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EVALUATION OF EFFICIENCY OF USE OF PRODUCTION POTEN TIAL OF 

ENTERPRISE 
 
В статті підкреслюється, що функціональні можливості підприємств визначаються їх 
виробничим потенціалом. Сутність поняття виробничого потенціалу подається як 
сукупність можливостей щодо використання активів підприємства. Представлено 
методичний підхід, за яким  виділяють наявні можливості, які оцінюються валовим 
виробничим потенціалом, та реалізовані можливості, які виражаються робочим 
виробничим потенціалом. Викладено частину можливих методичних підходів до оцінки 
ефективності виробничого потенціалу. Подано систему груп методів, факторів та 
показників оцінки ефективності виробничого потенціалу, запропоновано комбінований 
методичний підхід та детерміновану факторну модель  комплексної оцінки ефективності 
використання виробничого потенціалу.  
 
The article emphasizes that the functional capabilities of enterprises are determined by their 
production potential. The essence of the notion of productive potential is presented as a set of 
possibilities for using the assets of the enterprise. The methodical approach is presented, which 
distinguishes the existing opportunities, which are estimated by gross production potential, and 
realized the opportunities expressed by the working production potential. 
The part of possible methodical approaches to the estimation of efficiency of production potential is 
outlined. The system of groups of methods, factors and indices of the estimation of the efficiency of 
production potential is presented, the combined methodical approach and the deterministic factor 
model of the complex estimation of the efficiency of the use of the production potential are 
proposed. 
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Постановка проблеми. Функціональні можливості підприємств визначаються  виробничим 

потенціалом, ефективне використання якого сприяє їх успішній діяльності та підтриманню належного рівня 
конкурентоспроможності. Дослідження виробничого потенціалу можна проводити в різних аспектах, що 
урізнюманітнює наукові підходи до його виміру та  результатів його використання. Звідси пошук оптимального 
способу оцінки ефективності виробничого потенціалу як елемента управлінської діяльності на підприємстві має 
значне науково-прикладне значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визначення сутності виробничого потенціалу і 
його ефективного використання є предметом дослідження провідних вчених-економістів. Особливу увагу 
цьому питанню у своїх працях приділяють такі науковці, як В. Н. Авдеенко, В. М. Архипов, Т. В. Бова, О. Л. 
Горяча, В. А. Котлов, Т. Г. Меліх, Н. М. Побережна та інші [1-13]. Проте єдиної комплексної та оптимальної 
системи оцінки ефективності виробничого потенціалу не створено і  дослідження питань діагностики та пошуку 
шляхів підвищення ефективності виробничого потенціалу залишаються  актуальними. 

Формулювання цілей. Мета дослідження – представити методичні підходи до оцінки ефективності 
використання виробничого потенціалу,  уточнити зміст поняття  «ефективність виробничого потенціалу», 
запропонувати комбінований методичний підхід та факторну модель   оцінки ефективності використання 
виробничого потенціалу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під виробничим потенціалом підприємства ми  розуміємо 
певну сукупність можливостей щодо використання активів для досягнення поставлених виробничих цілей. І ці 
можливості мають бути правильно представлені та діагностовані.  

Володіючи певними можливостями, підприємства по різному ними розпоряджаються і неоднаково їх 
використовують. Це дає підстави виділяти наявні можливості, які оцінюються валовим виробничим 
потенціалом, та реалізовані можливості, які виражаються робочим виробничим потенціалом. Призначення 
валового виробничого потенціалу – створити умови для здійснення виробничого процесу. Виміряти його 
можливо через всі наявні ресурси, які призначені для виробничих потреб. Робочий виробничий потенціал 
показує частину валового виробничого потенціалу, яка безпосередньо задіяна та використовується у 
виробничій сфері. Порівняння обох видів потенціалу показує ступінь використання потенційних можливостей.  

Таким чином, при оцінці виробничого потенціалу слід враховувати комплексний, структурний та 
системний підходи, які дають можливість виявити його складну будову,  взаємозв’язок та взаємодію елементів, 
їх синергетичний вплив на формування кінцевих результатів. 

Щодо визначення розміру виробничого потенціалу, відомі декілька основних підходів: ресурсний, 
структурний, проблемно-орієнтований, результативний. Висловимо своє відношення до них з точки зору 
реальності  використання для оцінки ефективності виробничого потенціалу. 

1. Ресурсний підхід, зорієнтований на представлення виробничого потенціалу як сукупності 
виробничих ресурсів, визначає його величину як суму фізичних і вартісних оцінок окремих його складових. 
Така оцінка може бути використана  для характеристики функціонування підприємства як основа для 
розрахунку ефективності і відносно легко реалізується. 

2. Структурний підхід, зорієнтований на будову раціональної структури виробничого потенціалу 
підприємства, визначає його величину, виходячи з прогресивних норм і нормативних співвідношень, заданих 
найбільш досконалими технологіями, організацією виробництва загалом і окремих підсистем підприємства, що 
використовуються в галузі. Зауважимо, що даний підхід зорієнтований не на оцінку ефективності потенціалу, а  
зразу ж на підвищення ефективності потенціалу,  і може бути використаний при розробці  відповідних заходів. 

3. Проблемно-орієнтований підхід, спрямований на визначення відповідності наявного потенціалу 
досягненню поставлених цілей, щодо виготовлення конкурентоспроможності продукції, і визначається з точки 
зору його результативності, тобто ступеня задоволення (порівняно з конкурентами) потреб клієнтів, які 
споживають вироблену продукцію. 

Вказана оцінка уже має відносну форму, характеризує міру досягнення цілей підприємств в ринкових 
умовах господарювання, має зовнішнє спрямування і не може бути основою для визначення ефективності 
виробничого потенціалу як внутрішнього критерію роботи. 

4. Результативний підхід, ґрунтується на розуміння виробничого потенціалу як здатності до досягнення 
певного результату – до випуску продукції певного обсягу, структури та якості, тобто здатності  одержувати 
необхідні результати. Величина виробничого потенціалу тут вимірюється виробничими потужностями 
підприємства і виражається обсягами виробленої продукції. Оцінка виробничого потенціалу на основі такого 
підходу може дати відповідний складовий елемент для оцінки його ефективності. 



Існує думка, що ефективність виробничого потенціалу показує якість системи реалізації виробничих 
можливостей, у якій зв’язки між матеріальними, виробничими ресурсами та можливостями є 
системоутворювальними та організаційними векторами, які формують рух досліджуваних відносин і зв’язків у 
просторі та часі [6, с.60].  

Ми схиляємося до положення, що ефективність виробничого потенціалу є комплексною 
характеристикою кінцевих результатів використання активів підприємства в рамках визначеного періоду часу і 
її оцінка має відбуватися на основі комбінованого підходу, який містить елементи інших підходів, що 
враховують основні ознаки та характеристики досліджуваного об’єкту. Оцінка використання  можливостей в 
господарській сфері тісно пов’язана з поняттям ефективності  і має  відбуватися в площині порівняння 
показників прибутку та витрат, що є, на наш погляд, найбільш адекватним для діагностики роботи підприємств. 

На практиці вкрай необхідна комплексна оцінка ефективності виробничого потенціалу та оцінка 
управління цією ефективністю, яку б можна було використати для характеристики та оцінки роботи 
управлінського персоналу.  

Проведення оцінки ефективності виробничого потенціалу вимагає визначення розміру ефекту від його 
використання, з однієї сторони, та встановлення величини самого виробничого потенціалу, з другої сторони. 

Для оцінки ефективності виробничого потенціалу можна використовувати різні методики оцінки з 
різним набором методів діагностики. Для загальної характеристики виділимо п’ять груп методик оцінки 
ефективності використання виробничого потенціалу: 1) порівняльна; 2) детермінована факторна; 3) стохастична 
факторна; 4) експертна 5) діагностична. Всі методики мають як свої переваги, так і певні недоліки ( табл.1.). 

Для проведення оцінки ефективності використання виробничого потенціалу варто обрати таку 
методику оцінки, яка б дозволяла визначити вплив кожного елемента виробничого потенціалу на результати 
роботи підприємств. В даному аспекті оцінка має охоплювати як ресурсний підхід, так і результативний, що 
вимагає комплексний характер дослідження ефективності використання виробничого потенціалу.  

Якщо розглядати ефективність виробничого потенціалу як комплексну характеристику кінцевих 
результатів використання активів підприємства в рамках визначеного періоду часу, тоді для широкого 
практичного використання можна  зупинитися на моделях детермінованого факторного аналізу. 

Такий аналіз оцінки дозволяє визначити вплив факторів на результативний показник. Однак при цьому 
слід правильно вибрати модель його оцінки та компоненти  аналізу. 

Пропонуємо використати метод пропорційного ділення та використати, наприклад, рівнянням 
комбінованої адаптивної моделі:   

 

У= b / ∑(xi),                                                                              (1) 
 

 де результативна функція (Y) визначається  факторними ознаками, які представлені показниками загального 
ефекту (b) та показниками окремих складових виробничого потенціалу підприємства (xi). 

В даному випадку  аналіз базується на визначенні питомих показників, які виражають  віддачу 
складових  виробничого потенціалу.  

Разом з цим слід підкреслити, що ефективність використання виробничого потенціалу підприємства  як 
залежна змінна величина має синергетичну природу  і формується під впливом  багатьох факторів, оцінити які 
достеменно (і за кількістю і за значимістю) ще неможливо. Однак дотримуємося  думки, що ця величина 
залежить від розмірів отриманого прибутку, обсягів робочого  виробничого потенціалу, його структури та умов 
використання.  

Для оцінки ефективності виробничого потенціалу  в якості результативного показника можна обрати 
обсяг отриманого чистого прибутку на одиницю робочого виробничого потенціалу. Факторами виступатимуть 
загальний ефект та обсяги окремих складових виробничого потенціалу.  

 
Таблиця 1. 

Методики оцінки ефективності використання виробничого потенціалу 
(за характером дослідження) 

Методики 
оцінки 

Методи оцінки Переваги методики Недоліки методики 

Порівняль-на 
оцінка 

Методи 
горизонтального, 
вертикального, 

трендового  аналізу 

Можливість оцінки 
тенденцій та 

закономірностей 

Вимагає зіставлення однорідних 
підприємств, пошуку параметрів баз 

порівнянь 

Детермі-
нована 

факторна 
оцінка 

Індексний, 
інтегральний метод, 
метод пропорційного 

ділення, 
логарифмування 

Відносна простота 
використання, 

диференційований підхід, 
можливість виявлення 

впливу факторів на 
результати 

 Деяка обмеженість аналітичних 
можливостей, потреба врахування 

функціональних залежностей, 
інформаційна недостатність 

Стохасти- Дисперсійний, Врахування міри впливу Складність виявлення факторів, 



чна факторна 
оцінка 

регресійний, 
кореляційний, 

кластерний методи 

кожного фактора на 
результат, можливість  

розрахунку нормативного 
результату 

недостатність інформаційної бази, 
потреба в достатньому часовому 

ряді статистичних показників 

Експертна 
оцінка 

Методи анкетування, 
комісії,  Дельфі, 
відстороненого 

оцінювання 

Врахування кількісних та 
якісних показників; 

залучення досвідчених 
експертів  

Суб’єктивність оцінки експертів: 
різні варіанти інтерпретації одних і 

тих самих економічних індикаторів і 
явищ 

Діагности- 
чна оцінка  

Методи інтегральної, 
бальної та рангової 

оцінки, коефіцієнтний 
метод  

Використання  
різнойменних показників,  

різноманітна база порівнянь  

Умовне відображення реальних 
результатів; недостатньо або багато 
індикаторів; суб’єктивний підхід до 

вибору індикаторів 
 
Узагальнюючим фактором виступає величина чистого прибутку,  що виражає спільний ефект − кінцеві 

результати діяльності підприємства (в даному випадку абстрагуємося від залежності цієї виличини від низки 
своїх факторів впливу), (ЧПр).  

Вклад окремих складових виробничого потенціалу підприємства  в кінцеві результати діяльності різний 
і залежить від кількісних та якісних характеристик використовуваних та спожитих ресурсів, що виражається 
обсягами кожного із них, формуючи об’ємний розподілений фактор впливу, (Оi). 

Тоді узагальнена модель ефективності використання виробничого потенціалу підприємства за умови 
детермінованого характеру змінних  в нашому випадку  набуде наступного виразу: 

 

Уеф= ЧПр / ∑(Оi),                                                            (2) 
 
де  Уеф – ефективність використання робочого виробничого потенціалу; 
ЧПр – чистий прибуток, грн.; 
i –  складова виробничого потенціалу підприємства;  
Оі –  обсяг відповідної складової виробничого потенціалу підприємства, грн. 
  
Запропоновані авторами для аналізу показники складових виробничого потенціалу представлено в 

табл. 2.  
Розрахунки оціночних показників проподяться в три кроки. Спочатку розраховуються обсяги  

складових робочого виробничого потенціалу. Далі визначається  загальний показник рівня ефективності 
використання робочого виробничого потенціалу підприємства. А потім встановлюється вплив кожної складової 
потенціалу на досягнутий результативний показник. 

Можна комплексно та поетапно представити методику управління  ефективністю використання 
виробничого потенціалу (ВП), яка спрямована на оцінку ефективності понесених витрат, що визначають 
можливості підприємства (рис. 2) [13]. 

 
Таблиця 2. 

Показники оцінки складових виробничого потенціалу підприємства 
Складові 

робочого виробничого потенціалу 
Показники обсягів складових робочого виробничого 

потенціалу* 
Потенціал необоротних ресурсів (Пнр) Річна сума амортизаційних відрахувань за відновною 

середньорічною вартістю необоротних  ресурсів, (О1) 
Потенціал оборотних засобів  (Поз) Усі річні затрати, які включаються у собівартість продукції, крім 

витрат на оплату праці та амортизаційних відрахувань, (О2) 
Трудовий потенціал (Пт) Средньорічні затрати на оплату праці, (О3) 
Земельний потенціал (Пз) Дисконтована вартість земельних ресурсів та їх поліпшень, (О4) 
Інформаційний потенціал (Пінф) Приведені річні затрати на інформаційні ресурси , (О5) 
Інвестиційний потенціал (Пінв) Дисконтована вартість інвестицій у виробництво, (О6) 
Інноваційний потенціал (Пінн) Затрати на підготовку та впровадження нововведень, (О7) 

*Величина показників має бути порівняльною за часовою ознакою. 
 
Представлений на рис. 2 порядок реалізації окремих функцій управління дасть сприятиме підготовці 

висновків про фактичний рівень ефективності використання виробничого потенціалу підприємства та 
створенню основи для подальшого управління ним.  

Таким чином, побудова дискримінантної моделі ефективності використання виробничого потенціалу 
підприємства дозволяє представити вплив кожної складової виробничого потенціалу на кінцевий результат 
його діяльності, в даному випадку – отримання певної величини чистого прибутку. Після проведення 
економічних розрахунків керівник підприємства отримає картину факторного впливу складових виробничого 
потенціалу на загальні результати, матиме змогу оцінити  значимість кожної з них та виявити тенденції 



поведінки аналізованих показників, а також розробити низку заходів щодо оптимізації рівня та структури 
виробничого потенціалу. 

Висновки. Виробничий потенціал є основою діяльності  підприємства. Його функціональне 
призначення полягає у забезпеченні конкурентоспроможності, стабільності функціонування та розвитку 
підприємства, забезпеченні потреб споживачів. Аналіз ефективності виробничого потенціалу дає змогу оцінити 
раціональність господарської діяльності. Він має проводитись періодично за визначений період та містити 
комплексний аналіз матеріальних, трудових, інформаційних  та науково-технічних ресурсів підприємства із 
визначенням їх ролі та впливу на кінцеві показники діяльності підприємства. При комплексному підході з 
одночасним використанням ресурсного та результативного підходів можливо здійснити оцінку рівня 
ефективності виробничого потенціалу і, відтак, встановити стан його використання та розвитку. Оцінка 
ефективності виробничого потенціалу стає передумовою вдосконалення технології управління не тільки 
виробничим потенціалом, а й підприємством в цілому. Тому сам процес такої оцінки повинен бути 
інтегрований у систему управління, відповідаючи місії та цілям роботи підприємства.  

 

  
Рис. 2. Загальна схема управління ефективністю використання виробничого потенціалу 

 
Наукова новизна проведеного дослідження полягає у поглибленні розуміння сутності та змісту 

виробничого потенціалу та його ефективності, складанні профілю виробничих можливостей підприємства,  
представленні комбінованого методичного підходу та детермінованої факторної моделі  комплексної оцінки 
ефективності використання виробничого потенціалу.  

Подальше дослідження пропонується проводити в напрямі удосконалення методики оцінки  та її 
інтеграції в систему стратегічного управління діяльності вітчизняних підприємств.  
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