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у сучасних умовах господарювання виробничий потенціал підприєм-ства безпосередньо пов’язаний з 
темпами соціально-економічного розвитку країни. Підвищення ефективності використання виробничого 
потенціалу зумовлює зростання продуктивності промислового виробництва, а отже, збільшення обсягів і 
накопичення інвестиційних ресурсів для забезпечення розширеного відтворення, тобто динамічного роз-
витку економічної системи в цілому. у статті досліджено та розглянуто поняття виробничого потенціа-
лу, теоретичні основи виникнення та успішного його застосування в діяльності підприємства. наведено 
структуру виробничого потенціалу та опис його елементів. виокремлено причини складності формування 
виробничого потенціалу на підприємстві
ключові слова: виробничий потенціал, формування, ефективність, використання, конкурентоспроможність, 
промислове підприємство.

Постановка проблеми. При сучасному роз-
витку світової економіки одну з провідних 

ролей у створенні та формуванні успішно діючо-
го підприємства відіграє виробничий потенціал, 
так як знання його особливостей та правильне 
використання, дозволить керівництву підпри-
ємства приймати правильні стратегічні рішення 
про перспективи розвитку суб’єкта господарю-
вання. Проблема формування виробничого по-
тенціалу підприємства та оцінки ефективності 
його використання є однією з найбільш актуаль-
них економічних проблем, що виникають перед 
органами керівництва підприємством.

аналіз останніх досліджень та публікацій.  
вивченням поняття виробничого потенціа-
лу, основам його формування та використан-
ня на підприємстві такі відомі дослідники,як: 
в.н. авдєєнко, д.в. андрощук, о.в. ареф’єва, 
Ю.о. Барнич, л.й. Білоус, т.в. Бова, Є.і. Бой-
ко, Є.о. Бойко, М.П. Бутко, о.в. вишневецької, 
М.в. гладій, л.в. дейнеко, а.о. заїнчковського, 
с.о. іщук, о.в. кендюхова, о.М. ліпич, н.г. Мі-
ценко, р.а. Момотюк, і.М. рєпіна, в.в. россохи, 
М.П. сахацього та інших.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми: розгляд взаємозв’язків між 
елементами виробничого потенціалу та їх вплив 
на нього.

метою статті є визначення основних момен-
тів формування та використання виробничого 
потенціалу промислового підприємства.

виклад основного матеріалу. одним з перших 
поняття «виробничий потенціал» у науковій літе-
ратурі використовував а.і. анчишкин, включив-
ши в нього набір ресурсів, які в процесі вироб-
ництва приймають форму факторів виробництва: 
праця, земля, капітал і підприємництво [1].

до основних складових виробничого потенціа-
лу підприємства зазвичай відносять всі ресурси, 
які певним чином пов'язані з функціонуванням 
і діяльністю суб’єкта господарювання. Покра-
щення використання виробничого потенціалу на 
промислових підприємствах сприятиме та забез-
печуватиме збільшення обсягів виробництва, за-
лучення інвестиційних ресурсів та урізноманіт-
нення номенклатури продукції, що випускається.

Під поняттям «виробничий потенціал», на 
думку в.Ф. горянського, можна розуміти мак-
симально можливий випуск продукції по якості 
й кількості в умовах найбільш ефективного ви-
користання всіх засобів виробництва й праці, на-
явних у розпорядженні підприємства. При оцінці 
даної дефініції з'являється необхідність порів-
няти її з визначенням виробничої потужності 
підприємства [3]. Під виробничою потужністю 
підприємства потрібно розуміти максимально 
можливий обсяг перероблюваної сировини або 
максимально можливий випуск продукції за оди-
ницю часу, при повному використанні виробни-
чого устаткування і площ, з урахуванням інно-
ваційної технології, ефективної організації праці 
та виробництва.

Формування виробничого профілю підпри-
ємства вимагає визначення цілей діяльності під-
приємства виходячи з потенційних можливостей 
підприємства і забезпеченості його відповідними 
ресурсами, що в значній мірі визначається ефек-
тивністю використання виробничого потенціалу. 
виробничий потенціал має складну структуру, 
яка включає ресурсні та функціональні складові.

відсутність чіткої теоретично обґрунтованої 
структури та єдиного поняття призводить до 
того, що часто виробничий потенціал підміняєть-
ся іншими, схожими на нього термінами, такими, 
як виробнича потужність, техніко-економічний 
і організаційно-економічний рівні, економічний 
потенціал. таке багатозначне трактування даного 
терміну не дозволяє розробити наукові основи її 
оцінки. тому вказані вище поняття потрібно ви-
окремити та показати їх відмінності.

часто в наукових працях давалась оцінка не 
формуванню та використанню виробничого по-
тенціалу, а виробничій потужності. Під вироб-
ничою потужністю підприємства розуміється 
максимально можливий річний випуск продукції 
певної якості при заданій номенклатурі і асор-
тименті, тобто виробнича потужність являє со-
бою лише виробничі можливості засобів праці, а 
виробничий потенціал характеризує можливості 
всієї виробничої діяльності підприємства як ці-
лісної системи, результату взаємодії всіх фак-
торів виробництва, в тому числі і засобів праці.
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розглядаючи два інших поняття «техніко-еко-
номічний і організаційно-економічний рівні ви-
робництва", то варто зазначити, що вони значно 
ширше, ніж виробничий потенціал, відобража-
ють якісну сторону досягнутого стану виробни-
чих можливостей суб’єкта господарювання. 

все більш звичним явищем стає плутання 
понять економічного та виробничого потенціа-
лу, проте варто зазначити, що економічний по-
тенціал – поняття значно ширше та складніше. 
загальною для всіх вчених є думка про те, що 
існує певна ієрархія потенціалів, вищим з яких 
являється економічний потенціал. основні роз-
біжності авторів стосуються структурних еле-
ментів економічного потенціалу, у визначенні 
яких можна помітити деякі протиріччя.

структурними елементами економічного по-
тенціалу є природно-ресурсний потенціал, на-
уково-технічний потенціал, кадровий потенціал, 
виробничий потенціал, потенціал інфраструкту-
ри, інформаційний та організаційний потенціали. 
аналіз економічного потенціалу підприємства 
більше пов'язаний з розглядом економічних і гос-
подарських відносин підприємства, з зовнішнім 
середовищем (ринком і державою). виробничий 
потенціал більше висловлює виробничі можли-
вості підприємства, його внутрішнє середовище, 
хоча його й не можна пов'язувати тільки з про-
цесом виробництва на підприємстві. результати 
його використання залежать як від умов вироб-
ництва, так і від зовнішнього середовища. таким 
чином, поняття "економічний потенціал" ширше, 
ніж виробничий потенціал.

з переходом економіки україни на шлях 
ринкових перетворень різко розширилися межі 
самостійності підприємств. тепер збільшення 
виробничого потенціалу цілком залежить від 
економічних можливостей і гнучкості стратегіч-
них цілей їх розвитку. це зумовлює потребу по-
стійного пошуку резервів і нових можливостей 
у використанні власних ресурсів. останнє вка-
зує на важливість об’єктивного оцінювання на-
явних резервів, їх параметрів і характеристик, 
пошуку шляхів ефективного використання. При 
цьому ресурси підприємств і їх реальні можли-
вості повинні розглядатися як об’єкт цільового 
управління, а їх параметри (обсяг, структура по-
казників, рівень використання, фактори, які на 
них впливають, та ефективність віддачі вкладе-
них коштів) стають основою моделювання стра-
тегічного та тактичного розвитку виробництва 
й управління. 

за результатами даного дослідження можна 
сказати, що виробничий потенціал характеризу-
ється поєднанням і взаємозв’язком його струк-
турних елементів, та являє собою складну сис-
тему ресурсів,які залучаються при виробництві. 
Їх поєднання, відповідно до прояву системного 
закону цілісності, дає змогу ефективніше засто-
совувати виробничі можливості підприємства. 
При створенні підходів до управління виробни-
чим потенціалом підприємства має бути врахо-
вана системність взаємозв'язків його елементів і, 
виходячи з цього, вплив перетворень в кожному 
з них на стан виробничого потенціалу підприєм-
ства вцілому.

системний підхід до вивчення, оцінки та за-
стосування виробничо-ресурсної бази дозволяє 

створювати передумови й сформувати такий їх 
склад, якісні характеристики, такі регламенти 
виробничого використання і перебігу техніко-
економічних процесів, які чутливо реагують на 
зміну ринкової ситуації, зовнішніх і внутрішніх 
об’єктивних умов, характеризуються гнучкістю 
параметрів, які змінюються під впливом зовніш-
нього та внутрішнього середовищ [2]. 

реальний виробничий потенціал будь-якого 
підприємства є результатом впливу різних фак-
торів зовнішнього й внутрішнього середовища. 
зовнішні чинники є наслідком здійснюваної гео-
політики світової спільноти, державної політи-
ки та внутрішньої політики держави, яка фор-
мує макроекономічні пропорції, правову основу 
та загальні умови роботи. внутрішні чинники ві-
дображають ефективність роботи управлінської 
команди підприємства.

виробничий потенціал відіграє значну роль 
для підвищення конкурентоспроможності під-
приємства, так як без оцінки і сформованого на 
її основі ефективного управління виробництвом 
неможливо отримати позитивний ефект від ви-
користання наявних ресурсів.

наявні виробничі можливості, якими володіє 
підприємство, безпосердньо впливають на ство-
рення його конкурентоспроможного потенціалу. 
одним з головних завдань при вивчені виробни-
чого потенціалу та можливостей підприємства 
є визначення складу та структурних компонен-
тів його виробничого потенціалу.

всі ресурси, які певним чином впливають на 
функціонування та господарську діяльність під-
приємства можна розглядати як елементи вироб-
ничого потенціалу. це можуть бути матеріаль-
но-сировинні ресурси, які безпосередню беруть 
участь у процесі виготовлення продукції, і на-
уково-технічні ресурси. всі його елементи пере-
бувають у тісних взаємовідносинах між собою, 
що сприяє ефективнішому використанню вироб-
ничих ресурсів в процесі виробництва.

виробничий потенціал можна розглядати як 
результат системного поєднання утворюють його 
елементів: засобів і предметів праці, праці, ін-
формації, інновацій та фінансів. це поєднання 
обумовлює можливості підприємства у виробни-
цтві продукції, послуг і визначає його виробни-
чий потенціал.

так як всі складові, які формують виробничий 
потенціал беруть участь у процесі виробництва 
одночасно та всі разом, створюючи при цьому 
динамічну та складну систему, що спричиняє 
труднощі для оцінки виробничого потенціалу як 
загалом, так і окремо за його елементами. саме 
це і створює основні проблеми при досліджені 
виробничого потенціалу [5].

отже, виробничий потенціал підприємства – 
це реальна можливість підприємства створювати 
й виробляти якісну конкурентоспроможну продук-
цію при наявності й раціональному використанні 
всіх взаємопов’язаних елементів виробництва.

якщо підприємство володіє виробничим по-
тенціалом, який перебуває на високому рівні 
порівняно з іншими підприємствами галузі, то 
це дозволяє йому бути стійким до змін в його 
зовнішньому середовищі за рахунок швидкого 
реагування на зміни в поточному періоді. вихо-
дячи з цього можна сказати, що ефективне вико-
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ристання виробничого потенціалу підприємства 
сприяє підвищенню та підтримці високого рівня 
конкурентоспроможності підприємства.

ефективна робота й взаємодія факторів ви-
робництва в рамках процесу виробництва фор-
мують виробничий потенціал підприємства, що 
є базовим елементом для успішної стратегії 
управління конкурентоспроможним сукупним 
потенціалом [6].

отже, основними елементами виробничого по-
тенціалу підприємства є:

• засоби праці – стан виробничих фондів під-
приємства та їх можливості;

• предмети праці – характеристики викорис-
товуваних матеріальних ресурсів;

• залучені трудові ресурси – їх кваліфікацій-
но-продуктивна характеристика;

• інформаційні ресурси, щоб забезпечити 
управління підприємством;

• фінансові ресурси – обсяг власних, позиче-
них та залучених фінансових ресурсів підпри-
ємства, якими воно може розпоряджатися для 
здійснення поточних і перспективних витрат. що 
визначають можливості функціонування та роз-
витку підприємства;

• інтелектуальні можливості підприємства 
в частині інновацій, тобто його позиція по науко-
во-технічному рівню продукції, що випускається 
(рис. 1).

 забезпеченість підприємства виробничими 
робітниками, матеріально-технічними ресурсами, 
а також їх якісний стан багато в чому зумовлю-
ють темпи розвитку і підвищення ефективності 
виробництва. однак великі потенційні можли-
вості, закладені в цих ресурсах, не реалізуються 
самі собою. вони наводяться в дію працею умілих 
і зацікавлених працівників. це визначає значен-
ня трудових ресурсів, в першу чергу виробни-
чих робітників, і їх раціонального використання 
для підвищення рівня виробничого потенціалу на 
підприємстві.

на відміну від інших складових виробничо-
го потенціалу фінансові ресурси відрізняються 
від інших певними особливостями. вони мають 
значний вплив на формування інших елементів 

виробничого потенціалу та їх функціонування. 
даний вид ресурсів, важливим джерелом яких 
є виручка від реалізації, являються основним ін-
струментом відтворення всіх елементів виробни-
чого потенціалу. тому аналіз і оцінка фінансових 
ресурсів як елемента виробничого потенціалу по-
винні проводитися з позицій забезпеченості під-
приємств тієї або іншої галузі фінансовими ре-
сурсами і їх ефективного використання.

рис. 1. Структура виробничого потенціалу
Джерело: розроблено автором

висновки. таким чином, аналіз показав, що 
теорія виробничого потенціалу підприємства 
в даний час знаходиться на рівні формування 
спільних напрямків і концепцій. це один з но-
вих напрямків економічних досліджень, які бу-
дуть розроблятися протягом тривалого часу як 
у теоретичному, так і в практичному плані. від-
сутність методологічних основ оцінки виробничо-
го потенціалу підприємства робить дослідження 
в цій галузі особливо актуальними і перспектив-
ними. ефективність використання виробничого 
потенціалу сучасного підприємства залежить від 
вмілого використання кожного його структурного 
елементу як окремо, так і вдало використовувати 
їх взаємозв’язки.
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теоретичеСкие оСновЫ формирования иСпользования 
производСтвенного потенциала предприятия

аннотация
в современных условиях хозяйствования производственный потенциал предприя непосредственно 
связан с темпами социально-экономического развития страны. Повышение эффективности исполь-
зования производственного потенциала вызывает рост производительности промышленного произ-
водства, а следовательно, увеличение объемов и накопления инвестиционных ресурсов для обеспече-
ния расширенного воспроизводства, то есть динамического развития экономической системы в целом. 
в статье исследованы и рассмотрены понятия производственного потенциала, теоретические основы 
возникновения и успешного его применения в деятельности предприятия. Приведена структура про-
изводственного потенциала и описание его элементов. выделены причины сложности формирования 
производственного потенциала на предприятии
ключевые слова: производственный потенциал, формирование, эффективность, использование,  
конкурентоспособность, промышленное предприятие.
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theOretICaL bases Of fOrMatIOn Of Use  
Of prOdUCtIOn pOtentIaL Of the enterprIse

summary
in modern economic conditions, the production potential of the enterprise is directly related to the pace 
of socio-economic development of the country. increasing the efficiency of the use of production potential 
leads to an increase in the productivity of industrial production, and therefore an increase in volumes and 
accumulation of investment resources to ensure an expanded reproduction, that is, the dynamic develop-
ment of the economic system as a whole. in the article the concepts of production potential, theoretical 
foundations of its occurrence and its successful application in the enterprise activity are investigated and 
considered. the structure of production potential and description of its elements are presented. the rea-
sons of complexity of formation of production potential at the enterprise are singled out
Keywords: production potential, formation, efficiency, use, competitiveness, industrial enterprise.


