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У статті узагальнено наукові підходи до 
визначення сутності виробничого потенці-
алу підприємства та механізми управління 
його ефективністю. На основі проведеного 
аналізу наявних наукових здобутків визна-
чено, що виробничий потенціал є багато-
складовою та динамічною категорією. 
Елементами виробничого потенціалу під-
приємства можна вважати всі ресурси, які 
тим чи іншим чином пов’язані з функціону-
ванням підприємства. Також розглянуто 
показники та напрями підвищення ефектив-
ності використання виробничого потенці-
алу підприємства. Оскільки його основою 
є економічні ресурси, то розподіляти ці 
показники доцільно за спрямованістю на вну-
трішнє та зовнішнє середовище.
Ключові слова: господарська діяльність, 
транспортне підприємство, виробничий 
потенціал, ресурси підприємства, ефектив-
ність, показники, напрям розвитку.

В статье обобщены научные подходы к 
определению сущности производственного 
потенциала предприятия и механизмы 
управления его эффективностью. На 
основе проведенного анализа существую-
щих научных достижений определено, что 
производственный потенциал является 
многосоставной и динамичной категорией. 
Элементами производственного потен-
циала предприятия можно считать все 
ресурсы, которые тем или иным образом 

связаны с функционированием предприятия. 
Также рассмотрены показатели и направ-
ления повышения эффективности исполь-
зования производственного потенциала 
предприятия. Так как его основой являются 
экономические ресурсы, то распределять 
эти показатели целесообразно по направ-
ленности на внутреннюю и внешнюю среду.
Ключевые слова: хозяйственная деятель-
ность, транспортное предприятие, про-
изводственный потенциал, ресурсы пред-
приятия, эффективность, показатели, 
направление развития.

The article summarizes the scientific approaches 
to the definition of the essence of the production 
potential of the enterprise and the mechanisms 
for managing its efficiency. On the basis of the 
analysis of existing scientific achievements, it 
was determined that the production potential is 
a multi-component and dynamic category. Ele-
ments of the production potential of the enter-
prise can be considered all resources, which 
in one way or another relate to the operation of 
the enterprise. Also, indicators and directions 
of increasing the efficiency of using the produc-
tion potential of the enterprise are considered. 
Since its basis is economic resources, then the 
data should be distributed appropriately directed 
towards the internal and external environment.
Key words: economic activity, transport enter-
prise, production potential, enterprise resources, 
efficiency, indicators, direction of development.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації 
світової економіки кожне підприємство зіштовху-
ється з питанням значущості виробничого потен-
ціалу в їхній діяльності задля забезпечення кон-
курентних переваг та лідируючих позицій у галузі. 
Оскільки підприємства зазвичай не здатні випли-
вати на зовнішнє середовище, їм необхідно при-
ділити більшу увагу адаптації до швидкоплинних 
та мінливих умов господарського середовища та 
використовувати виробничий потенціал відпо-
відно до своїх виробничих можливостей та очіку-
вань ринку. Саме тому дослідження виробничого 
потенціалу підприємства, зосереджене на пошуку 
нових напрямів його ефективного використання, є 
актуальним та набуває все більшої народногоспо-
дарської значущості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття виробничого потенціалу підприємства у 
своїх працях досліджували вітчизняні та зарубіжні 
науковці, зокрема А.І. Анчишкін, Б.Є. Бачевський, 
О.І. Гончар, О.К. Добикіна, І.З. Должанський, 
Є.Ю. Єрегін, С.О. Іщук, І.І. Лукінов, Л.Д. Ревуцький, 
О.С. Федонін, Т.Н. Шаталова.

Шляхи підвищення ефективності управління 
виробничим потенціалом підприємства у сфері 
зростання його впливу на економічний розвиток 

підприємства знайшли своє відображення в пра-
цях таких вчених-економістів, як О.М. Анісімов, 
Н.А. Бочаров, О.В. Березін, Є.О. Жук, Н.С. Крас-
нокутська, Є.В. Лапін, О.В. Коренков.

Зокрема, надалі відбуваються дискусії щодо 
конкретизації та розподілу на етапи процесу управ-
ління виробничим потенціалом підприємства, 
науково-методичних підходів до його оптимізації 
задля підвищення рівня ефективності діяльності 
підприємств, що робить цю тему досить актуаль-
ною.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
робка теоретичних та методичних рекомендацій 
щодо підвищення рівня ефективності викорис-
тання виробничого потенціалу транспортного під-
приємства та управління ним.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Головним завданням діяльності більшості тран-
спортних підприємств є нарощування обсягів та 
прибутковості перевезень за рахунок реалізації 
виробничого потенціалу, що зумовлює значимість 
у системі управління ефективністю підприємства 
прийняття управлінських рішень стосовно фор-
мування та напрямів використання виробничого 
потенціалу, побудови для нього дієвого механізму 
управління. Ефективність реалізації виробничих 
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можливостей підприємства покладена в основу 
цілей підвищення рівня показників фінансово-гос-
подарської діяльності, можливостей подальшого 
розвитку та підвищення конкурентоспроможності.

У своїх дослідженнях О.В. Михайленко та 
Н.С. Скопенко зазначають, що виробничий потен-
ціал – це інтегрована, багаторівнева складова, що 
включає ресурсний потенціал та науково-техніч-
ний потенціал. Ресурсний потенціал включає фон-
довий, трудовий, енергетичний та інформаційний 
потенціали [10, с. 77].

Т.Н. Шаталова та А.Г. Єнікєєва стверджують, 
що виробничий потенціал підприємства – це від-
носини, які виникають на мікрорівні між праців-
никами самого підприємства щодо отримання 
максимально можливого виробничого результату, 
який може бути отриманий за найбільш ефектив-
ного використання виробничих ресурсів, за наяв-
ного рівня техніки та технологій, передових фор-
мах організації виробництва незалежно від стану 
зовнішнього середовища. Суперечливий характер 
таких відносин визначається внутрішнім середо-
вищем самого підприємства, а виробничий потен-
ціал підприємства полягає в пошуку та реалізації 
внутрішніх джерел саморозвитку [12, с. 86].

Б.Є. Бачевський визначає виробничий потен-
ціал підприємства як властивість носія забезпе-
чити виготовлення продукції певної номенклатури, 
що відповідає вимогам ринку за вихідними харак-
теристиками, якістю, асортиментом по максимуму 
з орієнтацією на загальну місткість ринку цієї про-
дукції [2, с. 13].

В сучасній економічній літературі існує декілька 
підходів до трактування виробничого потенці-
алу підприємства. Сюди включають ресурсний, 
результативний, цільовий підходи.

Найбільшого поширення набув ресурсний під-
хід, за якого виробничий потенціал підприємства – 
це певна сукупність ресурсів, які перебувають у 
розпорядженні підприємства та використовуються 
у виробничій діяльності.

За результативного підходу те виробничий 
потенціал підприємства – це здатність виробничої 
системи генерувати матеріальні блага в процесі 
використання ресурсів виробництва.

За іншого підходу виробничий потенціал під-
приємства трактується як здатність підприємства 
в майбутньому досягати заздалегідь поставлених 
цілей за умови обмеженості ресурсів (це так зва-
ний цільовий підхід).

Незважаючи на значну кількість визначень 
виробничого потенціалу підприємства, усі автори 
дотримуються думки в тому, що виробничий 
потенціал є багатоскладовою та динамічною кате-
горією, яка багато в чому залежить від рівня тех-
нологічного розвитку потенціалу галузі та регіону, 
в якому існує підприємство. Тому під виробничим 
потенціалом підприємства пропонуємо розуміти 

впорядковану сукупність можливостей розвитку 
підприємства та факторів виробництва (насампе-
ред, ресурсів), необхідних для реалізації виробни-
чої стратегії розвитку підприємства.

М.Ф. Гончар вважає, що виробничий потен-
ціал включає потенціал землі, природні та клі-
матичні умови; потенціал основних засобів; 
потенціал нематеріальних активів; потенціал 
оборотних засобів; потенціал технологічного пер-
соналу [4, c. 181]. На динамічність виробничого 
потенціалу підприємства впливають інновації, 
нестабільність зовнішніх чинників середовища гос-
подарювання, кон’юнктурні умови виробництва. 
Внаслідок впливу цих чинників відбуваються зміни 
в структурі виробничого потенціалу, якісно та кіль-
кісно змінюються техніко-економічних показники, 
які його характеризують.

Управління виробничим потенціалом варто 
розглядати як конкретну функцію менеджменту, 
виконання якої слід здійснювати в такій логіч-
ній послідовності: планування виробничої про-
грами; організування роботи служб та підрозділів 
з метою виконання поставлених завдань; моти-
вування суб’єктів, які безпосередньо чи побічно 
впливають на виробничий процес; контролювання 
рівня якості виготовленої продукції та виконання 
виробничої програми загалом; регулювання вияв-
лених проблем та недоліків [6, c. 66]. Ефективність 
управління виробничим потенціалом полягає в 
оптимальності його використання, для чого необ-
хідно сформувати стратегію управління виробни-
чим потенціалом підприємства, яка складається з 
етапів, представлених на рис. 1.
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Етап 1. Комплексний аналіз 

Етап 2. Оцінка виробничого 
потенціалу 

Етап 3. Аналіз та порівняння 
отриманих результатів 

Етап 4. Планування, розподіл та 
використання ресурсів 

Етап 5. Контроль і моніторинг 

Рис. 1. Етапи стратегії управління  
виробничим потенціалом підприємства

Джерело: вдосконалено на основі джерела [9]

Перший етап містить комплексний аналіз фак-
тичних потужностей підприємства та його можли-
востей, досліджується вплив зовнішнього та вну-
трішнього середовища.

На другому етапі здійснюється оцінювання 
виробничого потенціалу, а також управління ним. 
Цей етап має містити дослідження основних скла-
дових виробничого потенціалу підприємства.



87

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Таблиця 1
Основні показники ефективності використання  

виробничого потенціалу транспортного підприємства
Показники використання виробничого потенціалу підприємства

Внутрішня ефективність Зовнішня ефективність
Фінансові ресурси

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Чиста рентабельність продажу
Коефіцієнт оборотності власного капіталу Рентабельність виробництва
Коефіцієнт маневреності власного капіталу Коефіцієнт фінансової автономії
Коефіцієнт фінансової стійкості Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Матеріальні ресурси

Коефіцієнт оновлення основних засобів Фондовіддача (грн./грн.)
Коефіцієнт вибуття основних засобів Питома вага нематеріальних витрат на одиницю продукції
Коефіцієнт зносу основних засобів
Фондоозброєність (грн./осіб)
Питома вага матеріальних витрат у собівартості  
продукції

Людські ресурси
Співвідношення кількості робітників та кількості  
адміністративно-управлінського персоналу

Рентабельність персоналу
Коефіцієнт плинності персоналу
Питома вага витрат на оплату праці в структурі собівар-
тості продукції

Джерело: узагальнено на основі джерел [1; 3; 7; 11; 13]

Третій етап – це здійснення аналізу та порів-
няння оптимального значення виробничого потен-
ціалу з аналогічними значеннями по галузі.

Четвертий етап включає планування, розподіл 
та використання ресурсів, нормативів та планових 
показників, які необхідні для ефективного вико-
ристання наявних ресурсів та виявлення їх резер-
вів на підприємстві.

Заключний (п’ятий) етап передбачає здійснення 
моніторингу та контролювання. Мета контролю 
полягає в кількісній та якісній оцінці ефективності 
використання ресурсів підприємства.

Виробничий потенціал підприємства харак-
теризується внутрішньою спрямованістю (вияв-
ляється в ефективності виробничих процесів та 
взаємодії із системами постачання й збуту), при 
цьому має вплив на зовнішнє середовище через 
техніко-економічні характеристики продукції. Саме 
тому результат використання виробничого потен-
ціалу слід розглядати з точки зору ефективності 
всіх складових у кожному із середовищ за тими 
показниками, які б характеризували здобутки та 
можливості підприємства.

В процесі оцінювання ефективності викорис-
тання виробничого потенціалу підприємства слід 
виділити такі її види, як внутрішня й зовнішня 
(за спрямованістю та приналежністю отриманих 
результатів до певної сфери). Стосовно оціню-
вання використання виробничого потенціалу, то 
перш за все слід визначити зміни в таких його скла-
дових, як матеріальні ресурси, трудові ресурси та 
основні засоби. Оскільки підґрунтям виробничого 
потенціалу підприємства є його ресурси, то розпо-

діляти ці показники оцінювання доречно за спря-
мованістю на внутрішнє та зовнішнє середовище 
(табл. 1).

Рівень забезпечення підприємства основними 
засобами, їх технічний стан та рівень ефектив-
ності використання безпосередньо впливають на 
фінансове становище, конкурентоспроможність 
та обсяги випуску продукції, а також її якість. Мак-
симальне використання основних засобів тран-
спортного підприємства приводить до скорочення 
обсягів введення нових виробничих потужностей, 
зростання обсягів виробництва продукції та її 
якості (відповідно, збільшення обсягів прибутку), 
прискорення оборотності активів, що дає змогу 
скоротити розрив у строках фізичного та мораль-
ного зносу, а також прискорення темпів інновацій-
ного оновлення основних засобів.

Також з урахуванням теореми розвитку еконо-
мічного потенціалу [2; 7; 11], за якої основним дже-
релом нових можливостей є персонал, важливо 
звернути увагу на шляхи покращення ефектив-
ності використання виробничого потенціалу тран-
спортного підприємства за рахунок раціоналізації 
використання трудових ресурсів, зокрема:

– впровадження у практичну діяльність пере-
дових прийомів та методів праці, вжиття заходів 
щодо вдосконалення організації праці;

– вдосконалення організаційної структури під-
приємства;

– раціоналізація розстановки працівників;
– розумне використання методів управління, 

що включає такі дії, як набір висококваліфікованих 
працівників, проведення навчання для підвищення 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

88 Випуск 24. 2018

їх професійно-кваліфікаційного рівня, створення 
сприятливого мікроклімату в трудовому колективі.

За ресурсного підходу виробничий потенціал 
підприємства – це певна сукупність ресурсів, які 
перебувають у розпорядженні підприємства та 
використовуються у виробничій діяльності. Роз-
глядати шляхи підвищення ефективності вико-
ристання виробничого потенціалу необхідно з 
урахуванням рівня використання та потенційних 
можливостей кожного елементу виробничого 
потенціалу транспортного підприємства. Ефек-
тивна взаємодія всіх складових виробничого 
потенціалу – це можливість забезпечити високий 
рівень його ефективності (так званий системний 
підхід).

Використання цього підходу дає можливість 
визначити систему факторів впливу на ефектив-
ність використання виробничого потенціалу тран-
спортного підприємства (рис. 2).

Механізм управління виробничим потенціалом 
транспортного підприємства є складною систе-
мою, адже містить багато складових:

– функції (організація процесу виробництва, 
поставки товарів, оптимальності використання 
ресурсів; аналіз використання ресурсів в попе-
редніх періодах; планування та прогнозування 
роботи з постачальниками, робочої програми, 
кошторису витрат; контроль за якістю товарів; 
нормування виробничих ресурсів та праці);

– форми (управління виробничими, трудо-
вими та фінансовими ресурсами);

– методи (дослідження ресурсів; викорис-
тання власних резервів; модернізація виробни-
цтва; соціальний розвиток підприємства);

– інструменти (створення «буферних зон»; 
прогнозування та планування);

– важелі (стимулювання та відповідальність 
за виконану роботу).

Для покращення механізму управління виробни-
чого потенціалу підприємства необхідно [5, с. 136]:

– постійно слідкувати за зміною ресурсної 
складової, яка прямо впливає на розвиток меха-
нізму управління виробничим потенціалом підпри-
ємства;

– здійснювати практичну реалізацію функцій 
та форм за допомогою методів, інструментів та 
важелів, що входять до сутнісної характеристики;

– забезпечувати розроблення новітніх інстру-
ментів, методів та важелів, які будуть виникати 
в разі зміни внутрішнього та зовнішнього серед-
овища існування підприємства;

– вдосконалювати механізм управління вироб-
ничим потенціалом підприємства для окремо взя-
тих підприємств з урахуванням специфіки їх діяль-
ності.

Поліпшити систему планування, обліку й контр-
олю за основними показниками виробничого 
потенціалу підприємства можна за допомогою 
впровадження ефективної системи планування, 
мотивації, внутрішнього контролю, широкого та 
всебічного впровадження обчислювальної техніки, 
розвитку комп’ютерних мереж зв’язку, застосу-
вання сучасних програмних засобів, зокрема тех-
нологій управління та інформаційних технологій 
[8, c. 50].

Організація ефективної господарської діяль-
ності та оптимальне управління нею є найсут-
тєвішими факторами пришвидшення інновацій-
ного розвитку та технологічного вдосконалення, 
оскільки саме вони визначають повне й ефективне 
використання ресурсів транспортного підприєм-
ства (трудових, матеріальних та фінансових), зни-
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Рис. 2. Система факторів впливу на ефективність використання 
виробничого потенціалу транспортного підприємства

Джерело: розроблено авторами



89

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ження собівартості та підвищення якості продукції, 
що збільшує продуктивність праці та ефективність 
діяльності підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
В результаті проведеного дослідження визначено, 
що виробничий потенціал транспортного підпри-
ємства – це впорядкована сукупність можливостей 
розвитку підприємства та факторів виробництва 
(насамперед, ресурсів), необхідних для реалізації 
виробничої стратегії розвитку підприємства.

Ефективна взаємодія всіх складових виробни-
чого потенціалу забезпечує реалізацію можливос-
тей щодо забезпечення високого рівня техніко-тех-
нологічного розвитку та максимізації прибутковості 
надання транспортних послуг, а також їх обсягів. 
Напрями підвищення ефективності використання 
виробничого потенціалу транспортного підприєм-
ства мають бути визначені поточним конкурент-
ним статусом підприємства в галузі та на ринку, 
зумовлені впливом внутрішніх та зовнішніх факто-
рів функціонування підприємства. Тому авторами 
визначено систему показників оцінювання рівня 
ефективності використання виробничого потенці-
алу підприємства за видами складових ресурсів 
та середовищем, що вони характеризують.
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MANAGEMENT OF THE EFFICIENCY OF THE PRODUCTION POTENTIAL  
OF THE TRANSPORT ENTERPRISE

As enterprises are usually not able to penetrate the external environment, they need to pay more attention 
to adapting to the fast-moving and changing conditions of the business environment and using their production 
potential in line with their production potential and market expectations.

Despite the significant number of definitions of the term of enterprise production potential, all authors 
believe that production potential is a multi-component and dynamic category, which largely depends on the 
level of industry and region in which operate an enterprise, organization, etc.

Production potential of a transport company is a certain set of resources that are owned by the enterprise 
and used in its activities; the ability to generate material wealth in the use of material and intangible resources; 
the ability of an enterprise to achieve pre-set goals, provided that resources are scarce.

Production potential includes: the potential of land, natural and climatic conditions; the potential of fixed 
assets; the potential of intangible assets; the potential of working capital; the potential of technological 
personnel.

In the process of evaluating the effectiveness of using the production potential of an enterprise, it is 
necessary to distinguish between its types, both internal and external (according to the direction and relevance 
of the results obtained to a particular sphere).

Effective interaction of all components of production potential ensures the implementation of opportunities 
for providing a high level of technical and technological development and maximizing the profitability of 
transport services and their volumes.

If we consider ways to increase the efficiency of the use of production potential, the level of use and 
potential capabilities of each element of the production potential of the transport company should be taking 
into account.

Therefore, the authors have defined a system of indicators for assessing the level of efficiency of using the 
production potential of the enterprise by types of constituent resources and the environment they characterize.
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