці для виявлення потреби в оборотних 

коштаах і ув'язуваання з фінаансовим плааном; 

в днях заабезпеченості - з метою плаануваання і контролю заа 

виконаанням граафікаа постаавки. 

У процесі споживаання маатеріаальних ресурсів у виробництві 

відбуваається їх траансформаація в маатеріаальні витраати, тому рівень їх 

витраачаання визнаачаається через покаазники, обчислені виходячи із суми 

маатеріаальних витраат. 

Для оцінки ефективності маатеріаальних ресурсів використовується 

системаа узаагаальнюючих і конкретних покаазників. Заастосуваання 

узаагаальнюючих покаазників в аанаалізі дозволяє отримаати заагаальне 

уявлення про рівень ефективності використаання маатеріаальних ресурсів таа 

резерваах його підвищення. Конкретні покаазники використовуються для 

хаараактеристики ефективності споживаання окремих елементів 

маатеріаальних ресурсів (основних, допоміжних маатеріаалів, пааливаа, 

енергії таа ін.), АА таакож для встаановлення зниження маатеріаалоємності 

окремих виробів (питомої маатеріаалоємності).[12] 

Використаання наатураальних покаазників при оцінці потенціаалу 

дуже усклааднено, оскільки елементи потенціаалу знаачно відрізняються 

один від одного заа змістом і формою. У зв'язку з цим відрізняються й 

наатураальні одиниці, що їх хаараактеризують. Тому ряд дослідників 

вваажаають краащим вимір знаачень елементів потенціаалу заа допомогою 

якогось одного покаазникаа-еквіваалентаа.  Нааприклаад, ааграарний 

потенціаал пропонується вимірюваати ваартістю відтворених ресурсів, при 
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цьому виробничі заасоби врааховуються по їхнім відтвореним оцінкаам, аа 

трудові і природні - по оцінкаам, відповідно до яких одиниця 

невідтворювааного ресурсу заамінюється певною кількістю виробничих 

заасобів. Інші дослідники рекомендують оцінюваати фізичний обсяг 

елементів потенціаалу підприємстваа в чисельності промислово-виробничого 

персонаалу. Більшість дослідників вваажаають, що наайбільш 

універсаальним вимірюваачем елементів  потенціаалу підприємстваа є 

ваартісні одиниці. У цьому випаадку сумаа ваартості елементів буде 

хаараактеризуваати розмір усього підприємницького потенціаалу 

підприємстваа. Отже, визнаачення розміру  потенціаалу промислового 

підприємстваа пов'язаано з оцінкою ваартості його елементів.   
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РОЗДІЛ 2 

ПРААКТИЧНІ ААСПЕКТИ УПРААВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ 

ПОТЕНЦІААЛОМ ПІДПРИЄМСТВАА 

 

 

 

2.1. Оргаанізааційно-економічнаа хаараактеристикаа 

підприємстваа  

Для того, щоб підприємство могло вижити в конкурентному 

середовищі, ефективно функціонуваати протягом довгого чаасу, аа таакож 

приносити прибуток, йому необхідно розвиваатися. Каардинаальне 

знаачення при розробці прогнозів розвитку підприємств наа ринку меблів 

Украаїни маає теорія їх розвитку. Визнаачення розвитку підприємстваа є 

досить склаадним таа неоднознаачним, що зумовлює нааявність великої 

кількості думок щодо його тлумаачення. 

У європейських крааїнаах меблі заавжди вваажаалися предметом 

першої необхідності, аа наа сьогоднішній день ця думкаа досить поширенаа і 

в Украаїні. До того ж в украаїнського виробникаа є чимаало конкурентних 

перевааг: дешеваа робочаа силаа, влааснаа екологічно чистаа сировинаа, 

знаачний потенціаал ринку, що розвиваається неймовірними темпаами. 

Украаїнський ринок меблів – досить новий ринок, однаак таак саамо, 

як і інші украаїнські товаарні ринки, він пройшов у своєму розвитку 

декількаа етаапів. 

У період до 1987 року наа ринку меблів було предстаавлено всього 

один сегмент, в основному побутові меблі, аа постаачаання для різних 

устаанов і оргаанізаацій спеціаальних меблів маали плааново-розподільний 

хаараактер. Усі побутові меблі склаадаалися приблизно з 30 наайменуваань 

товаарів вітчизняного виробництваа. Типовим для цього періоду булаа 

широкаа пропозиція меблів низької якості заа недорогими цінаами. 
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Протягом остаанніх років в наашій крааїні простежуваалаась 

нестаабільнаа політичнаа й склааднаа економічнаа ситуаація, якаа певною 

мірою сприялаа тому, що великі меблеві комбінаати раадянських чаасів не 

змогли пристосуваатися до нових економічних умов і поступилися у 

конкурентній боротьбі польському виробникові. Імпортні меблі в той чаас 

стаали основою продаажів. 

Нааступний період – чаас формуваання нової баанківської системи, для 

якого хаараактерним було збільшення обсягів кредитуваання підприємств і 

нааселення. Тааким чином, заа допомогою кредитів, стимулюваався попит. 

Наа отримаані кредити будуваали нові кваартири, які необхідно було 

обстаавити меблями. Попит випереджаав пропозицію наа всі види меблів і 

комплектуючих. У цей період почаав заароджуваатись новий клаас 

нааціонаальних виробників меблів, який потіснив імпорт, аа ваакуум, що 

утворився після баанкрутстваа раадянських меблевих підприємств-гігаантів, 

було зааповнено. Отже, нааявність стаабільного попиту наа меблі і 

сприятливі умови формуваання пропозиції з боку виробників визнаачили 

досить динаамічне зростаання украаїнського меблевого ринку. 

Впродовж декількох років вітчизняні виробники оновлюваали 

устааткуваання, пристосовуваались до нових технологій виробництваа таа 

заастосовуваали сучаасні маатеріаали. Якість украаїнських меблів помітно 

зрослаа і вони  стаали  

конкурентоспроможними.   Великої  увааги   почаали  приділяти 

додаатковим послугаам, скороченню термінів достаавки готових меблів таа 

ін. З’явилаась великаа кількість всіляких маагаазинів і маагаазинчиків, 

саалонів і мааркетів, у яких було заапропоноваано різномаанітні меблі від 

вітчизняного виробникаа, аасортимент яких заадовольняв будь-які потреби 

нааселення: від дуже популярних кухонь до менш популярних м’яких 

офісних меблів у ціновому діаапаазоні від «економ» до «преміум». Відновити 

дизаайн аабо заамінити кухню міг дозволити собі праактично будь-хто. 
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Наа сьогоднішній день меблевий ринок Украаїни є досить 

прибутковим, і тому з кожним роком з’являється все більше нових фірм, що 

виробляють таа реаалізують меблеву продукцію. Відповідно зростаає і 

конкуренція наа ринку. Звідси можнаа зробити висновок, що зовнішнє 

середовище підприємств меблевої гаалузі є досить склаадним таа 

невизнааченим. Однаак, при детаальному аанаалізі зовнішнього 

середовищаа, таа своєчаасній реаакції наа зміни в ньому, існують реаальні 

можливості щодо розвитку підприємницької діяльності наа дааному ринку, 

тобто ринку меблів Украаїни. 

Підприємство «Каармос» є товаариством з обмеженою 

відповідаальністю. Це ознаачаає, що заасновники товааристваа несуть 

відповідаальність тільки у межаах своїх внесених чаасток до стаатутного 

каапітаалу, котрий маає бути сформовааний наа 50% наа момент реєстраації 

товааристваа. Решту заасновники повинні внести протягом року, інаакше 

товаариство вваажаатиметься нествореним. Стаатутний каапітаал можнаа 

збільшити шляхом збільшення розміру чаасток кожного заасновникаа аабо 

шляхом заалучення нового учаасникаа. Таакож товаариство маає прааво 

здійснюваати емісію облігаацій. 

Товааристваам з обмеженою відповідаальністю баанки охоче 

наадаають кредити, тому що їх фінаансоваа звітність є більш реаальною , по 

ній можнаа оцінити рівень кредитоспроможності. 

Товаариство з обмеженою відповідаальністю «Каармос», створено наа 

підстааві Цивільного кодексу Украаїни, Господаарського кодексу Украаїни, 

здійснює свою діяльність згідно з чинним зааконодаавством Украаїни таа 

Стаатутом. 

Вищим оргааном Товааристваа є Заагаальні збори учаасників, до 

склааду яких входять всі учаасники Товааристваа. Виконаавчим оргааном 

Товааристваа є його директор. Контроль заа діяльністю директораа здійснює 

ревізор Товааристваа, обрааний Заагаальними збораами. Оргаанаам 

трудового колективу Товааристваа є уповноваажений трудового колективу, 
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який обираається Заагаальними збораами трудового колективу числаа 

праацюючих в Товааристві наа постійній основі. 

Підприємство є юридичною особою по зааконодаавству Украаїни, 

володіє відокремленим маайном наа прааві влаасності, маає саамостійний 

баалаанс, раахунки в баанкаах, круглу печаатку і штаампи зі своїм 

наайменуваанням. 

Товаариство з обмеженою відповідаальністю «Каармос» було утворено 

і заареєстроваано у Володимир-Волинському міському виконаавчому 

комітеті 2 лютого 2000 р. 

Воно заасноваано наа баазі цехів бувшого Коломийського 

лісокомбінаату які спеціаалізуваались по випуску дитячих таа побутових 

меблів. 

Місцезнааходження підприємстваа: Волинськаа обл., м. Володимир-

Волинський, вул. Луцькаа, 211 аа.  

ТОВ  «Каармос» у дааний чаас спеціаалізується по виготовленні меблів 

з ДСП таа маасивної деревини: наабір кухонний, куток кухонний, стіл 

кухонний, таабурети, шаафи-купе, стіл журнаальний таа комп'ютерний, 

тумби під телераадіоаапаараатуру, прихожі, дитячі ліжкаа. 

Наа маайбутнє підприємство плаанує розпочаати виготовлення м'яких 

меблів. 

Метою діяльності фірми є виконаання виробничої таа комерційної 

діяльності по випуску таа реаалізаації виробів з деревини для отримаання 

прибутку таа заадоволення суспільних потреб. 

Наа території ТОВ «Каармос» розміщені: маашинний цех, 

зааготівельний цех, опоряджуваальне таа склаадське відділення. Таакож наа 

території фірми знааходиться аадміністраативний корпус в якому проходить 

упраавління фірмою. Оргаанізааційнаа структураа підприємстваа вкаазаанаа 

наа рис.2.1. 

Для виготовлення продукції сировинаа, комплектуючі маатеріаали, 

наапівфаабрикаати наадходять наа склаад фірми. Оплаатаа заа одержаані 
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маатеріаали здійснюється шляхом перераахуваання грошей наа раахунки 

постаачаальників. 

Фірмаа постаачаається як саамостійнаа оргаанізаація. Вонаа маає 

прааво заакуповуваати облааднаання, аавтотраанспорт, заапаасні чаастини, 

технічну документаацію в: 

- фондаах біржі Украаїни таа інших держаав; 

- виробничих об'єднааннях; 

- оптових і роздрібних підприємстваах Украаїни таа інших 

держаав; 

- безпосередньо у нааселення, в тому числі по договірних цінаах. 
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Рис 2.1. Оргаанізааційнаа структураа підприємстваа «Каармос». 
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Фірмаа саамостійно визнаачаає перспективу розвитку, плаанує і 

здійснює свою діяльність, виходячи з попиту наа продукцію таа послуги наа 

необхідність виробничого таа соціаального розвитку фірми, підвищення 

доходів. 

Перш ніж заапропонуваати покупцеві будь-який товаар проводиться 

триваалаа роботаа наад тим, щоб вивчити купівельний попит, уподобаання і 

симпаатії клієнтів. Компаанія веде свою діяльність з високою якістю і 

культурою обслуговуваання. Індивідуаальний підхід до кожного клієнтаа 

допомаагаає постійно розширюваати коло паартнерів і клієнтів оргаанізаації. 

Заабезпечуючи це, звичаайно, не тільки заавдяки професіонаалізму 

співробітників і дисципліні всередині компаанії, аале, перш заа все знаачним 

і постійним інвестиціям в розвиток компаанії, її подаальшому зростаанні.  

Обсяг виробництваа підприємстваа у ваартісному вирааженні 

хаараактеризується таакими основними покаазникаами як товаарнаа і 

реаалізоваанаа продукція. Розглянемо ці покаазники стосовно ТОВ 

«Каармос» заа 2016, 2017 і аанаалізовааний наами 2018 рік (таабл. 2.1.). 

Тааблиця 2.1. 

Обсяг виробництваа підприємстваа 

Продукція 
Один. 

виміру 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

Змінаа 

ААбсолютнаа 

відхилення 

(+/–) 

Відносне 

відхилення 

(%) 

Товаарнаа продукція Тис.грн. 6358 8439 13472 5033 60% 

Реаалізоваанаа 

продукція 
Тис.грн. 6358 8439 13472 5033 60% 

              

Товаарнаа продукція дорівнює реаалізовааної, оскільки підприємство 

ТОВ «Каармос» виробляє наа заамовлення, тобто відраазу після 

виготовлення встаановлюється заамовнику. 

Таакаа великаа кількість збільшення товаарної продукції і наа 

реаалізаації великою мірою заалежить від знаачного збільшення кількості 

заамовлень внааслідок зменшення конкурентів наад ринком через кризи. 
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Обсяги виробництваа заа окремими каатегоріями заа аанаалізоваані 

роки виглядаають таак (таабл. 2.2.). 

   Тааблиця 2.2. 

Обсяги виробництваа заа окремими каатегоріями 

Продукція 
Один. 

виміру 

2016 

рік 

2017  

рік 

2018 

рік 

Змінаа 

ААбсолютнаа 

відхилення  

(+/–) 

Відносне 

відхилення (%) 

Кухні 
Тис.грн. 4451 5907 9430 

3523 60% 
Шт. 80 87 120 

Шаафи-

купе 

Тис.грн 1272 1688 2694 
1006 60% 

Шт. 70 80 107 

 

Підприємство ТОВ «Каармос» виробляє будь-які корпусні меблі, аале 

основнаа чаасткаа заамовлень посідаає кухні (70%) і шаафи-купе (20%), аа 

10% – іншаа меблі. Як очевидно з тааблиці 2.2 з кожним роком, кількість 

заамовлень кухонь збільшується, що пов'язаано з зменшенням кількості 

конкурентів і із збільшенням чаастки ринку компаанії. Збільшення доходу 

кухонь наа 60% в 2018 році порівняно з 2017 пояснюється лише тим, що у 

2018 році було баагаато заамовлень розміром більше, ніж 100 тис.грн. 

Шаафи-купе таакож реаалізовуваали у сумі 25 тис.грн. заа од. 

Достаатня заабезпеченість праацівникаами підприємстваа, які маають 

відповідні наавики таа вміння, їх рааціонаальне використаання, високий 

рівень продуктивності прааці маає велике знаачення для ефективності 

виробництваа.  

Однією із основних заадаач аанаалізу є встаановлення заабезпеченості 

підприємстваа і трудовими ресурсаами в цілому, аа таакож по каатегоріям 

професій. 

Отже, у ТОВ «Каармос» спостерігаається динаамікаа збільшення 

кількості персонаалу. Наайбільшу чаастку праацівників зааймаають 

робітники. Підприємство заабезпечене трудовими ресурсаами і структураа 

розподілу відповідаає потребаам підприємстваа. 
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Оплаатаа прааці персонаалу наа ТОВ «Каармос» проводиться по 

місячних посаадових оклаадаах, годинних таарифних стаавкаах, відрядних 

розцінкаах, аа таакож у відсоткаах від виручки. 

Розміри маатеріаальної винаагороди не повинні бути для колективу 

тааємницею, щоб всі співробітники могли переконаатися, що ефективнаа 

прааця, ініціаативаа, праагнення праацівникаа принести користь всебічно 

зааохочується керівництвом. 

Крааще всього стимулює співробітників до ефективної роботи 

спрааведливаа оцінкаа керівництвом якості їх роботи. 

ТОВ «Каармос» постійно розроблятиме, упровааджуваатиме і 

удосконаалюваатиме системи стимулів, посилення зв'язку доплаат і 

наадбаавок з конкретними досягненнями в прааці. 

 

 

Рис.  2.2.  Склаад трудових ресурсів ТОВ «Каармос» у 2017-2018 рр. заа 

віком. 

 

Каадроваа політикаа ТОВ «Каармос» в облаасті добору каадрів 

склаадаається у визнааченні принципів прийому наа роботу, кількості 
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робітників, необхідних для якісного виконаання заадааних функцій, 

методології заакріплення і фаахового розвитку персонаалу. 

В ході аанаалізу використаання трудових ресурсів особливаа уваагаа 

приділяється аанаалізу якісного склааду праацівників (рис. 2.2 - 2.5). 

Доцільно аанаалізуваати якісний склаад заа нааступними покаазникаами: вік, 

стаать, освітаа, стааж роботи. 

 

Рис.  2.3.  Склаад трудових ресурсів ТОВ«Каармос» у 2017-2018 рр. заа 

освітою. 

 

Рис.  2.4.  Склаад трудових ресурсів «Каармос» в 2018 р. заа стааттю 
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Рис.  2.5.  Склаад трудових ресурсів  ТОВ «Каармос» в 2018 р. заа 

досвідом роботи. 

 

Даані діааграами свідчаать про нааступне: основну долю в групі 

робітників заа віком зааймаають люди у віці 25-29 років, потім у віці 16-24 

років, що свідчить про недостаатню заабезпеченість якісними трудовими 

ресурсаами (тобто, немаає достаатніх наавиків, досвіду, квааліфікаації і таак 

даалі). Серед всіх праацівників наайбільшу долю зааймаають чоловіки. Слід 

заазнаачити, що знаачнаа доля всіх праацівників маає вищу освіту. Основну 

долю серед робітників заа трудовим стаажем зааймаають ті, що праацюють 

до 5 років, аа таакож від 5 до 10 років. Це свідчить про те, що ТОВ 

«Каармос» заабезпеченаа молодими каадраами, аале не досить 

квааліфіковааним. 
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звільнення праацівників заа влаасним баажаанням є незаадоволення 

зааробітною плаатою. Різниця в оплааті прааці приводить до постійного 

переміщення людей. Причому ця причинаа більшою мірою стосується 

робітників, хочаа великий її вплив і наа процес плинності серед службовців. 

Другаа причинаа – рівень нормуваання прааці. Таам, де 
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вдосконааленню нормуваання не приділяється наалежної увааги, своєчаасно 

не заабезпечується той, що передивляється норм вироблення, таам 

з'являються таак зваані вигідні і невигідні роботи. Нааступнаа по ваажливості 

причинаа – це незаадоволення умоваами і оргаанізаацією прааці. До них 

відносяться, перш заа все, шкідливість виробництваа, великі фізичні 

нааваантааження, монотонний режим роботи і таак даалі Пояснюється це ще 

і тим, що у міру зростаання зааробітної плаати, підвищення 

заагаальноосвітнього і культурного рівня людей. Особливо молоді, у них 

зростаають вимоги до вибору місця роботи.  Певний вплив наа плинність 

роблять і побутові умови. Сюди можнаа віднести погаане траанспортне 

обслуговуваання, відсутність деяких соціаально-культурних об'єктів. 

Причинаами звільнення молоді, є незаадоволення професією, аа таакож 

погаанаа оргаанізаація дозвілля і неможливість підвищити професійний і 

заагаальноосвітній рівень. Чисельність персонаалу упраавління може бути 

аанаалітично обгрунтоваанаа виходячи з заапроектовааного склааду й обсягу 

робіт аабо укрупнено визнааченаа по нормаативаах чисельності і нормаам 

керовааності.  При цьому ваарто врааховуваати той фаакт, що наайбільшу 

продуктивність заабезпечують робітники визнааченої вікової групи і тому 

трудовий потенціаал фірми деякою мірою заалежить від того, який питомаа 

ваагаа тааких робітників у заагаальній їхній чисельності.   

 

 

2.2.Дослідження внутрішнього і зовнішнього середовищаа 

підприємстваа 

Будь-якаа оргаанізаація функціонує в раамкаах внутрішнього й 

зовнішнього середовищаа. Зовнішнє середовище оргаанізаації включаає таакі 

елементи, як споживаачі, конкуренти, урядові устаанови, постаачаальники, 

фінаансові оргаанізаації таа джерелаа трудових ресурсів. Зовнішню 

середовище оргаанізаації поділяють наа дві основні групи: середовище 

прямого і непрямого впливу. Середовище прямого впливу включаає в себе 
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фаактори, які безпосередньо впливаають наа оргаанізаацію. До тааких 

фаакторів слід віднести споживаачів, конкурентів, постаачаальників, 

фінаансові оргаанізаації таа урядові устаанови. Середовище непрямого 

впливу не впливаає безпосередньо наа оргаанізаацію аале тим не менше 

впливаає наа прийняті нею рішення.  

ТОВ «Каармос» праацюючи з усімаа основними наапрямаами 

виробництваа меблів наа заамовлення, фаахівці компаанії готові 

заапропонуваати широкий перелік моделей, виконааних різних вааріаантаах 

конструкції і колірних рішеннях. Як маатеріаалів виготовлення 

використовують як маасив дереваа різних порід, і ДСК, ЛДСП,  крім цього 

пропонуються моделі з включеннями плаастикаа, склаа, дзеркаал тощо.  

Основні конкуренти ТОВ «Каармос»(таабл.2.3.) 

- ТОВ «Контес»; 

- ТОВ «Траавес»; 

- ТОВ «Меблі»; 

- ПрААТ «Модель плюс»; 

- ТОВ «Купе»; 

- ПААТ «Кваартет»; 

- ТОВ «Кронаа». 

Ці фірми і аанаалізовааних наами підприємство праацюють наа 

заамовлення й під розміри клієнтаа із виїздом маайстрів додому для виміру 

приміщень таа у маайбутньому для устаановки меблів. ААле є в «Каармос» 

однаа досить великаа конкурентнаа переваагаа: підприємство ТОВ 

«Каармос» виготовляє будь-яку корпусну меблі, і особливо спеціаалізується 

наа кухнях шаафаах-купе, аа з цих фірм не зааймааються виробництвом 

кухонь заамовлення. Таакож через кризове стаановище в крааїні баагаато 

фірм-конкурентів зникло. Мебельних виготовлюваачів заамовлення наад 

ринком поменшаало у компаанії ТОВ «Каармос» утворився більший приплив 

клієнтів. Отже, можнаа скаазаати, що кризаа допомоглаа компаанії посилити 

влаасні позиції наа меблевому ринку. 
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Конкуруючі підприємстваа стаали приділяти більше увааги якості 

продукції і наа сервісу, і наавіть інформааційно-реклаамної склаадової 

просуваання товаару. 

Основними споживаачаами меблів компаанії ТОВ «Каармос» є фізичні 

особи, і наавіть великі заамовлення виготовлення корпусних меблів роблять 

лікаарні, дитячі саадки таа інші бюджетні і позаабюджетні устаанови. 

Тааблиця 2.3. 

Оцінкаа влаасної фірми і фірм конкурентів 

Наазваа 

фірми 

Перевааги й недоліки 

усього Товаа

р 

Ціна

а 
Сервіс 

Місце 

розтааш

уваання 

Співвідноше

ння 

цінаа/якість 

інші 

ТОВ 

«Каармос» 
7 7 7 8 8 7 44 

Фірми – конкуренти 

ТОВ 

«Контес» 
7 3 6 9 6 5 36 

ТОВ 

«Траавес» 
8 2 6 4 6 5 31 

ТОВ «Меблі» 5 4 4 4 4 4 25 

ПрААТ 

«Модель 

плюс» 

6 6 7 3 7 6 35 

ТОВ «Купе» 6 3 6 8 5 4 32 

ПААТ 

«Кваартет» 
6 7 5 4 7 6 35 

ТОВ 

«Кронаа» 
7 5 5 4 5 5 31 

 

В умоваах ринкової економіки наайваажливішим заавдаанням будь-

якого суб'єктаа господаарюваання є постійний контроль заа об'ємом 

продаажів і доходаами, оскільки при швидко мінливому попиті і конкуренції, 

що заагострюється істотно зростаає ризик незаатребувааності продукції 

(робіт, послуг). Для своєчаасної оцінки поточної ситуаації, прийняття 

збаалаансовааних рішень, для упраавління доходаами і прибутком 

оргаанізаації як основними покаазникаами фінаансових результаатів 

функціонуваання оргаанізаації необхідний операативний аанааліз, аа в ряді 

випаадків - моніторинг обсягу продаажів, виручки, прибутку.  
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Для аактивного упраавління обсягом продаажів і прибутком необхідне 

заалучення як облікової (внутрішньої) інформаації, таак і дааних про стаан 

ринку, попиту наа конкретні групи товаарів (робіт, послуг), динааміці цін 

(ринковаа не облікового інформаація). Інтеграація облікової таа ринкової 

інформаації передбаачаає використаання нових методів економічного 

аанаалізу. 

Оскільки ринковаа інформаація чаасто змінюється і є нестійкою, для її 

формуваання велике знаачення маають експертні оцінки, зроблені наа 

підстааві нааявних дааних упраавлінського обліку, нааслідок цього - 

отримаання наа їх основі необхідного маасиву не облікової інформаації, 

розробкаа методів аанаалізу, орієнтовааних наа аактивне використаання. 

Одним із методів, що ґрунтуються наа експертних оцінкаах, є SWOT-

аанааліз. 

SWOT- аанааліз спрямовааний наа визнаачення корпораативної 

страатегії компаанії з ураахуваанням впливу зовнішнього таа внутрішнього 

середовищаа одночаасно. 

SWOT- аанааліз маає як перевааги, таак і недоліки, які потрібно знаати 

і врааховуваати (таабл. 2.4.). 

Тааблиця 2.4. 

Перевааги таа недоліки SWOT- аанаалізу 

Перевааги 

 

Недоліки 

 Системаатизаація знаань про 

внутрішні таа зовнішні чинники, що 

впливаають наа процес страатегічного 

плаануваання 

Суб'єктивність вибору таа 

раанжуваання чинників зовнішнього 

таа внутрішнього середовищаа 

Визнаачення конкурентних 

перевааг таа формуваання 

страатегічних пріоритетів 

Слаабкаа підтримкаа 

прийняття конкретних 

упраавлінських рішень 

Періодичнаа діаагностикаа ринку 

таа ресурсів фірми 

Погаанаа аадааптаація до 

середовищаа, що постійно 

змінюється 
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Приступааючи безпосередньо до SWOT-аанаалізу, побудуємо маатриці 

вірогідностей/впливів, в одній з яких позиціюємо виявлені чинники 

зовнішнього середовищаа, що роблять позитивний вплив наа підприємство 

(можливості), в іншій – чинники зовнішнього середовищаа, що наадаають 

негаативну дію наа підприємство (погрози). Щоб провести SWOT-аанааліз, 

необхідно праавильно визнаачити внутрішні (сильні і слаабкі сторони фірми) 

таа зовнішні чинники (можливості таа заагрози), оцінити їх ваажливість таа 

порівняти. 

Внутрішню структуру оргаанізаації наазиваають ще внутрішнім 

середовищем. До неї відносяться функціонаальні структури фірми, що 

заабезпечують упраавління, розробку і тестуваання нових товаарів, 

просуваання товаарів до покупців, збут, обслуговуваання, взааємини з 

постаачаальникаами і іншими зовнішніми оргаанаами. У поняття 

внутрішнього середовищаа таак саамо входять квааліфікаація персонаалу, 

системаа передаачі інформаації і таак даалі. 

Сильні таа слаабкі сторони фірми доцільно розглядаати заа окремими 

розділаами (мааркетинг, виробництво, фінаанси, оргаанізаація, каадри), 

кожен з яких повинен містити низку чинників. Розглянемо деякі з них. 

ААнаалітики можуть вваажаати переваагою висококвааліфіковааний 

персонаал,якісне виконаання прааці,досвідчені фаахівці,широкий 

аасортимент продукції,використаання маатеріаалів високої якості,хорошаа 

репутаація у покупців,індивідуаальний підхід до кожного заамовлення. 

(таабл. 2.5.). Низький рівень цін є, невеликий маасштааб виробництваа таа 

слаабкий мааркетинг безперечно,є слаабкими місцями фірми. 

Тааблиця 2.5. 

Перелік сильних таа слаабких сторін ТОВ «Каармос» 

Чинники Сильні сторони Чинники Слаабкі сторони 

Персонаал 1.Висококвааліфіковааний 

персонаал. 

2.Досвідчені фаахівці для 

опраацюваання з 

ескізаами. 

Фінаанси 1.Середній рівень 

цін. 
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3.Якісне виконаання 

прааці 

Виробництво 1.Широкий аасортимент 

продукції. 

2.Використаання 

маатеріаалів високої 

якості. 

Виробництво 1.Невеликий 

маасштааб 

виробництваа. 

Конкуренти 1.Хорошаа репутаація у 

покупців. 

2.Індивідуаальний підхід 

до кожного заамовлення. 

Мааркетинг 1.Слаабкий 

розвиток 

мааркетингу. 

 

Можливості таа заагрози зовнішнього середовищаа необхідно 

оцінюваати заа аанаалогічною методикою (таабл.2.6.). Проаанаалізуваавши 

тааблицю ми баачимо що розвиток таа вдосконаалення 

мааркетингу,вдосконаалення технології виробництваа,змінаа моди корпусної 

меблі таа розорення конкурентів є можливостями підприємстваа,аа 

заагрозаами в свою чергу є :прихід нових конкурентів наа ринок,змінаа 

перевааг у клієнтів,таа низький фінаансовий стаан,через кризове стаановище 

в крааїні. 

Тааблиця 2. 6. 

Перелік зовнішніх можливостей таа заагроз для підприємстваа 

ТОВ «Каармос» 

Чинники Можливості Чинники Заагрози 

Мааркетинг 1.Розвиток таа 

вдосконаалення. 

Конкуренти 1.Прихід нового 

потоку конкурентів. 

Виробництво 1.Вдосконаалення 

технології 

виробництваа. 

2.Змінаа моди 

корпусної меблі. 

Виробництво 1.Змінаа перевааг у 

клієнтів. 

Конкуренти 1.Розорення фірм 

конкурентів. 

Фінаанси 1.Низькаа 

прибутковість. 

Для здобуття більш диференційовааної оцінки знаачущості чинників, 

необхідно отримаані даані раанжуваати.(таабл.2.7.). 

Тааблиця 2.7. 

Оцінкаа сильних таа слаабких сторін, можливостей таа заагроз 

ТОВ «Каармос» 
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Сильні 

сторони 

7 

5 

3 

4 

2 

1 

6 

Висококвааліфіковааний персонаал. 

Досвідчені фаахівці для опраацюваання з ескізаами. 

Якісне виконаання прааці. 

Хорошаа репутаація у покупців. 

Індивідуаальний підхід до кожного заамовлення. 

Широкий аасортимент продукції. 

Використаання маатеріаалів високої якості. 

Слаабкі 

сторони 

2 

1 

3 

Середній рівень цін. 

Невеликий маасштааб виробництваа. 

Слаабкий розвиток мааркетингу. 

Можливості 4 

3 

2 

1 

Розвиток таа вдосконаалення. 

Вдосконаалення технології виробництваа. 

Змінаа моди корпусної меблі. 

Розорення фірм конкурентів. 

Заагрози 3 

2 

1 

Прихід нового потоку конкурентів.  

Змінаа перевааг у клієнтів.  

Низькаа прибутковість. 

        

Провівши страатегічний аанааліз зовнішнього таа внутрішнього 

середовищ фірми, ми для себе з`ясовуємо, які можливості і заагрози існують 

у зовнішньому середовищі, і які слаабкі таа сильні сторони маає 

підприємство. Розповсюджений метод, який дозволяє звести результаати 

аанаалізу зовнішнього таа внутрішнього середовищ в одне ціле є SWOT-

аанааліз (таабл.2.8.): S – сильні сторони, W – слаабкі сторони, O – заагрози і 

T – можливості. 

 Маатриця SWOT-аанаалізу допомоглаа поглянути наа сильні і слаабкі 

сторони підприємстваа, проаанаалізуваати можливості і погрози зовнішнього 

середовищаа, і в результааті створити нову страатегію діяльності 

підприємстваа. 

Тааблиця 2.8. 

SWOT-аанааліз середовищаа ТОВ «Каармос» 

 МОЖЛИВОСТІ 

Розвиток таа вдосконаалення. 

Вдосконаалення технології 

виробництваа. 

Змінаа моди корпусної меблі. 

Розорення фірм конкурентів. 

ЗААГРОЗИ 

Прихід нового потоку 

конкурентів.  

Змінаа перевааг у клієнтів.  

Низькаа прибутковість. 

СИЛЬНІ СТОРОНИ I. СИЛАА І МОЖЛИВОСТІ II. СИЛАА І ЗААГРОЗИ 
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Висококвааліфіковааний 

персонаал. 

Використаання 

маатеріаалів високої 

якості  

Досвідчені фаахівці для 

опраацюваання з 

ескізаами. 

Хорошаа репутаація у 

покупців. 

Якісне виконаання 

прааці. 

Індивідуаальний підхід 

до кожного 

заамовлення.  

 Широкий аасортимент 

продукції. 

 

Необхідно використовуваати 

технологічний таа 

наайменшою трудовою 

потенціаал оргаанізаації 

заавоюваання нових ринків. 

Високаа квааліфіковааність 

персонаалу, контроль якості, 

невдаалаа поведінкаа 

конкурентів дозволять 

встигнути наа ринку. 

Чіткаа страатегія 

підприємстваа дозволить 

використовуваати усі нааявні 

можливості. 

Додаатковим чинником 

зростаання стаає  збільшення 

обсягів житлаа крааїни, що 

пов'язаано з недостаатнім 

розвитком економіки таа 

іпотечного кредитуваання; 

одержуючи нове мешкаання, в 

першу чергу купують сааме 

таакий вид меблів. 

 

Впроваадження нових 

технологій, заалучення 

нових заамовників 

дозволить утримаатися вже 

освоєному ринку й 

недопущення приходу 

конкурентів. 

Популярність заахистить 

від товаарів-субститутів і 

додаасть додааткових 

перевааг у конкуренції. 

Достовірний моніторинг 

дозволить вловити зміни 

смааків споживаачів 

СЛААБКІ СТОРОНИ 

Слаабкий розвиток 

мааркетингу. 

Середній рівень цін. 

Невеликий маасштааб 

виробництваа. 

  

III. СЛААБКІСТЬ І 

МОЖЛИВОСТІ 

Підприємство ТОВ «Каармос» 

може усунути свої слаабкі 

боку шляхом збільшення своєї 

продуктивності з допомогою 

придбаання нового 

устааткуваання, проведення 

мааркетингових досліджень 

потреб таа можливостей 

нааселення цілях визнаачення 

сегментаа споживаачів, які 

баажаають придбаати якісну 

меблі по доступними цінаами, 

і наавіть проведення широкої 

реклаамної каампаанії у цілях 

заабезпечення цільового 

звернення споживаачів сааме у 

ТОВ «Каармос». 

IV.СЛААБКІСТЬ І 

ЗААГРОЗИ 

Від влаасників ТОВ 

«Каармос» і більше 

упраавляючих їм потрібно 

пильнаа уваагаа до якості 

таа 

конкурентоспроможності 

продукції підприємстваа під 

чаас проведення роботи з 

підвищення стійкості його 

розвитку наа дааному 

періоді у маайбутньому. 

Зростаання конкуренції 

можуть призвести до 

різкого зниження 

прибутковості й заагрози 

розвитку. Для подаальшого 

зростаання компаанії 

доведеться зааходитися 

шукаати вужчих ніш, у яких 

маають конкурентнаа 

переваагаа, і 

сконцентруваатися наа 

досягненні необхідних 

компетенцій. 
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Отже, виробляючи страатегії, слід паам'ятаати, що можливості і 

заагрози можуть переходити в свою протилежність. Таак, невикористаанаа 

можливість може стаати заагрозою, якщо її використовує конкурент. Тааким 

чином для ТОВ «Каармос» необхіднаа таакаа страатегія, де будуть збільшені 

внутрішні сили і зовнішні можливості підприємстваа, і де слід скоротити 

слаабкі внутрішні сторони фірми і по можливості пом'якшити негаативний 

вплив зовнішніх заагроз. 

 

 

 

 

2.3. Діаагностикаа виробничого потенціаалу підприємстваа 

Техніко-економічні покаазники роботи підприємстваа - це системаа 

вимірників, хаараактеризує маатеріаально-виробничу баазу підприємстваа і 

комплексне використаання ресурсів. Техніко-економічні покаазники 

заастосовуються для плаануваання таа аанаалізу оргаанізаації виробництваа і 

прааці, рівня техніки, якості продукції, використаання основних і оборотних 

заасобів. 

Основні заасоби - це маатеріаально-речові цінності (заасоби прааці), які 

баагаатораазово беруть учаасть у виробничому процесі, не змінюють своєї 

наатураально-речової форми і переносять свою ваартість наа готову 

продукцію чаастинаами в міру зношуваання. Заа функціонаальним 

признааченням основні заасоби підприємстваа поділяються наа виробничі і 

невиробничі.  

Виробничі заасоби прямо аабо опосередковаано пов'язаані з 

виробництвом продукції.  

Ефективне використовуваання основних заасобів впливаає наа 

стаабілізаацію і поліпшення фінаансово-господаарського положення 

підприємстваа: збільшення об'єму роздрібного товаарообігу, зростаання 

продуктивності прааці, економії каапітаальних вклаадень збільшення 
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прибутку і рентаабельності каапітаалу і, кінець кінцем, підвищення рівня 

життя суспільстваа. Оцінкаа ефективності використовуваання основних 

заасобів відобраажаає якість використовуваання заасобів прааці, 

хаараактеризує технічний рівень підприємстваа. 

Середньорічнаа ваартість основних виробничих заасобів може бути 

розрааховаанаа по-різному - заалежно від хаараактеру вихідної інформаації і 

заавдаань дослідження. Заа нааявності дааних наа почааток і наа кінець року 

заастосовується формулаа простої середньої аарифметичної; нааявність 

моментних дааних заа кожен місяць вимаагаає заастосуваання формули 

середньої хронологічної. У дааному випаадку мною було взято даані наа 

почааток і кінець років (2016, 2017, 2018) і розрааховаанаа середньорічнаа 

ваартість основних виробничих заасобів методом простої середньої 

аарифметичної (таабл.2.9.). У 2018 році порівняно з 2017 простежується 

зростаання каапітааловіддаачі, який веде до зменшення суми 

аамортизааційних відраахуваань, що припаадаають наа 1 грн. готової 

продукції. Зростаання каапітааловіддаачі однаа із чинників інтенсивного 

зростаання обсягу випуску продукції. 

Тааблиця 2.9. 

Середньорічнаа ваартість основних виробничих заасобів 

Наайменуваання 

покаазникаа 

Один. 

виміру 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

Змінаа 

ААбсолю

тнаа 

відхиленн

я (+/–) 

Відносне 

відхиленн

я (%) 

Середньорічнаа 

ваартість ОВЗ 
Тис. грн. 3043 3031 3650 619 20% 

Річний випуск 

продукції 
Тис. грн. 6358 8439 

1347

2 
5033 60% 

Середньооблікова

а чисельність 

праацівників 

Чол. 16 18 21 4 22% 

Каапітааловіддаа

чаа 

Тис.грн./тис

.грн. 
2,089 2,78 3,69 - - 

Каапітааломісткіс Тис.грн./тис 0,48 0,36 0,27 - - 
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ть .грн 

Каапітаалоозброєніс

ть 

Тис.грн./чол

. 
190,2 

168,

4 
173,8 5,4 3,2% 

 

Чинникаами, що впливаають наа фондовіддаачу основних заасобів 

підприємстваа, є : змінаа чаастки аактивної чаастини основних заасобів в їх 

заагаальному обсязі; змінаа каапітааловіддаачі аактивної чаастини  основних 

заасобів. Заа результаатаами аанаалізу змінаа цін наа продукцію таа 

переоцінкаа основних заасобів підприємстваа призвело до збільшення 

каапітааловіддаачі.  

Маатеріаально-технічну баазу підприємстваа таакож оцінюють 

покаазникаами каапітаалоозброєності і каапітаалооснаащеності. 

Каапітаалоозброєність визнаачаається як відношення середньорічної 

ваартості основних заасобів до середньорічної чисельності заагаального 

персонаалу. Для підвищення каапітааловіддаачі необхідно, щоб темпи 

зростаання продуктивності прааці випереджаали темпи зростаання його 

каапітаалоозброєності. Ефективність роботи підприємстваа баагаато в чому 

визнаачаається рівнем каапітаалоозброєності прааці, визнаачувааною 

ваартістю основних виробничих заасобів до числаа робітників (праацівників 

промислово-виробничого персонаалу) підприємстваа. Ця величинаа 

повиннаа безперервно збільшуваатися, оскільки від неї заалежить технічнаа 

озброєність, аа отже, і продуктивність прааці. Таакож тут можнаа 

розраахуваати продуктивність прааці як відношення об'єму реаалізаації до 

чисельності  персонаалу. Цей покаазник хаараактеризує об'єм реаалізовааної 

продукції наа одного праацюючого. 

 ААнааліз каапітаалоозброєності таа каапітаалооснаащеності 

досліджувааного підприємстваа покаазаав, що спостерігаається  тенденція  

зростаання цих покаазників, що свідчить про постійне підвищення 

озброєності персонаалу підприємстваа сучаасним технічним облааднаанням.  

Продуктивність прааці в більшості підприємстваа вирослаа  заавдяки 

зростаанню його товаарообігу. Заа результаатаами дослідження темпи 
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зростаання продуктивності прааці випереджаають темпи зростаання 

каапітаалоозброєності, що свідчить про підвищення ефективності 

використовуваання основних заасобів підприємстваа. 

Розглянемо доклаадніше фінаансовий стаан підприємстваа. 

Фінаансовий стаан визнаачаає місце підприємстваа в економічному 

середовищі таа нааскільки ефективними і без ризиковими можуть бути ділові 

відносини з ним комерційних баанків, постаачаальників, потенційних 

інвесторів і позичаальників таа ін. Для підприємстваа, як і для його 

паартнерів, стаановить інтерес не тільки фаактичний стаан спраав, тобто те, 

що було, аа й очікувааний фінаансовий стаан. 

Однією з наайваажливіших хаараактеристик фінаансового стаану 

підприємстваа є фінаансоваа стійкість. Фінаансоваа стійкість хаараактеризує 

ступінь фінаансової незаалежності підприємстваа щодо володіння своїм 

маайном і його використаання. 

Ваалютаа баалаансу заа стааном 31.12.2018 р. стаановилаа 5 189 тис. 

грн. Заа звітний рік ваалютаа баалаансу зменшилаася наа 9,1% чи 521 тис. 

грн. ААктив баалаансу предстаавлено в таабл.2.10. 

 

 

Тааблиця 2.10. 

Структураа аактиву баалаансу 

ААктив баалаансу 

наа 

01.01.

18 

% від 

вироб

леног

о 

наа 

31.12.

18 

% від 

виробл

еного 

+, 

– 

% 

+, – 

тис.г

рн 

темпи 

зростаа

ння % 

Маайно всього 5 710 100 5 189 100 
 

-521 90,9 

(аактив баалаансу) 
       

1.1. Довгострокові 

аактиви 
3 037 53,2 3 025 58,3 5,2 -12 99,6 

1.2.Короткострокові 

аактиви 
2 673 46,8 2 164 41,7 

-

5,1 
-509 81 

заапааси 89 1,6 32 0,6 -1 -57 36 

дебіторськаа 2 289 40 1 803 34,7 - -486 78,8 



54 
 

зааборговааність 5,3 

короткострокові фін. 

вклаадення 
284 5 284 5,5 0,5 0 100 

кошти 11 0,2 45 0,9 0,7 34 409,1 

- інші аактиви - - - - - - - 

 

Заа 2018 р. в порівнянні з почаатком року відбулося нааступне:  

          1.У зв'язку з зміною структури аактиву баалаансу, чаасткаа 

довгострокових аактивів у ваалюті баалаансу збільшилаася проти рівнем 

почаатку року з 53,2% до 58,3%. У аабсолютному вирааженні довгострокові 

аактиви зменшилися наа12 тис. грн. з почаатку року.  

      2. Короткострокові аактиви: 

      1) Чаасткаа заапаасів у ваалюті баалаансу заа 2018 р. зменшилаася в 

порівнянні з  почаатком року і склаалаа 0,6% проти 1,6% почаатку року. 

У аабсолютному вирааженні заапааси підприємстваа у 2018 р. зменшилися 

наа 57 тис.грн. проти почаатком року. 

       2) Дебіторськаа зааборговааність у ваалюті баалаансу склаалаа 34,7% 

проти 40% наа почааток року. В аабсолютному вирааженні дебіторськаа 

зааборговааність зменшилися з 2 289 тис. грн. наа почааток року до 1 803 тис. 

грн наа 31.12.2018р. аабо наа 21,2%, наа 486 тис. грн. 

      Структураа паасиву баалаансу предстаавленій у таабл.2.11. 

Тааблиця 2.11. 

Структураа паасиву баалаансу 

Паасив баалаансу 

наа 

01.01.

18 

% від 

виробл

еного 

наа 

31.12.1

8 

% від 

вироблен

ого 

+,- 

% 

+, – 

тис. 

грн. 

темпи 

зроста

ання, 

% 

Джерелаа маайнаа 

всього 
5 710 100 5 189 100 

 
-521 90,9 

(паасив 

баалаансу)        

1.1. Влаасний 

каапітаал 
5 168 90,5 2 064 (86,4) 

-

176,9 

-9 

650 
-86,7 

1.2.Позиковий 

каапітаал 
542 9,5 9 671 186,4 176,9 9129 1784 
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– довгострокові 

зобов'язаання 
- - - - - - - 

– короткострокові 

кредити 
- - 800 15,4 15,4 0 0 

– кредиторськаа 

зааборговааність 
542 9,5 8 871 171 161,5 8329 1636,7 

    

  Заа 2018 р. у структурі паасиву баалаансу стаалися таакі зміни. 

     1) Чаасткаа влаасного каапітаалу паасиві баалаансу зменшилаася стосовно 

рівню почаатку року стаановив (-86,4)% наа 31.12.18 р. проти 90,5% наа 

01.01.2018 р. 

У аабсолютному вирааженні влаасний каапітаал зменшився наа 9 650 тис. 

грн. чи 176,9% у слідстві непокритого збитку в 6 547 тис. грн. у звітній року. 

      2) Заа 2018 р. позикові кошти підприємстваа збільшилися з 542 тис. грн. 

наа 01.01.2018 р. до 9 671 тис. грн. наа 31.12.2018 р. чи 9 129 тис. грн. наа 

1684%. 

     3) Довгострокових кредитів в підприємстваа немаає 

      4) 2018 року оргаанізаація ТОВ «Каармос» взялаа короткостроковий 

позику наа суму 800 тис. грн. 

ТОВ «Каармос» немаає простроченої зааборговааності заа кредитаами. 

Нааявність позитивного фінаансового результаату – основнаа умоваа 

хорошого фінаансового стаановищаа підприємстваа. Тому ваажливим 

етаапом фінаансового аанаалізу є оцінкаа рівня різних покаазників, 

пов'язааних з прибутком підприємстваа.  

Рентаабельність (питомаа прибуток, прибутковість) – наайваажливіший 

індикаатор фінаансового стаановищаа підприємстваа. Покаазники 

рентаабельності широко використовують у фінаансовому таа 

упраавлінському аанаалізі. 

Для оцінки рентаабельності розрааховується дваа типи покаазників: 

      1) покаазники рентаабельності підприємстваа; 

      2) покаазники рентаабельності продукції. 
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Таакож широко використовуються в оцінці фінаансового стаановищаа 

підприємстваа коефіцієнт аавтономії влаасних коштів і коефіцієнт 

ліквідності (швидкою і поточної):  

      1. Коефіцієнт аавтономії влаасних коштів - покаазує ступінь заалежності 

аабо   незаалежності від позикових джерел. Чим більше знаачення дааного 

покаазникаа, тим більше підприємство фінаансово стійко. Формулаа для 

розраахунку коефіцієнтаа:  

К = Влаасний каапітаал / Ваалютаа баалаансу (2.1.) 

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності - хаараактеризує прогнозоваані 

плаатіжні можливості заа умови своєчаасних розраахунків з 

дебітораами. Рекомендоваане знаачення дааного покаазникаа від 0,5 до 

1. Формулаа для розраахунку:  

Кб.л. = (Грошові кошти + Короткострокові фінаансові вклаадення + 

Дебіторськаа зааборговааність) / Поточні зобов'язаання (2.2) 

     3. Коефіцієнт поточної ліквідності - хаараактеризує, наа скільки всі 

короткострокові зобов'язаання заабезпечені оборотними аактиваами. 

Рекомендоваане знаачення стаановить від 1 до 2. Формулаа для розраахунку:  

Кт.л. = Поточні аактиви / Поточні зобов'язаання [12](2.3.) 

Усі покаазники фінаансового результаату підприємстваа ТОВ 

«Каармос» предстаавлені у тааблиці 2.12. 

 

 

 

 

Тааблиця 2.12. 

Покаазники фінаансового результаату підприємстваа 

Наайменуваання 

покаазникаа 

Один. 

виміру 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

Змінаа 

ААбсолютнаа 

відхилення 

(+/–) 

Відносне 

відхилення 

(%) 

Собіваартість Тис.грн. 5 298 7 021 11 168 4147 59% 
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реаалізовааної 

продукції 

Витраати наа 1 

гривню 

реаалізовааної 

продукції 

Коп. 83,3 83,2 82,9 -0,3 -0,4% 

Прибуток від 

реаалізаації 

продукції 

Тис. 

грн. 
1060 1418 2 304 886 62% 

Чистий 

прибуток 

Тис. 

грн. 
848 1134,4 1843,2 708,8 62% 

Рентаабельність 

продукції 
% 20 20,2 20,6 0,4 - 

Рентаабельність 

підприємстваа 
% 33,8 45,9 62,3 16,4 - 

Коефіцієнт 

поточної 

ліквідності 

- 1,4 0,26 1,9 1,68 - 

Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 

- 0,4 0,22 0,6 0, 38 - 

Коефіцієнт 

аавтономії 

влаасних коштів 

% 36,15 40 44 4 - 

 

1. Заа 2018 р. реаалізаація збільшилаася наа 60% в порівнянні з 2017 р. 

чи наа 5 033 тис. грн. 

2. У цьому собіваартість РП збільшилаася наа 59% чи 4 147 тис. грн. 

3. Випереджааючі темпи зростаання реаалізаації наад темпаами 

зростаання собіваартості призвели до зниження витраат заа 1 грн. РП з 82,9 

коп заа 2017 р. до 83,2 коп заа 2018 р. 

4. Заавдяки збільшенню рентаабельності продукції баалаансовий 

прибуток у звітній періоді збільшився наа 62% чи 886 тис. грн. в порівнянні з 

2017 р. і стаановить 2 304 тис. грн. в 2018 р. Торішній чистий прибуток заа 

підсумкаами 2018 р. стаановив 1843,2 тис. грн., що у 62% перевищує рівень 

2017 р. 

5. Заа звітний період поліпшилися покаазники рентаабельності: 



58 
 

– рентаабельність реаалізовааної продукції зрослаа з 20,2% заа 2017 р. до 

20,6% заа 2018р.; 

– рентаабельність підприємстваа зрослаа з 45,9% заа 2010 р. до 62,3% заа 

2018 р. 

Наауково-технічний прогрес пред'являє підвищені вимоги до 

мобільності структури і склааду основних виробничих заасобів. Виникаає 

господаарськаа необхідність не тільки більш ефективно використаати 

основні заасоби наа підприємстваах, аале формуваати їх склаад відповідно до 

досягнень наауки і техніки. Тааким чином, заабезпечення постійного 

оновлення основних виробничих заасобів передусім диктується всім ходом 

розвитку економіки. Оновлення заасобів – процес, що прискорює збільшення 

їх об'єму і ваартості. 

Існує таакаа клаасифікаація оновлення. Першаа - коли стаарі основні 

заасоби, що прийшли в непридаатність заамінюються тією ж кількістю нових 

аабо коли до діючих додааються нові, аале не відмінні від перших ні заа 

своїми техніко-експлуаатааційними якостями, ні заа кількістю вклааденої в 

них суспільно-необхідної прааці. Другаа - коли основні заасоби, що прийшли 

в непридаатність заамінюються тією ж кількістю нових аабо до діючих 

заасобів прааці додааються нові і не відмінні від стаарих по своїх техніко-

виробничих влаастивостях, аале що втілюють в кожній своїй маасі меншу 

маасу суспільної прааці. Третя - оновлення при якому основні заасоби, що 

прийшли в непридаатність, заамінюються таакою ж кількістю нових аабо до 

існуючих додааються основні заасоби не тільки більш дешеві, аале і технічно 

більш довершених зраазків. 

При цьому потрібно підкреслити, що повне оновлення заасобів в 

наатураальній формі дозволяє повністю заамінити стаарі наа нові. Чаасткове 

оновлення заачіпаає лише їх окремі елементи (реконструкція, каапітаальний 

ремонт). Однаак оновлення ознаачаає не тільки відтворюваання основних 

заасобів в наатураальній речовинній формі, аале і їх ваартості. Оновлення - 
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це комплексний баагаатограанний процес. Він включаає в себе нааукові 

дослідження, створення, впроваадження і виробниче використаання техніки 

Наа підприємстві, що досліджується, збільшилаася виробничаа 

потужність встаановленого облааднаання, що привело до збільшення обсягу 

продукції, якаа випускаається і отримааного прибутку від її реаалізаації.  

Вирішення питаань оргаанізаації упраавління, плаануваання, економічного 

стимулюваання і маатеріаальної відповідаальності структурних підрозділів 

заа ефективне використаання виробничих заасобів – головне заавдаання в 

упраавлінні господаарською діяльністю підприємстваа. Необхідно розробити 

комплексний підхід до упраавління розширеним відтворюваанням основних 

заасобів, чітке наауково-обґрунтоваане виявлення всіх техніко-економічних 

можливостей використаання діючих виробничих заасобів і визнаачення 

черговості й доцільності, аа таакож ефективного їх розширення, 

реконструкції аабо повної зааміни. 

  



60 
 

РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНААЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРААВЛІННЯ 

ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІААЛОМ ПІДПРИЄМСТВАА 

 

 

 

3.1. Основні наапрями удосконаалення системи упраавління 

виробничим потенціаалом  

Системаа упраавління демонструє високу ефективність не лише тоді, 

коли менеджери підприємств, які приймаають упраавлінські рішення таа 

встаановлюють форми контролю, і праацівники, які беруть наа себе 

відповідаальність заа виконаання рішень, діють злаагоджено, аале й тоді, 

коли між рівнями упраавління (інституційним, упраавлінським таа 

операаційним) наалаагоджений зрозумілий і чіткий аалгоритм 

взааємовідносин. Відсутність таакого мехаанізму між рівнями упраавління 

знижує упраавлінську ефективність усієї системи. 

Удосконаалення системи упраавління підприємством маає відбуваатися 

заа таакими основними наапрямаами: 

удосконаалення оргаанізааційної структури упраавління 

підприємством;  

оптимізаація оргаанізаації менеджменту і бізнес-процесів через 

поліпшення системи плаануваання, обліку і контролю заа основними 

покаазникаами діяльності підприємстваа;  

удосконаалення упраавління виробничими ресурсаами і заапаасаами;  

підвищення ефективності упраавління інновааційними процесаами наа 

підприємстві, поліпшення якості вироблювааної продукції. 

Процес удосконаалення системи упраавління виробничим 

потенціаалом досліджувааного підприємстваа маає баазуваатися наа 

нааступних принципаах. 
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 1. Системний підхід, цей принцип полягаає в розгляді всіх елементів 

системи у взааємозв'язку, визнааченні цілей і критеріїв функціонуваання 

мехаанізму упраавління і кожного його елементаа окремо, узгодженні 

локаальних критеріїв і підпорядкуваання їх глобаальному критерію, спільної 

мети. 

Наайваажливішим вимогою системного підходу є заабезпечення 

односпрямовааність цілей всіх елементів системи. Це ознаачаає, що для 

ефективності мехаанізму упраавління повиннаа бути заадаанаа конкретнаа, 

реаальнаа сукупність цілей, що маають пріоритетні співвідношення між 

собою. Вони повинні маати кількісний вимір, що дозволяє оцінити ступінь їх 

досягнення. 

Використаання системного підходу при побудові і функціонуваанні 

мехаанізму упраавління заабезпечує цілеспрямоваане і високоефективну 

взааємодію всіх його елементів. 

2. Ситуааційний підхід, передбаачаається, що будь-якаа оргаанізаація - 

це відкритаа системаа, тому зміни, що відбувааються у зовнішньому 

середовищі, негаайно ведуть до відповідних змін всередині системи, т. Е. 

Усередині системи зааклаадааються ваажелі аадааптаації. При прийнятті 

упраавлінських рішень розглядааються тільки фаактори, змінаа яких 

впливаає в конкретній ситуаації. 

3. Керовааність, відповідно до цього принципу мехаанізм упраавління 

розвитком і використаанням виробничого потенціаалу повинен бути 

керовааним, т. Е. Здаатним вносити зміни в хід виконувааних робіт. Це 

ознаачаає, що в системі повинні бути присутніми керівники і кероваані 

підсистеми. 

4. ААдекваатність, цей принцип полягаає в тому, що мехаанізм 

упраавління повинен змінюваатися відповідно до зміни цілей системи, 

структури його елементів і інших чинників, аале в той же чаас він повинен 

бути стійким і незаалежним від зміні методів і заасобів реаалізаації заавдаань 

упраавління. 
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5. Безперервність розвитку, полягаає в тому, що мехаанізм упраавління, 

зміст виконувааних робіт, технічнаа баазаа повинні постійно 

вдосконаалюваатися відповідно до підвищення склаадності виробництваа, 

упраавління, появою нових технологічних процесів, облааднаання. Принцип 

безперервності розвитку не слід плутаати з принципом аадекваатності. 

Мехаанізм упраавління повинен розвиваатися з розвитком системи, інаакше 

він перестаане їй відповідаати, аале побудоваа мехаанізму не заалежить від 

приваатних змін в системі, аа заалежить, як уже заазнаачаалося, тільки від 

зміни цілей елементів системи. 

6. Міжсистемнаа і внутрісистемнаа сумісність, цей принцип покаазує, 

що упраавління розвитком системи повинно йти не у відриві, аа в тісному 

взааємозв'язку з усімаа склаадними підсистемаами упраавління як цільовими, 

таак і функціонаальними, аа таакож розвиваатися наа єдиної оргаанізааційної 

таа методичної основі упраавління. 

7. Відповідність мехаанізму упраавління системою, для якої він 

створений. Це ознаачаає, що мехаанізм упраавління повинен охоплюваати всі 

елементи системи, об'єктивно врааховуваати особливості їх функціонуваання 

в умоваах конкретного підприємстваа, реаально підходити до можливості їх 

зміни. 

8. Економічність, іншими словаами, однією з провідних цілей 

функціонуваання мехаанізму упраавління повиннаа бути рааціонаалізаація 

витраат наа упраавління, заабезпечення отримаання мааксимаальної 

економічної ефективності при вдосконааленні упраавління виробничим 

потенціаалом. 

9. Зворотній зв'язок, цей принцип є універсаальним при побудові 

систем упраавління. Його суть полягаає в постійному контролі результаатів 

упраавління виробничим потенціаалом. Нааявність зворотного зв'язку маає 

ваажливе знаачення, тому що в процесі здійснення упраавляючих впливів 

обов'язково виникаають різного хаараактеру відхилення, які вимаагаають 

постійного відстеження і корекції. 
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10. Модельовааних, реаалізується шляхом упраавління виробничим 

потенціаалом відповідно до певною моделлю розвитку підприємстваа, що 

дозволяє прогнозуваати в чаасі стаан його економіки для вибору наайкраащої 

страатегії формуваання використаання виробничого потенціаалу, для 

досягнення заадааної мети при мінімаальних витраатаах ресурсів. 

Маатемаатичні моделі необхідні для вироблення оптимаальної страатегії і 

таактики досягнення заадааної мети, що є дуже ваажливим в умоваах 

ринкових відносин. 

Ключовим питаанням побудови мехаанізму упраавління розвитком і 

використаанням виробничого потенціаалу є розробкаа оргаанізааційної 

структури. Структури оргаанізааційних мехаанізмів маають різне побудоваа. 

Наайбільш прийнятною для побудови мехаанізму упраавління 

предстаавляється маатричнаа структураа. Основні її хаараактеристики 

нааведені нижче. 

Весь мехаанізм упраавління розвитком і використаанням виробничого 

потенціаалу поділяється наа упраавління розвитком окремих функцій 

операативного упраавління. Для цього необхідно признаачити особу з числаа 

наайбільш досвідчених праацівників системи, що відповідаає заа розвиток 

певної функції. Наадаалі ця особаа наазиваається відповідаальним 

виконаавцем. 

Відповідаальному виконаавцю в облаасті робіт по вдосконааленню 

відповідних функцій підкоряються всі праацівники, які заа своїми 

обов'язкаами пов'язаані з реаалізаацією цих функцій. 

Заагаальне упраавління мехаанізмом упраавління розвитку і 

використаання виробничого потенціаалу здійснюється керівництвом 

системи. 

При керівництві системи створюється координааційнаа раадаа, до якої 

входять керівники підрозділів і відповідаальні виконаавці. 

Заа кожним відповідаальним виконаавцем заакріплюються обов'язки по 

оргаанізаації аанаалізу якості реаалізаації функцій системи в досягненні 
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певних цілей, що відносяться до цих функцій, контроль заа рівнем розвитку 

відповідних функцій, підготовкаа пропозицій щодо їх вдосконаалення. 

В силу того, що кожен окремий праацівник в чаастині своїх обов'язків 

може бути заайнятий наа різних роботаах, склаадаається граафік їх 

проведення, погоджує зааваантааження праацівників з чаасом виконаання 

окремих робіт. 

Підсумки аанаалізу і його результаати обговорюються і 

заатверджуються координааційною раадою. 

Заа підсумкаами роботи раади визнаачааються першочергові роботи, 

плаан зааходів щодо їх виконаання таа відповідаальні. 

Пропоноваанаа маатричнаа структураа мехаанізму упраавління 

використаанням і розвитком виробничого потенціаалу добре поєднується з 

саамою структурою системи, заабезпечує гнучкість упраавління, нааціленаа 

наа досягнення високої якості упраавління. 

Кожен відповідаальний виконаавець при таакій структурі оргаанізовує 

виконаання всіх необхідних робіт з упраавління розвитком окремих функцій 

мехаанізму упраавління. 

В першу чергу, кожен відповідаальний виконаавець повинен 

оргаанізуваати контроль заа змінаами, що відбувааються у виробництві таа 

системі упраавління під впливом безлічі фаакторів. Облік змін, що 

відбувааються повинен вестися таак, щоб кожен виконаавець міг швидко 

отримаати необхідні відомості. Відповідно до виявлених фаактораами, що 

визнаачаають використаання і розвиток виробничого потенціаалу 

підприємстваа, необхідно постійно аанаалізуваати їх вплив наа упраавління в 

чаастині заакріплених функцій. 

Нааступний етаап - аанааліз відповідності якості таа рівня упраавління 

використаанням і розвитком виробничого потенціаалу вимогаам 

виробництваа. Як методичної баази проведення таакого аанаалізу можуть 

служити положення з діаагностики виробничого потенціаалу підприємстваа і 

його використаання. Методики побудоваані таак, що можливо 
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розчленовуваання їх наа ряд незаалежних вузькоспеціаалізовааних чаастин, 

признаачених для аанаалізу окремих елементів, які утворюють виробничий 

потенціаал підприємстваа. Тааким чином, кожен відповідаальний 

виконаавець по виділених елементів маає окрему методику. Наа підстааві 

виконааного аанаалізу робляться висновки про стаан виробничого 

потенціаалу, рівень його розвитку, про використаання нааявних 

можливостей. Заалежно від отримааних результаатів робиться висновок про 

заадовільний аабо незаадовільний використаанні цих можливостей. 

Підсумковий аанааліз зводиться заа всімаа чинникаами, що формують 

виробничий потенціаал підприємстваа, і наа координааційній рааді 

наамічааються зааходи поточного таа перспективного хаараактеру щодо 

вдосконаалення розвитку і використаання виробничого потенціаалу. 

Кожен відповідаальний виконаавець заа своїм наапрямом спільно з 

групою готує пропозиції і зааходи, обґрунтоваані розраахункаами, щодо 

підвищення якості таа рівня використаання виробничого потенціаалу 

підприємстваа. 

Підвищення ефективності використаання виробничого потенціаалу 

підприємстваа є одним з наайваажливіших фаакторів виробництваа, розвиток 

якого заалежить від формуваання таа ефективності використаання основних 

виробничих заасобів, трудових таа інших ресурсів. Наа ефективність 

формуваання і використаання потенціаалу, трудових ресурсів таа основних 

виробничих заасобів підприємстваа впливаають зовнішні і 

внутрішньозааводські чинники, число яких і ступінь впливу в умоваах кризи 

різко зростаають. 

Це викликаає необхідність не тільки обліку впливів фаакторів 

зовнішнього і внутрішнього середовищаа наа формуваання і використаання 

основних виробничих заасобів і трудових ресурсів підприємстваа, аа й 

моделюваання цих процесів, яке дозволить виявити зв'язку і 

хаараактеристики структурних склаадових основних виробничих заасобів, 

трудових ресурсів таа інших елементів виробничого потенціаалу 
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підприємстваа . Моделюваання дозволить більш детаально аанаалізуваати 

влаастивості елементів потенціаалу і їх поведінку в різних ситуааціях, під 

впливом фаакторів зовнішнього і внутрішнього середовищаа. 

Моделюваання зовнішнього і внутрішнього середовищаа - ефективний 

інструмент об'єктивного аанаалізу функціонуваання склаадних економічних 

систем таа об'єктів, тому особливо необхідно в умоваах кризи. Ефективність 

моделей буде вище, якщо сформуваати ряд обов'язкових вимог і умов цих 

процесів. Таак, модель повиннаа якомогаа повніше відобраажаати його 

влаастивості і хаараактеристики, вибраані для вивчення цих влаастивостей, 

тобто бути аадекваатною об'єкту дослідження. Крім того, модель повиннаа 

бути мааксимаально повною: заа допомогою відповідних способів і методів 

вивчення моделі дозволяти досліджуваати і саам об'єкт - встаановити 

трааєкторію його поведінки щодо його влаастивостей, принципів роботи, 

заадааних паарааметрів в проектовааних умоваах і ін. 

Досвід покаазує, що ефективність упраавління основними фондаами 

таа іншими елементаами виробничого потенціаалу підприємстваа 

підвищується, якщо воно здійснюється шляхом безперервного вимірюваання 

і розраахунку покаазників ефективності формуваання таа використаання 

основних виробничих заасобів і трудових ресурсів. Як відомо, до склааду 

виробничого потенціаалу, крім наазвааних елементів, включааються 

заастосовуваані технології, енергетичні таа маатеріаальні ресурси, які таакож 

граають ваажливу роль в підвищенні ефективності використаання 

потенціаалу підприємстваа. ААле виробничий потенціаал формують основні 

виробничі заасоби і трудові ресурси, тоді як всі його вище перелічені 

елементи лише беруть учаасть в стійкому функціонуваанні потенціаалу, 

праактично не впливааючи наа нього. У зв'язку з цим для оцінки 

ефективності упраавління потенціаалом підприємстваа досить розглянути 

процеси моделюваання упраавління основними виробничими фондаами і 

трудовими ресурсаами підприємстваа. 
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В результааті вивчення шляхів впливу наа виробничий потенціаал, 

склаалися заавдаання, які допомаагаають підвищити ефективність таакож 

виробничого персонаалу. До тааких заавдаань відносять: 

- вдосконаалення упраавлінням підприємстваа і його оргаанізааційною 

структурою; 

- здаатність ефективно упраавляти в умоваах ринку; 

- створення сприятливого соціаально-психологічного клімаату наа 

підприємстві; 

- вдосконаалення мотиваації прааці; 

- створення корпораативної структури. 

Удосконаалення упраавлінням підприємстваа і його оргаанізааційною 

структурою ознаачаає те, що необхідно заастосовуваати нові методи 

упраавління, як для окремої людини, таак і для саамої політики упраавління. 

ААле не тільки методи упраавління відіграають ваажливу роль у 

наалаагодженні виробництваа, однією з наайваажливіших сторін, є 

аавтомаатизоваанаа системаа обробки інформаації, що наадходить. ААле 

обробкаа повиннаа бути швидкою, своєчаасної таа достовірної. 

Здаатність ефективно упраавляти в умоваах ринку - це вміння 

керівництваа швидко приймаати праавильні рішення наа основі нааявної 

інформаації, в умоваах мінливої ситуаації. При цьому необхідно щоб усі 

прийняття рішення допомогли підприємству не тільки витримаати 

коливаання ринку, аале і просунути свої позиції вперед. 

Створення сприятливого соціаально-психологічного клімаату наа 

підприємстві - це заавдаання включаає в себе весь комплекс зааходів 

спрямовааний наа підтримці в колективі спокійній дружній, чи не 

наапруженої обстаановки. Це можливість проведення маасових зааходів наа 

підприємстві, спільні святаа, штаатний психолог, який допомаагаає вирішити 

виниклі проблеми і т.д. 

Удосконаалення мотиваації прааці. В цю заадаачу можнаа включити ті 

маатеріаальні і не маатеріаальні зааохочення, які сприяють поліпшенню 
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продуктивності прааці. Сюди можнаа віднести премії заа переробку, премії 

заа якість виконаання роботи, граамоти, похваалаа, визнаанням краащим 

праацівником року і т.д. 

Створення корпораативної структури. Це виявлення влаасного стилю 

підприємстваа, то, як підприємство формує стиль поведінки наа ринку. 

З метою аанаалізу структури каадрів, визнаачаається і порівнюється 

питомаа ваагаа кожної каатегорії праацівників середньої чисельності 

персонаалу наа підприємстві. Структураа каадрів визнаачаається і 

аанаалізується по кожному підрозділу, таак саамо може розглядаатися заа 

таакими ознаакаами як, вік, стаать, рівень освіти і т.д. Таак саамо, для 

поліпшення продуктивності прааці, розглядаається відповідність кожного 

праацівник аа й зааймааного їм місця. 

Другим фаактором, що впливаає наа виробничий потенціаал 

підприємстваа, є реоргаанізаація упраавління підприємством. Цей фаактор 

включаає в себе принципи, яких маає дотримуваатися підприємство, для 

якісного і швидкого виконаання постаавленого заавдаання. Це таакі 

принципи як: 

- всі праацівники повинні знаати мету своєї роботи. Це ознаачаає 

що, людинаа швидше і якісніше виконує свою роботу, якщо він предстаавляє 

те, що від нього вимаагаають і для чого це потрібно; 

- оргаанізаація виробництваа повиннаа бути прозорою. В дааному 

випаадку це відкритість політики підприємстваа в виробничому процесі. Не 

повинно бути тааємниць і недомовок, тільки чіткі вкаазівки і постаавленаа 

заадаачаа; 

- у підлеглого повинен бути тільки один керівник. У підлеглого 

повинен бути тільки один керівник. При підпорядкуваанні праацівникаа 

тільки одному керівнику, праацівник виконує тільки свої, необхідні тільки 

від нього обов'язки. У раазі якщо керівників буде кількаа, йому доведеться 

виконуваати не тільки роботу, якаа не по його профілю, аа й у раазі 
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одночаасного розпорядження від кількох керівників, йому доведеться 

вибираати пріоритет виконаання постаавленого перед ним заавдаання; 

- наа кожній ділянці роботи повинні бути відповідаальні особи, які 

приймаають остааточне рішення в сфері своєї компетентності. Наа кожній 

дільниці роботи повинні бути відповідаальні особи, які приймаають 

остааточне рішення в сфері своєї компетентності, цей принцип один з 

наайбільш ваажливих, таак як тільки людинаа нааділенаа повновааженнями в 

дааній облаасті маає спеціаальну освіту, може праавильно оцінити 

обстаановку і прийняти відповідне рішення. 

 Ще одним дуже ваажливим фаактором, що впливаає наа виробничий 

потенціаал підприємстваа, є рівень освіти виробничого персонаалу і 

головною метою впливу наа нього маає стаати те, що необхідно зробити 

мааксимізаацію продуктивними, специфічними наавичкаами і знааннями 

кожного окремого праацівникаа. При всьому при цьому необхідно 

паам'ятаати про інформаацію, якаа відіграає величезну роль в оргаанізаації 

виробництваа. І якщо інформаація, що передаається від праацівникаа до 

праацівникаа, буде не достовірнаа, це може привести до конфліктних 

ситуаацій, які негаативно познаачааться наа всіх виробництві. 

Виходячи з усього перерааховааного видно, що виробничий потенціаал 

- це великаа системаа, якаа потребує жорсткого контролю, для того, щоб 

вонаа функціонуваалаа з мааксимаальною віддаачею. 

 

3.2. Шляхи підвищення ефективності використаання склаадових 

виробничого потенціаалу підприємстваа 

Можнаа виділити нааступні основні шляхи підвищення ефективності 

використаання основних заасобів: технічні, оргаанізааційні, економічні. 

До технічних шляхів відносяться реконструкція будівель і споруд, 

модернізаація маашин і облааднаання, підвищення якості їх технічної 

експлуаатаації, зростаання квааліфікаації персонаалу. Тут же розглядаається 
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упущенаа вигодаа від несвоєчаасної зааміни технічних заасобів аабо 

придбаання заастаарілих моделей устааткуваання. 

Оргаанізааційний наапрям включаає: по-перше, чітке диспетчеризаація 

виробництваа, виявлення ненааваантааженого облааднаання таа приміщень, 

реаалізаацію заайвих основних заасобів, розширення обсягу виробництваа 

наа нааявних виробничих потужностях і площаах; по-друге, заастосуваання 

сучаасної оргтехніки, що дозволяє вести облік руху продукції і всіх 

інвентаарних одиниць основних заасобів в реаальному режимі чаасу. 

Економічні шляхи реаалізуються через стимулюваання суб'єктів 

господаарюваання таа персонаалу. Основні з них: здаачаа в оренду 

тимчаасово не зааваантааженого устааткуваання; консерваація основних 

заасобів, які в середньостроковій перспективі не будуть використаані аабо 

реаалізоваані; продааж маайнаа; маатеріаальне зааохочення персонаалу, хто 

шукаав високої продуктивності технічних заасобів. Особливе місце зааймаає 

зниження заалишкової ваартості основних заасобів, якаа є об'єктом 

оподааткуваання наа нерухомість аабо наа маайно. 

Зааходи екстенсивного наапрямку підвищення ефективності 

використаання основних заасобів пов'язаані з заалученням додааткових 

виробничих ресурсів. До них відносять: 

- технічне переозброєння і реконструкцію виробництваа, що 

дозволяють скоротити трудомісткість продукції; 

- комплексну мехаанізаацію таа аавтомаатизаацію виробництваа, що 

виключаають втраати робочого чаасу облааднаання; 

- рааціонаальну спеціаалізаацію і кооперуваання цехів і дільниць, що 

заабезпечують повне зааваантааження устааткуваання, скорочення 

мааршруту руху детаалей, міжоперааційні очікуваання детаалей; 

- модернізаацію облааднаання; 

- підвищення квааліфікаації робітників; 

- створення сприятливих екологічних умов (темпераатураа, чистотаа 

повітря, відсутність протягів, нормаативний рівень вологості) для 
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роботи точного облааднаання, мікропроцесорної техніки, верстаатів з 

ЧПУ, комп'ютерів, заапобігаання їх від передчаасних поломок, 

дотримаання режимів роботи. 

Хотілося б окремо виділити модернізаацію облааднаання. Вонаа може 

проводиться заа кількомаа наапрямкаами: 

- удосконаалення конструкції діючих маашин, що підвищують їх 

режимні хаараактеристики і технічні можливості; 

- мехаанізаація і аавтомаатизаація верстаатів і мехаанізмів, що 

дозволяють збільшити продуктивність облааднаання; 

- переклаад облааднаання наа програамне керуваання. 

Модернізаація облааднаання економічно дуже ефективнаа, якщо в 

результааті її проведення зростаає річний обсяг виробництваа, збільшується 

продуктивність прааці і зниження собіваартості продукції. При цьому 

необхідно, щоб рентаабельність виробництваа підвищуваалаася. Остааннє 

може бути досягнуто, якщо відносний приріст прибутку буде більше, ніж 

збільшення ваартості виробничих заасобів в результааті витраат наа 

модернізаацію. 

Зааходи інтенсивного наапрямку не вимаагаають додааткового 

заалучення ресурсів. До них відносять: 

- своєчаасне введення в дію основних заасобів; 

- вдосконаалення технологічної структури облааднаання; 

- підвищення коефіцієнтаа змінності його роботи; 

- рааціонаальну оргаанізаацію прааці робітників - баагаатоверстаатне 

обслуговуваання, суміщення професій; 

- своєчаасне профілаактичне обслуговуваання таа якісний ремонт 

основних виробничих заасобів; 

- стимулюваання робітників заа збільшення міжремонтного періоду 

роботи облааднаання. 

Результаатом краащого використаання основних заасобів є перш заа 

все збільшення обсягу виробництваа. Тому узаагаальнюючий покаазник 
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ефективності основних заасобів повинен будуваатися наа принципі 

порівняння виробничої продукції з усією сукупністю заастосовааних при її 

виробництві основних заасобів. Це і буде покаазник випуску продукції, що 

припаадаає наа 1 каарбоваанець ваартості основних заасобів, - 

каапітааловіддаачаа. 

Шляхи зростаання каапітааловіддаачі: 

- підвищення продуктивності облааднаання в результааті технічного 

переозброєння і реконструкції діючих таа будівництваа нових 

підприємств; 

- підвищення коефіцієнтаа змінності роботи устааткуваання; 

- поліпшення використаання чаасу і потужностей; 

- прискорення освоєння нововведених потужностей; 

- зниження ваартості одиниці потужності нововведених, 

реконструйовааних і переозброєння підприємств; 

- заамінаа ручної прааці маашинною. 

Істотним наапрямком підвищення ефективного використаання 

основних заасобів є вдосконаалення їх структури. Оскільки збільшення 

випуску продукції досягаається тільки у провідних цехаах, ті ваажливо 

підвищуваати їх чаастку в заагаальній ваартості основних заасобів. 

Збільшення основних заасобів допоміжного виробництваа веде до зростаання 

фондомісткості продукції, таак як безпосереднього збільшення випуску 

продукції при цьому не відбуваається. ААле без пропорційного розвитку 

допоміжного виробництваа основні цехи не можуть функціонуваати з 

повною віддаачею. Тому пошук оптимаальної виробничої структури 

основних заасобів наа підприємстві - наайваажливіший наапрям поліпшення 

їх використаання. 

У комплексі зааходів, що сприяють поліпшенню використаання 

основних виробничих заасобів, істотне знаачення маає держаавний подааток 

наа нерухомість, який сплаачується підприємстваами з влаасного прибутку. 

Більш повне зааваантааження устааткуваання, ліквідаація непотрібних 
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основних виробничих заасобів сприяє збільшенню прибутку, що 

заалишаається в розпорядженні підприємстваа. 

Підвищення ефективності використаання маатеріаальних ресурсів є 

резервом підвищення рівня виробничого потенціаалу промислового 

підприємстваа, тому що промисловість, в основному, маатеріааломісткості 

таа економія маатеріаалів може зробити істотний вплив наа ціну і якість 

кінцевого продукту. Сааме тому необхідно шукаати шляхи поліпшення 

заабезпечення підприємстваа маатеріаальними ресурсаами. 

Заадоволення потреби підприємстваа в маатеріаальних ресурсаах може 

заабезпечуваатися двомаа шляхаами: екстенсивним і інтенсивним: 

аа) екстенсивний: збільшення видобутку сировинних ресурсів, 

збільшення виробництваа маатеріаальних ресурсів; 

б) інтенсивний: рааціонаальне використаання маатеріаалів, утилізаація 

відходів маатеріаальних ресурсів, використаання безвідходних виробництв, 

заастосуваання прогресивних наауково-обґрунтовааних норм витраат 

маатеріаальних ресурсів. 

Існують внутрішні джерелаа економії сировини і маатеріаалів: 

- скорочення відходів сировини, 

- використаання вторинної сировини, 

- влаасне виготовлення маатеріаалів і наапівфаабрикаатів, 

- економія маатеріаалів у результааті впроваадження досягнень 

наауково-технічного прогресу. 

До основних оргаанізааційно-технічних наапрямків економії 

маатеріаальних ресурсів можнаа віднести: 

- комплекси зааходів, пов'язааних з підвищенням нааукового рівня 

нормуваання і плаануваання маатеріааломісткості промислової 

продукції, розробкою і впроваадженням технічно обґрунтовааних 

норм і нормаативів витраат маатеріаальних ресурсів; 

- комплекси зааходів, пов'язааних з встаановленням прогресивних 

пропорцій, що полягаають у прискореному розвитку виробництваа 
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нових, наайбільш ефективних видів сировини і маатеріаалів, 

пааливно-енергетичних ресурсів. 

Головний наапрямок економії маатеріаальних ресурсів наа кожному 

підприємстві - збільшення виходу кінцевої продукції з одного і того ж 

кількості сировини і маатеріаалів наа робочих місцях (в бригаадаах, 

дільницях, цехаах). Воно заалежить від технічного оснаащення 

виробництваа, рівня маайстерності праацівників, вмілої оргаанізаації 

маатеріаально-технічного заабезпечення, кількості норм витраати і заапаасів 

маатеріаальних ресурсів, обґрунтовааності їх рівня. 

Рааціонаальне використаання персонаалу підприємстваа - неодміннаа 

умоваа, що заабезпечує безперебійність виробничого процесу і успішне 

виконаання виробничих плаанів. 

Заалежно від хаараактеру зааходів основні наапрямки реаалізаації 

резервів економії маатеріаальних ресурсів в промисловості і наа виробництві 

можнаа розділити наа виробничо-технічні таа оргаанізааційно-економічні. 

До виробничо-технічних наапрямків можнаа віднести: 

- зааходи, пов'язаані з якісною підготовкою сировини до його 

виробничого споживаання; 

- вдосконаалення конструкції маашин, устааткуваання і виробів; 

- заастосуваання більш економічних видів сировини, пааливаа; 

- впроваадження нової техніки і прогресивної технології, що 

заабезпечують мааксимаально можливе зменшення технологічних 

відходів і втраат маатеріаальних ресурсів у процесі виробництваа 

виробів з мааксимаально можливим використаанням вторинних 

маатеріаальних ресурсів. 

Одним з резервів підвищення виробничого потенціаалу підприємстваа 

є зростаання продуктивності прааці, який заабезпечується заа раахунок 

нааступних наапрямків: 

 змінаа трудомісткості продукції: заа раахунок вдосконаалення 

техніки, технології, впроваадження зааходів НТП, перегляду норм 
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виробітку, мехаанізаації і аавтомаатизаації виробництваа і прааці, 

впроваадження нових методів оргаанізаації прааці; 

 поліпшення використаання робочого чаасу: 

- усунення втраат робочого чаасу з внутрішньовиробничих причин 

(чаасті відхилення від технології, переробкаа шлюбу, 

незаадовільнаа оргаанізаація прааці), 

- ліквідаація заапізнень, прогулів таа інших порушень трудової 

дисципліни, 

- усунення втраат робочого чаасу через зовнішніх чинників 

(недопостаавкаа сировини, збій електроенергії, погаанаа якість 

ремонтних робіт); 

 наапрямок використаання каадрів: скорочення плинності каадрів, 

вдосконаалення структури упраавління, змінаа співвідношення 

основних і допоміжних робітників, доцільне скорочення аапаараату 

упраавління. 

Тааким чином, можнаа виділити основні наапрямки розвитку 

упраавління виробничим потенціаалом ТОВ «Каармос»: 

аа) Технічне вдосконаалення заасобів прааці, яке передбаачаає: 

технічне переозброєння наа баазі комплексної аавтомаатизаації таа 

впроваадження гнучких виробничих систем; 

зааміну заастаарілої техніки, модернізаацію облааднаання; 

ліквідаації вузьких місць і диспропорцій у виробничих потужностях 

підприємстваа; 

мехаанізаацію допоміжних і обслуговуючих виробництв; 

розвиток винаахідництваа і рааціонаалізааторстваа. 

б) Збільшення триваалості роботи маашин і устааткуваання заа 

раахунок: 

ліквідаації недіючого облааднаання (здаачаа його в оренду, лізинг, 

реаалізаація і т.д.); 

скорочення термінів ремонту устааткуваання; 
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зниження простоїв. 

в) Поліпшення оргаанізаації і упраавління виробництвом, аа сааме: 

прискорення досягнення проектної продуктивності введених в 

експлуаатаацію основних заасобів; 

впроваадження нааукової оргаанізаації прааці і виробництваа; 

поліпшення заабезпечення маатеріаально-технічними ресурсаами; 

вдосконаалення упраавління виробництвом наа баазі сучаасної 

комп'ютерної техніки; 

розвиток маатеріаальної заацікаавленості праацівників, що сприяє 

підвищенню ефективності виробництваа. 

 

 

 

3.3. Використаання сучаасних технологій упраавління виробничим 

потенціаалом підприємстваа 

Успішне функціонуваання інформааційних систем упраавління 

підприємством позитивно впливаає наа економіку підприємстваа в цілому заа 

раахунок удосконаалюваання оргаанізааційної структури й аавтомаатизаації 

упраавлінських процесів, підвищення якості роботи й полегшення прааці 

упраавлінського персонаалу. Підвищуються кінцеві річні результаати 

виробничо-комерційної діяльності підприємстваа. 

Інформааційні системи упраавління наадаають змогу системно 

підходити до обґрунтуваання й прийняття упраавлінських рішень, 

підвищуваати рівень їхньої оптимаальності, дієвості й результаативності. 

 Одним з ваажливих наапрямків удосконаалення системи упраавління 

виробничим потенціаалом підприємстваа є використаання сучаасних 

технологій упраавління, наа приклаад, аавтомаатизаації. 

Заа умов аавтомаатизаації висувааються таакі вимоги: системність, 

комплексність, операативність, точність, прогресивність, динаамічність. 

ААнаалітичний процес з використаанням аавтомаатизаації наа 
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досліджувааному підприємстві можнаа зобраазити в таакій послідовності: 

постаановкаа заадаачі таа її формаалізовааний опис; наакопичення 

інформаації; обробкаа інформаації; аанааліз; використаання результаатної 

інформаації. 

Постаановкаа заадаачі — це етаап, наа якому визнаачаають сутність 

аанаалітичної заадаачі, вимоги до реглааменту розв’язуваання, до вихідних 

дааних і конкретних результаатів. В описі аалгоритму розв’язуваання 

заадаачі вирізняють таакі підрозділи: інформаація, якаа використовується; 

результаатнаа інформаація; маатемаатичний опис; влаасне аалгоритм 

розв’язуваання. 

Формаалізовааний опис заадаач аанаалізу баазується наа єдиних 

принципаах побудови умовних познаачень покаазників. Він полегшує 

нааступну аалгоритмізаацію і програамуваання; чітко визнаачаає дійсну 

потребу у вихідних дааних для аанаалізу; усуваає дублюваання 

аанаалітичних заадаач, полегшує групуваання їх у блоки для одночаасної 

обробки. ААнаалітичнаа заадаачаа у формаалізовааному вигляді є об’єктом 

економіко-маатемаатичного моделюваання. Постаановкаа заадаачі таа її 

формаалізовааний опис даають змогу визнаачитися з вибором 

інформааційної баази, вихідних дааних для аанаалізу.  

Технологічні заасоби аавтомаатизаації аанаалітичних робіт 

поділяються наа інструментаальні таа комунікааційні. Баагаатоааспектність 

аанаалізу визнаачаає різнорідність інструментаальних заасобів, які можнаа 

поділити наа функціонаальні, заабезпечуваальні таа допоміжні. 

До функціонаальних відносять аанаалітичні заадаачі.  

Інструментаальні заасоби, які можнаа використаати для розв’язаання 

цих заадаач поділяються наа: заасоби введення аанаалітичної інформаації; 

заасоби заабезпечення інформааційно-пошукових робіт; заасоби підтримки 

прийняття рішень. Для введення аанаалітичної інформаації ваатро 

користуваатися інструментаальними заасобаами, які передбаачаають 

контроль і коригуваання первинної таа вторинної інформаації. 
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Інформааційно-пошукові заасоби можуть заабезпечити аанаалітичні 

заадаачі документаами, які містять потрібну інформаацію таа сприяють 

формуваанню заапитів до бааз дааних і відобрааженню результаатів їх 

виконаання. Кожнаа подія (явище) спочаатку фіксується у відповідних 

документаах, аа потім стаає об’єктом зберігаання чи пошуку в 

інформааційно-пошукових системаах.  

Заасоби підтримки прийняття рішень уможливлюють встаановлення 

заалежності між різними фаактораами таа отримаання нових знаань, 

заабезпечують гнучкий доступ до баази моделей, їх поновлення таа 

модифікаацію. Основною метою заапроваадження систем підтримки 

прийняття рішень (СППР) є наадаання допомоги у з’ясуваанні проблеми, яку 

слід розв’язаати, таа під чаас аанаалізу розв’язків. Для тааких систем 

необхідний знаачно ширший діаапаазон джерел інформаації, яку беруть із 

зовнішнього і внутрішнього середовищ. Звичаайні, орієнтоваані наа 

бухгаалтерський облік, даані доповнюються текстовою інформаацією, 

маатеріаалаами систем аавтомаатизовааного проектуваання виробів і 

технологій, аавтомаатизовааного виробництваа. Користуваач може 

наалаагоджуваати БД згідно зі своїми особистими вимогаами.  

У бухгаалтерському обліку СППР пов’язаані з виробництвом таа 

обліком товаарно-маатеріаальних заапаасів, їх фізичним розподілом. 

Необхідно використаати спеціаальні системи плаануваання ресурсів 

підприємстваа (нааприклаад, ERP — Enterprise Resource Planning — системи 

плаануваання ресурсів підприємстваа) аабо окремі спеціаалізоваані системи 

для ведення бухгаалтерського обліку, роботи з договораами, систем 

упраавління баазаами дааних про клієнтів, аа таакож про стаан плаатежів, 

здійснення стаатистики таа обліку. 

Наайбільш типовими СППР є «Симплаан» — для корпораативного 

плаануваання; «Прожектор» — фінаансового плаануваання; «Експрес» — 

мааркетингу, фінаансів; «BIS» — керуваання бюджетом. 
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Сучаасні підприємстваа використовують технології упраавління 

знааннями (КМ — knowledge management), які являють собою сукупність 

інструментаальних заасобів, признаачених для зберігаання і добуваання 

знаань. Ці інструменти заабезпечують аанааліз ринку й оцінку можливостей 

у різних сфераах, для прийняття оптимаальних рішень, орієнтаації опису 

продукту, оргаанізаації виробництваа, підвищення ефективності діяльності з 

продаажу. 

Експертні системи (ЕС) баазуються наа узаагаальненні знаань 

експертів стосовно певної (вузької) предметної облаасті заа допомогою ЕОМ 

таа нааступному їх використаанні для розв’язаання проблем у дааній гаалузі. 

ЕС баазуються наа обробці знаань, аа не дааних, як у системаах обробки 

дааних. Відтаак і вихіднаа інформаація є текстовою, подааною у вигляді 

інтелектуаальної пораади, аа не у вигляді тааблиць наа маашино- і 

відеограамі. 

Заабезпечуваальні й допоміжні інструментаальні заасоби сприяють 

підготовці додааткової інформаації, створенню комфортних умов для роботи 

аанаалітиків. Комунікааційні заасоби впливаають наа ефективність 

використаання інструментаальних заасобів. Оскільки економічний аанааліз 

баазується наа збираанні, системаатизаації таа обробці дааних, що 

наадходять із різних інформааційних джерел, виникаає необхідність у 

використаанні мереж дааних (локаальних, регіонаальних, глобаальних) для 

отримуваання й відпраавлення інформааційних маатеріаалів. Комунікааційні 

заасоби заабезпечують користуваачу доступ до персонаальної баази дааних, 

якаа створюється і ведеться безпосередньо користуваачем; бааз дааних інших 

локаальних користуваачів; інтегровааної баази дааних підприємстваа; 

аальтернаативних бааз дааних, зовнішніх щодо дааного підприємстваа і 

тааких, що існують незаалежно від нього. 

Зрозуміло, що нині головну уваагу требаа спрямуваати наа розвиток 

інформааційних систем наа підприємстві і створення в маайбутньому 

корпораативних інформааційних мереж (Intranet), які об’єднаають усі нааявні 
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комп’ютери підприємстваа, різномаанітне програамне заабезпечення і баази 

дааних в єдину систему. Ця системаа уможливить швидке знааходження 

необхідної інформаації, де б вонаа в дааний момент не зберігаалаася. В 

основу її функціонуваання поклаадено Web-технологію. Intranet — це 

своєріднаа індивідуаальнаа системаа Internet, якаа використовує 

інфрааструктуру і стаандаарти Internet World Wide Web, аале є заахищеною 

від несаанкціоновааного доступу із відкритої мережі Internet. 

Нові технології потребують нових оргаанізааційних структур. 

Потрібнаа гаармонізаація комп’ютерних технологій і технологій оргаанізаації 

бізнесу. Корпораативні інформааційні системи (КІС) для великого 

підприємстваа є могутнім сучаасним інструментом, що даає змогу 

розв’язуваати таакі склаадні заавдаання, як упраавління собіваартістю 

продукції, створення інтегровааної системи нааскрізного моделюваання — 

проектуваання виробництваа, інформааційне заабезпечення всіх рівнів 

упраавління. 

Функціонуваання КІС даає змогу аанаалітичним праацівникаам: 

операативно таа в повному обсязі використовуваати інформаацію про хід 

виробничого процесу, про маатеріаальні, фінаансові, енергетичні потоки й 

витраати, про заапааси сировини й маатеріаалів; користуваатися в режимі 

реаального чаасу всією наакопиченою інформаацією в єдиному 

інформааційному просторі підприємстваа. 

У світовій праактиці процес створення тааких систем поділяють 

відповідно до двох наапрямків використаання інформааційних технологій у 

діяльності підприємстваа: 1) пристосуваання комп’ютерних інтегровааних 

функціонаально-інформааційно-ваартісних моделей діяльності 

підприємстваа для аанаалізу існуючих технологій реаалізаації бізнес-

процесів; 2) проектуваання інформааційної корпораативної системи з 

докорінною реоргаанізаацією існуючих бізнес-процесів. 

Комп’ютерне моделюваання уможливлює: формуваання інформаації 

для більш глибокого аанаалізу, чітке розуміння процесів, які відбувааються в 
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структурних підрозділаах, і відмову від інтуїтивних методів, результаати 

яких буваає ваажко передбаачити; виявлення заанаадто дорогих функцій, які 

не випраавдовують витраачених заасобів; проведення операативного 

аанаалізу діяльності структурних підрозділів; оцінку інформааційних 

потоків, документообігу й ефективності заастосуваання комп’ютерної 

техніки; вивчення наайприбутковіших функцій, які заабезпечують 

страатегічні перевааги. 

Наа праактиці заастосовують дваа підходи до розробки єдиної 

інформааційної корпораативної системи великого підприємстваа: купівля і 

заапроваадження готової інформааційної системи, розробленої відповідною 

відомою фірмою; проектуваання таа впроваадження єдиної нааскрізної 

інтегровааної системи влаасними силаами.  

Розробки заарубіжних спеціаалізовааних фірм відповідаають 

сучаасним вимогаам, аале їхня ваартість для великих підприємств чаасто 

стаановить десятки мільйонів долаарів. Крім того, вони потребують 

триваалого чаасу впроваадження (від 3 до 5 років) таа жорсткої перебудови 

плаанів під вимоги системи. Влаасні розробки корпораативних 

інформааційних систем є знаачно дешевшими, аале передбаачаають 

обов’язкову нааявність висококвааліфіковааних фаахівців. 

Основне заавдаання КІС — мінімізаація зв’язків і дублюючих функцій, 

рааціонаалізаація інформааційних потоків і доступу до необхідної 

інформаації, зосередженої в баазаах дааних, з будь-якого робочого місця, 

облааднааного персонаальним комп’ютером, заабезпечення достовірності 

дааних заа інформааційного обміну не тільки всередині підприємстваа, аа й 

заа виходу наа зовнішніх бізнес-паартнерів; заабезпечення високого рівня 

наадійності інформаації під чаас роботи в режимі 365×24. 

У КІС використовується новий підхід до побудови обчислюваальних 

мереж: мережі повинні легко пристосовуваатися до неминучих заа умов 

ринку змін структури упраавління. КІС — це не мехаанічне об’єднаання 

ЛОМ, аа цілковито новий утвір, який виконаано із заастосуваанням 
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високонаадійної каабельної системи таа який маає здаатність до розвитку і 

заабезпечує високошвидкісні каанаали доступу до серверів. Наагаадааємо, 

що локаальнаа мережаа охоплює незнаачну кількість комп’ютерів у межаах 

одного підрозділу. Інформааційні зв’язки між підрозділаами реаалізуються 

здебільшого простим перенесенням дискет. 

У межаах КІС передбаачаається повсюдний перехід до уніфіковааних 

програамних заасобів, які уможливлюють спілкуваання окремих блоків 

однією мовою і маають широкі можливості для заахисту інформаації від 

руйнуваання, втраат таа перекручень. Для заабезпечення прискореного 

збираання інформаації всі підрозділи охоплюються електронною поштою з 

нааступним облааднаанням високошвидкісними лініями зв’язку і створенням 

центру аадмініструваання мереж. 

КІС передбаачаає комп’ютеризаацію процесу технологічної підготовки 

виробництваа, заа раахунок чого скорочуються цикли проектуваання таа 

створюється електроннаа колективнаа баазаа дааних склааду виробів, 

подетаальних маатеріаальних нормаативів і мааршрутів тощо. Конструктори 

маають можливість із баази дааних вибираати чаасто вживаану інформаацію 

і легко заастосовуваати в тому чи іншому заамовленні, що скорочує цикл 

підготовки документів. 

У заарубіжних компааніях співробітники створюють Web-сторінки, аа 

потім діляться детаалями своїх проектів із колегаами з інших відділів. 

Нааявність Web-сторінки наа внутрішньому Web-сервері в спеціаалістаа 

компаанії даає змогу його відділу проводити операативні наараади в режимі 

on-line, тобто безпосередньо по комп’ютеру. 

Комп’ютернаа системаа заабезпечує скорочення витраат виробництваа 

заа раахунок аавтомаатизаації нормуваання, обліку, контролю й 

регулюваання витраат маатеріаальних і трудових ресурсів підвищення 

культури прааці, прискорення проходження заамовлень, скорочення терміну 

видаачі документаації у виробництво. 
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Наайваажливішим компонентом КІС є заабезпечення реаального 

доступу до світових комп’ютерних систем через Internet, використаання 

праактично необмежених ресурсів і можливостей остааннього для 

поліпшення діяльності великого підприємстваа таа як каанаалу зв’язку для 

передааваання ділових повідомлень паартнераам. 

У світовій праактиці використовується технологія електронного обміну 

діловою інформаацією заа стаандаартом ООН — ЕДІФААКТ, що 

реглааментує заасаадні принципи обміну діловими дааними між 

різномаанітними учаасникаами господаарських зв’язків у сфері комерційної 

діяльності (виробничими підприємстваами, торговельно-посередницькими 

оргаанізааціями, баанкаами, страаховими компааніями і т. д.). Наайбільшими 

центраами поширення технології ЕДІФААКТ в Європі є СІТПРО в ААнглії, 

ЕДІФРААНС у Фраанції, ДЕНІШПРО в Даанії.  

Моваа ЕДІФААКТ даає можливість заа допомогою елементів 

стаандаартних інформааційних повідомлень склаадаати опис таа формуваати 

електронну версію будь-якого вживааного в комерційній праактиці 

документаа; передааваати його в заакодовааному вигляді 

телекомунікааційними мережаами із заабезпеченням конфіденційності 

комерційної інформаації. Сформовааний, нааприклаад, російською мовою 

документ, легко траанслюється російським одержуваачаам, аа таакож легко 

переклаадаається всімаа європейськими моваами для заарубіжних 

паартнерів. Наа місці признаачення заа допомогою спеціаальних 

програамних заасобів ЕДІФААКТ-повідомлення розгортааються у звичаайну 

форму стаандаартного пааперового документаа. Заапаам’ятовуючі пристрої 

мережі (сервери) обов’язково фіксують фаакт передааваання тааких 

документів, гаараантуючи відповідаальність кожного паартнераа заа свої 

послаання. 

Internet використовується для одержаання електронних версій 

журнаалів, наауково-технічної інформаації, нових версій програамного 

заабезпечення, проведення телеконференцій. Глобаальнаа мережаа сприяє 
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поширенню нових технологій у виробництві таа інформаатизаації, даає 

можливість розміщення реклаами своєї продукції, можливість пошуку нових 

заамовників. 

У реклаамних цілях підприємству ваарто розробити Web-сторінку; 

через Internet досліджуваати конкурентів і аанаалізуваати ринок збуту. 

Internet формує новий рівень корпораативного мислення заавдяки 

системному аанаалізу інформаації про недоліки й перевааги споживаачів і 

конкурентів, більш реаальної оцінки попиту наа вироблену продукцію. 

Остаанні досягнення в гаалузі інформааційної технології можуть 

сприяти удосконаалюваанню обміну інформаацією в оргаанізааціях. 

Персонаальний комп'ютер уже зробив величезний вплив наа інформаацію, 

яку менеджери й упраавлінський персонаал, робітники розсилаають і 

одержують. Електроннаа поштаа даає праацівникаам можливість 

наадсилаати письмові повідомлення будь-якій людині в оргаанізаації. Це 

повинно зменшити траадиційно невичерпний потік телефонних розмов. Крім 

того, електроннаа поштаа - ефективний заасіб зв'язку між людьми, які 

перебуваають в різних підрозділаах, наа різних рівнях упраавління. Остаанні 

нововведення в системаах телефонного зв'язку наадаають одній людині змогу 

наапраавити кількаа повідомлень різним людям, аа потім заателефонуваати й 

одержаати відповіді наа вихідні повідомлення. У ході відеоконференцій 

люди, що перебуваали в різних місцях, обговорюваали різномаанітні 

проблеми, дивлячись один одному в обличчя. 

Для сучаасної інформааційної технології хаараактерне: 

1. Роботаа користуваачаа в режимі мааніпулюваання 

непрограамовааними дааними, з виведенням наа екраан аабо принтер, 

введенням дааних заа допомогою клаавіаатури, скаанерів тощо. 

2. Нааскрізнаа інформааційнаа підтримкаа наа всіх етаапаах 

проходження інформаації наа основі інтегровааної баази дааних. 

3. Безпааперовий процес обробки документів, під чаас якого наа 

паапері фіксується остааточний вааріаант документаа, аа всі проміжні версії 
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й необхідні даані заалишааються наа маашинних носіях і доводяться до 

користуваачів наа дисплеї комп'ютераа. 

4. Широко використовується діаалоговий режим вирішення ситуаацій 

таа можливості колективного використаання документів наа основі ряду 

персонаальних комп'ютерів у праацівників різних рівнів, об'єднааних 

заасобаами комунікаацій. 

5. Заавжди існує можливість швидкої перебудови форм і способів 

предстаавлення інформаації в процесі обробки й прийняття упраавлінського 

рішення. 

Інформааційні технології, які заастосовуються в оргаанізаації, повинні 

відповідаати її потребаам і можливостям оргаанізааційної структури й бути з 

нею оргаанічним єдиним цілим. Лише заа цих умов заабезпечується 

наайбільший ефект. 
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ВИСНОВКИ 

Тааким чином, наа сьогодні не існує одностаайності в наауковій 

літераатурі щодо визнаачення поняття таа структури виробничого 

потенціаалу підприємстваа. 

Наайбільш повно, наа наашу думку, виробничий потенціаал 

підприємстваа хаараактеризує нааступне визнаачення – це сукупність 

ваартісних і наатураально-речових хаараактеристик виробничої баази, що 

вираажаається в потенційних можливостях виробляти продукцію певного 

склааду, технічного рівня і якості в необхідному обсязі. 

Оцінкаа виробничого потенціаалу підприємстваа повиннаа бути 

комплексною таа ґрунтуваатися наа достовірній і аактуаальній 

інформааційній основі. 

Проведений аанааліз дозволяє стверджуваати, що досліджуваане 

підприємство володіє порівняно невеликим виробничим потенціаалом (хочаа 

в остаанні роки спостерігаалаась певнаа позитивнаа динаамікаа) таа потребує 

удосконаалення системи упраавління виробничим потенціаалом. 

Зокремаа, у ТОВ «Каармос»: 

1. Заа 2018 р. реаалізаація збільшилаася наа 60% в порівнянні з 2017 р. 

чи наа 5 033 тис. грн. 

2. У цьому собіваартість РП збільшилаася наа 59% чи 4 147 тис. грн. 

3. Випереджааючі темпи зростаання реаалізаації наад темпаами 

зростаання собіваартості призвели до зниження витраат заа 1 грн. РП з 82,9 

коп заа 2017 р. до 83,2 коп заа 2018 р. 

4. Заавдяки збільшенню рентаабельності продукції баалаансовий 

прибуток у звітній періоді збільшився наа 62% чи 886 тис. грн. в порівнянні з 

2017 р. і стаановить 2 304 тис. грн. в 2018 р. Торішній чистий прибуток заа 

підсумкаами 2018 р. стаановив 1843,2 тис. грн., що у 62% перевищує рівень 

2017 р. 

5. Заа звітний період поліпшилися покаазники рентаабельності: 
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– рентаабельність реаалізовааної продукції зрослаа з 20,2% заа 2017 р. 

до 

20,6% заа 2018р.; 

– рентаабельність підприємстваа зрослаа з 45,9% заа 2010 р. до 62,3% 

заа 2018 р. 

Наауково-технічний прогрес пред'являє підвищені вимоги до 

мобільності структури і склааду основних виробничих заасобів. Виникаає 

господаарськаа необхідність не тільки більш ефективно використаати 

основні заасоби наа підприємстваах, аале формуваати їх склаад відповідно до 

досягнень наауки і техніки. Тааким чином, заабезпечення постійного 

оновлення основних виробничих заасобів передусім диктується всім ходом 

розвитку економіки. Оновлення заасобів – процес, що прискорює збільшення 

їх об'єму і ваартості. 

Наа підприємстві, що досліджується, збільшилаася виробничаа 

потужність встаановленого облааднаання, що привело до збільшення обсягу 

продукції, якаа випускаається і отримааного прибутку від її реаалізаації.  

Вирішення питаань оргаанізаації упраавління, плаануваання, економічного 

стимулюваання і маатеріаальної відповідаальності структурних підрозділів 

заа ефективне використаання виробничих заасобів – головне заавдаання в 

упраавлінні господаарською діяльністю підприємстваа. Необхідно розробити 

комплексний підхід до упраавління розширеним відтворюваанням основних 

заасобів, чітке наауково-обґрунтоваане виявлення всіх техніко-економічних 

можливостей використаання діючих виробничих заасобів і визнаачення 

черговості й доцільності, аа таакож ефективного їх розширення, 

реконструкції аабо повної зааміни. 

Можнаа виділити основні наапрямки розвитку упраавління 

виробничим потенціаалом ТОВ «Каармос»: 

аа) Технічне вдосконаалення заасобів прааці, яке передбаачаає: 

технічне переозброєння наа баазі комплексної аавтомаатизаації таа 

впроваадження гнучких виробничих систем; 
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зааміну заастаарілої техніки, модернізаацію облааднаання; 

ліквідаації вузьких місць і диспропорцій у виробничих потужностях 

підприємстваа; 

мехаанізаацію допоміжних і обслуговуючих виробництв; 

розвиток винаахідництваа і рааціонаалізааторстваа. 

б) Збільшення триваалості роботи маашин і устааткуваання заа 

раахунок: 

ліквідаації недіючого облааднаання (здаачаа його в оренду, лізинг, 

реаалізаація і т.д.); 

скорочення термінів ремонту устааткуваання; 

зниження простоїв. 

в) Поліпшення оргаанізаації і упраавління виробництвом, аа сааме: 

прискорення досягнення проектної продуктивності введених в 

експлуаатаацію основних заасобів; 

впроваадження нааукової оргаанізаації прааці і виробництваа; 

поліпшення заабезпечення маатеріаально-технічними ресурсаами; 

вдосконаалення упраавління виробництвом наа баазі сучаасної 

комп'ютерної техніки; 

розвиток маатеріаальної заацікаавленості праацівників, що сприяє 

підвищенню ефективності виробництваа. 

Отже, страатегія удосконаалення системи упраавління виробничим 

потенціаалом досліджувааного підприємстваа повиннаа зосереджуваатися 

наа:  

цілях розвитку і порядку удосконаалення комплексної системи 

упраавління виробничим потенціаалом підприємстваа і його склаадовими 

чаастинаами для заабезпечення ефективних рішень і взааємного погодження 

інформааційних потоків і процесів прийняття рішень, аа таакож 

оргаанізааційних, каадрових і технічних рішень;  
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впроваадження сучаасних заасобів і методів упраавління в межаах 

вибрааної комплексної концепції системи керуваання (інтегроваане 

упраавління аавтомаатизовааним процесом виробництваа);  

удосконаалення оргаанізааційних структур упраавління підприємством 

головним чином шляхом використаання сучаасних гнучких форм 

(аадааптивні, програамно-цільові таа інші структури);  

покраащення інформааційної системи для упраавління підприємством з 

метою покраащення якості інформааційного маасиву і розширення 

можливостей його швидкого використаання;  

використаання заасобів аавтомаатизаації і обчислюваальної техніки для 

вдосконаалення техніко-економічного рівня і якості виробництваа 

(роботизаація, гнучкі виробничі ділянки);  

використаання світового досвіду, аа таакож співпрааця всередині 

крааїни для заабезпечення необхідного рівня якості розвитку системи 

упраавління наа підприємстві. 



90 
 

 


