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УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

Підприємство, як основна ланка народного господарства, концентрує в собі всі ресурси 

виробництва. Тут розгортаються головні економічні процеси, створюється і примножується народне 

багатство, формується національний дохід суспільства, забезпечується вирішення економічних і 

соціальних завдань, складаються виробничі і соціальні стосунки. У зв'язку з цим об'єктивна оцінка 

виробничих можливостей підприємств, а також параметрів і характеристик їх виробничого потенціалу 

мають значення, для ухвалення рішень. Таким чином, вивчення виробничого потенціалу, направлене на 

пошук шляхів ефективнішого його використання, стає усе більш актуальним, а сама ця проблема набуває 

народногосподарської значущості. 

Формуванню механізму управління виробничим потенціалом підприємства присвятили свої роботи 

такі вчені-економісти, як: Амоша О.І., Анісімова О.М., Бочаров Н.А., Гончар О.І., Дороніна М.С., 

Краснокутська Н.С., Савіна Г.Г., Рєпіна І.М., Куник О.В. та інші. Однак, незважаючи на численні 

результати, саме питання удосконалення управління виробничим потенціалом в сучасних умовах 

залишається досить вагомим і актуальним, адже підхід до управління з часом змінюється і економічна 

наука потребує все нових і нових поглядів на управління та методи його здійснення. 

Виробничий потенціал, як економічна категорія, поєднує в собі кількісні показники кожного 

ресурсу та їхні конкретні потенційні характеристики (можливості) і вказує на реальну, фіксовану та 

сформовану інтегральну спроможність підприємства або галузі. Дієздатність потенціалу підприємства 

забезпечується цілеспрямованим приведенням в дію суб'єктами господарювання існуючих структурних 

елементів (ресурсів) і визначається у процесі економічної діяльності підприємства. В умовах 

виробництва на функціонування потенціалу впливають безліч об'єктивних і суб'єктивних чинників, серед 

яких слід виділити: склад і сучасний стан системи наявних ресурсів; ступінь відповідності складників 

потенціалу стратегічним цілям і завданням підприємства; його здатність забезпечувати стійкість 

господарської системи до впливу зовнішнього середовища та її внутрішню гнучкість (здатність до 

адаптації). Ресурсна складова є необхідною передумовою формування потенціалу, але недостатньою 

умовою його функціонування. 

Під виробничим потенціалом підприємства варто розуміти впорядковану сукупність можливостей 

розвитку підприємства і факторів виробництва, необхідних для реалізації виробничої стратегії розвитку 

підприємства. Виробничий потенціал включає: потенціал землі, природні та кліматичні умови; потенціал 

основних засобів; потенціал нематеріальних активів; потенціал оборотних засобів; потенціал 

технологічного персоналу [1, c.181]. 

В Україні існує понад 100 тисяч підприємств, однак більшість із них мають застарілі, дуже зношені, 

а то й зруйновані основні виробничі фонди, які потребують оновлення або ж демонтування. 

Управління виробничим потенціалом підприємства – це процес постійного пошуку найбільш 

ефективних напрямів покращення його виробничої діяльності та формування відповідних завдань із 

підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Основним завданням виробничого потенціалу є 

реалізація можливостей інтенсифікації існуючих виробництв, які дасть змогу значно скоротити витрати 

трудових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів на задоволення сьогоднішніх і майбутніх потреб 

суспільства. Організування відповідних служб та підрозділів (технологічний відділ, служба головного 

інженера-механіка, ремонтна служба тощо) повинне сприяти швидкому виконанню виробничої програми 

[1, c.182]. 

Управління виробничим потенціалом варто розглядати як конкретну функцію менеджменту, 

виконання якої потрібно здійснювати в логічній послідовності: планування виробничої програми; 

організування роботи служб та підрозділів з метою виконання поставлених завдань; мотивування 

суб'єктів, які безпосередньо чи побічно впливають на виробничий процес; контролювання рівня якості 

виготовленої продукції і виконання виробничої програми загалом, регулювання виявлених проблем та 

недоліків [2, c.66]. 

Однак, за сучасних умов господарювання досить складним є дієве організування процесу 



управління виробничим потенціалом, адже саме цей процес потребує включення в себе розробки 

різноманітних класифікацій чинників та їх аналіз щодо умов розвитку потенціалу, оцінку виробничого 

потенціалу та ефективне використання і розвиток виробничого потенціалу на майбутнє. 

Що стосується оцінки виробничого потенціалу, то для підприємства варто понад усе прорахувати 

зміни у: матеріальних ресурсах, трудових ресурсах, основних засобах та ін. Також доцільно застосовувати 

факторні моделі та діагностику прогнозування діяльності. Від правильно здійсненої оцінки виробничого 

потенціалу підприємства залежатиме ефективне використання та розвиток потенціалу підприємства, що 

допоможе здобути поставлені перед підприємством цілі [5, c.127]. 

Удосконалення системи управліннявиробничим потенціалом підприємства має відбуватися за 

такими основними напрямами: 

- удосконалення організаційної структури управління виробничим потенціалом підприємства; 

- оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через поліпшення системипланування, 

обліку і контролю за основними показниками виробничого потенціалупідприємства; 

- удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами; 

- підвищенняефективності управління інноваційними процесами на підприємстві, поліпшення 

якостівироблюваної продукції [4]. 

Удосконалення організаційної структури управління формуванням та використаннямвиробничого 

потенціалу підприємства означає насамперед необхідність встановленняоптимальної чисельності та 

структури управлінського апарату підприємства, а такожчисельності працівників виробничих відділів та 

підрозділів згідно з чинними нормами,нормативами та реальними потребами підприємства з урахуванням 

сучасних ринкових умовтощо. Поліпшити систему планування, обліку і контролю за основними 

показникамивиробничого потенціалу підприємства можна за допомогою впровадження 

ефективноїсистеми планування, мотивації, внутрішнього контролю, широкого і всебічноговпровадження 

обчислювальної техніки, розвитку комп’ютерних мереж зв’язку, застосуваннясучасних програмних 

засобів: технологій управління та інформаційних технологій тощо [3, c. 50].Організація автоматизованої 

системи збирання і обробки економічної інформації також є одним із напрямків удосконалення системи 

управління, що сприяє побудові раціональної структури апарату управління підприємством і більш 

ефективному його використанню для виробничих цілей. 

Важливим показником підвищення рівня ефективності управління формуванням та використанням 

виробничого потенціалу є зростання та покращення основних засобів підприємства, зростання обсягів 

виробленої ним продукції (виконаних робіт, наданих послуг) [5, c.128]. 

Одним із головних факторів підвищення ефективності управління формуванням тавикористанням 

виробничого потенціалу є оновлення та технічне вдосконалення основнихзасобів. Впровадження 

досягнень науково-технічного прогресу дає змогу підвищити рівеньмеханізації та автоматизації 

виробництва, продуктивності праці робітників, сприяє економіїматеріальних витрат, підвищує культуру 

та безпеку виробництва. 

Отже, існуючий нестійкий розвиток підприємств, існуючі диспропорції в економіці, інфляційні 

процеси, існуюча системна криза свідчать про реальну загрозу економічній безпеці Україні і кризу на 

рівні підприємства, джерела якої лежать не стільки в сфері нестабільності і нерозвиненості ринкових 

відносин у країні, скільки в прорахунках і помилках в управлінні даних підприємств, низькому рівні 

корпоративної культури, неефективному використанні їх потенціалу, відсутності стратегії та планів 

розвитку тощо. Тому здійснення ефективного управління виробничим потенціалом підприємства є 

складним та трудомістким процесом. Воно є основою формування моделей розвитку потенціалу. 
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