
278

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 338.3:351.82

Методичні підходи до оцінки дієвості управління 
виробничою потужністю у системі забезпечення 

економічної безпеки підприємства

Коленда Н.В.
кандидат економічних наук, доцент,

Східноєвропейський національний університет
 імені Лесі Українки

У статті з’ясовано сутність виробничої потужності підприємства. Запропоновано підхід до оцінки дієвості 
управління виробничою потужністю підприємства, який передбачає: дослідження чинників впливу на вели-
чину виробничої потужності та ефективність її використання; оцінку ефективності використання виробничих 
потужностей та виявлення залежностей між показниками рівня виробничої потужності і результуючими по-
казниками діяльності підприємства та рівнем його економічної безпеки.

Ключові слова: потужність, виробнича потужність, виробнича програма, вузьке місце, операційний про-
цес, економічна безпека. 
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В статье определена сущность производственной мощности предприятия. Предложен подход к оценке 
действенности управления производственной мощностью предприятия, предусматривающий: исследование 
факторов влияния на значение производственной мощности и эффективность ее использования; оценку 
эффективности использования производственных мощностей и выявление зависимостей между показате-
лями уровня производственной мощности и результирующими показателями деятельности предприятия и 
уровнем его экономической безопасности.
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The essence of the production capacity of enterprise are considered in the article. The approach to estimation 
of effectiveness of the management of production capacity is proposed. The approach includes: study factors of 
influence on the value of production capacity and efficiency of its use; evaluation of the effectiveness employment of 
industrial capacity and identify dependencies between indicators of production capacity and the resulting indicators 
of the company and its level of economic security.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Проблема визначення виробничої 
потужності підприємства є однією з клю-
чових у системі оперативного управління і 
посідає важливу позицію у широкому діа-
пазоні управлінських рішень, пов’язаних 
як із діагностикою сучасного економічного 
стану суб’єкта господарювання, так і стра-
тегічними напрямами майбутнього розвитку. 
Управління виробничою потужністю наці-
лене на забезпечення оптимального рівня її 
використання, зменшення непродуктивних 
витрат, збільшення обсягів виробництва та 
зменшення трудомісткості. Досягнення цих 
результатів, своєю чергою, сприятиме зрос-
танню рівня економічної безпеки підприєм-

ства, передусім, через підвищення одного з 
її складників – виробничого.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Істотний внесок у дослідження економіч-
ної сутності та окремих аспектів управління 
виробничою потужністю підприємства зро-
били вітчизняні та зарубіжні науковці: Р. Ата-
манчук, М. Вахрушина, Г. Гигельс, П. Данилов, 
Л. Ітін, Є. Ліберман, В. Маврищев, К. Невель-
ська, Й. Петрович, А. Федонін, Т. Фролова, 
В. Хряпченков, І. Швець, Д. Штефанич, Г. Шви-
даненко та ін. Незважаючи на те що питання 
сутності, видів та управління виробничими 
потужностями розглядають багато науковців, 
проте підходів до оцінки дієвості цього про-
цесу практично не розроблено. ЕК
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою  дослідження є форму-
вання підходу до оцінки дієвості управління 
виробничою потужністю в системі забезпе-
чення економічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Передусім необхідно зазначити, що 
тлумачення понять «виробнича потужність» 
та «економічна безпека» також є неодноз-
начними в науковій літературі, тому узагаль-
нення напрацювань учених, їх критичний ана-
ліз дали змогу сформувати авторський підхід 
до змістового наповнення цих понять.

Отже, виробничу потужність підприємства 
пропонуємо розглядати як показник виробни-
чих можливостей підприємства, який харак-
теризує здатність виготовляти максимально 
можливий обсяг продукції відповідної якості 
та визначеної номенклатури за одиницю часу, 
який відповідав би потребам ринку та забез-
печував економічну ефективність за умов 
оптимального використання обладнання, 
організованості праці та використання новіт-
ніх технологій. 

Економічна безпека – це стійкість підпри-
ємства до внутрішніх та зовнішніх загроз, його 
здатність забезпечувати реалізацію власних 
економічних інтересів, ефективно функціону-
вати та розвиватися в умовах невизначеності 
та наявних ризиків [1, с. 221].

Функціонування в умовах ринкових відно-
син, підвищення рівня інтенсифікації вироб-
ництва зумовлюють необхідність більш 
повного й ефективного використання вироб-
ничих потужностей. Це вимагає розроблення 
відповідної методики, яка б давала змогу оці-
нити як ефективність використання виробни-
чої потужності, так і дієвість управління нею.

Щодо методичних підходів до оцінки діє-
вості управління виробничою потужністю під-
приємства, то аналіз наукової літератури, як 
уже зазначалося, показує їх практичну від-
сутність. Учені більше уваги акцентують на 
розробленні методик чи окремих показників 
оцінки ефективності використання виробни-
чих потужностей, роблячи акцент на галузевій 
специфіці.

Отже, узагальнюючи напрацювання вітчиз-
няних та зарубіжних науковців, пропонуємо 
власний підхід до оцінки дієвості управління 
виробничою потужністю підприємства. На 
нашу думку, він повинен компонувати в собі:

 – підходи до дослідження чинників впливу 
на величину виробничої потужності та ефек-
тивність її використання, що характеризува-
тиме дієвість аналітичної роботи у процесі 

управління, своєчасність, об’єктивність та 
повноту врахування впливу цих чинників під 
час прийняття управлінських рішень;

 – підходи до оцінки ефективності викорис-
тання виробничих потужностей як результую-
чого показника дієвості управління;

 – підходи до виявлення залежностей між 
показниками рівня виробничої потужності та 
результуючими показниками діяльності під-
приємства, а також рівнем його економічної 
безпеки, які безпосередньо характеризувати-
муть дієвість управління.

Оцінка рівня використання виробничих 
потужностей відіграє важливу роль у системі 
управління діяльністю підприємства, тому 
безпосередніми величинами, які характери-
зуватимуть дієвість управління виробничою 
потужністю підприємства, є показники ефек-
тивності її використання. У підручниках з еко-
номіки підприємства та планування діяльності 
підприємства [2–12] розглянуто низку показ-
ників щодо визначення величини виробничої 
потужності підприємства та ефективності її 
використання.

М. Романенко вважає, що найоб’єктивнішу 
аналітичну інформацію про рівень викорис-
тання виробничих потужностей дає система 
показників, яка включає три групи: 

‒ показники, які характеризують рівень 
освоєння проектної та використання серед-
ньорічної виробничої потужності підприєм-
ства; 

‒ показники, які характеризують викорис-
тання устаткування в часі та в потужності 
(коефіцієнти екстенсивної та інтенсивної 
завантаженості); 

‒ показники використання устаткування та 
площ у вартісних і натуральних вимірниках 
[13, с. 47].

Л.П. Шендерівська вважає, що підходи до 
визначення виробничої потужності можна 
поділити на три групи:

‒ за кількістю продукції;
‒ за вартістю;
‒ за часом [14, с. 133].
Ми пропонуємо оцінку дієвості управління 

виробничою потужністю підприємства здій-
снювати на основі розрахунку таких груп 
показників (рис. 1):

‒ показників загальної величини виробни-
чої потужності;

‒ загальних показників ефективності вико-
ристання виробничої потужності, які вклю-
чають комплексні показники, показники 
ефективності використання обладнання, 
виробничих площ;
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‒ опосередкованих показників ефектив-
ності використання виробничої потужності, які 
відображають рівень освоєння потужностей 
працівниками та їх вплив на загальний фінан-
совий результат діяльності підприємства та 
рівень його економічної безпеки. 

Отже, першочерговим етапом є визначення 
величини виробничої потужності підпри-
ємства. Виробничу потужність, як правило, 
визначають у натуральних, умовно натураль-
них або вартісних показниках. Вимірювання 
виробничої потужності в натуральних величи-
нах доцільне тільки на вузькоспеціалізованих 
підприємствах, що випускають однорідну про-
дукцію.

За широких номенклатури та асортименту 
продукції спорідненого призначення вико-
ристовуються умовно натуральні показники. 
Вартісними показниками оцінюють вироб-
ничу потужність для порівняння її економічної 
ефективності та визначення обсягів реалізо-
ваної, товарної і валової продукції. 

Загальна величина виробничої потужності 
(ВПзаг) може бути визначена за формулами:

τ
іоблі

i
NФРЧВП .⋅

=
 

ііобліi ПNФРЧВП ⋅⋅= .  

вивВОФякіснпбал ВПВПВПВПВПВП −±±±= ∆∆∆  

,
1212

21
.

tВПtВПВПВП вивввпср −+=  

,                    (1)τ
іоблі

i
NФРЧВП .⋅

=
 

ііобліi ПNФРЧВП ⋅⋅= .  

вивВОФякіснпбал ВПВПВПВПВПВП −±±±= ∆∆∆  

,
1212

21
.

tВПtВПВПВП вивввпср −+=  

,                 (2)
де ВПі – виробнича потужність і-ї групи 

обладнання;
ФРЧі – плановий фонд робочого часу оди-

ниці і-ї групи обладнання, год.;
Nобл.і. – кількість обладнання і-ї групи;
τ – станомісткість виготовлення одиниці 

продукції, н.-год.;
Пі – продуктивність і-ї групи обладнання за 

годину.
Балансова величина виробничої потуж-

ності відображає зміни її величини, що від-
бувалися протягом досліджуваного періоду, 
здебільшого року, під впливом різних чинників 
і визначається за формулою:
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де ВПбал – величина балансової виробни-

чої потужності підприємства;
ВПп – виробнича потужність на початок 

року;
ВПΔякісн – зміна виробничої потужності за 

рахунок інтенсивних заходів;

Рис. 1. Система показників оцінки використання виробничої потужності підприємства
Джерело: розроблено автором

Показники виробничої потужності підприємства

Загальні показники 
величини ВП

Загальні показники ефективності 
використання ВП

Опосередковані показники 
ефективності використання ВП

- загальна величина 
виробничої 
потужності (ВП), 
- баланс виробничої 
потужності (ВПвих),

 - середньорічна 
величина 
виробничої 
потужності (ВПср)

комплексні:
- інтегральний показник використання ВП, 
- коефіцієнт екстенсивного використання ВП,
- коефіцієнт інтенсивного використання ВП, 
-коефіцієнт використання проектної 
потужності, 
-коефіцієнт використання ВП, 
-коефіцієнт використання середньо 
розрахункової (Кср) або нормативної 
величини ВП

показники ефективності використання 
обладнання: 
-коефіцієнт змінності роботи обладнання, 
-коефіцієнт завантаження обладнання,  
-середній час роботи обладнання, 
-коефіцієнт пропорційності,

-випуск продукції в розрахунку на 1 грн. 
вартості обладнання

показники ефективності використання 
виробничих площ:
- коефіцієнт ефективності використання 
виробничих площ

показники оцінки впливу 
використання виробничої 
потужності на ефективність 
виробництва:
- фондовіддача

рівень освоєння потужностей 
працівниками:
- фондоозброєність, 
- продуктивність праці

показники фінансового 
результату діяльності
підприємства:
- коефіцієнт фінансової віддачі, 
- рентабельність виробничої 
потужності
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ВПΔОФ – приріст виробничої потужності 
за рахунок введення в експлуатацію нових 
об’єктів чи реконструкції наявних;

ВПΔВ – зміна виробничої потужності за раху-
нок зміни профілю виробництва (зокрема, 
номенклатури й асортименту продукції);

ВПвив – зниження виробничої потужності за 
рахунок виведення з експлуатації основних 
фондів.

Середньорічна величина виробничої 
потужності обчислюється за формулою:

τ
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де ВПср – середньорічна величина вироб-

ничої потужності;
ВПвв – обсяг уведених в експлуатацію 

нових виробничих потужностей чи  розши-
рення наявних;

t1 – кількість повних місяців роботи введе-
них потужностей;

t2 – кількість повних місяців, коли виведені 
з експлуатації потужності не працювали.

Щодо методики розрахунку інших показни-
ків, які характеризуватимуть загальні та опо-
середковані показники ефективності вико-
ристання виробничої потужності, то вони є 
загальновідомими, тому акцентувати увагу на 
розгляді порядку їх розрахунку в межах цього 
дослідження вважаємо недоцільним.

На підставі аналізу наявних наукових під-
ходів до визначення виробничої потужності 
підприємства та її впливу на техніко-еконо-
мічні показники діяльності підприємства, про-
понуємо таке співвідношення, яке характе-
ризуватиме дієвість управління виробничою 
потужністю підприємства та її вплив на рівень 
економічної безпеки:

ΔЕБ≥ΔП≥ΔВ≥ΔС≥ΔЕВП≥ΔВП≥ΔОФ≥1,   (5)
де ΔЕБ – зміна рівня економічної безпеки 

підприємства; 
ΔП – зміна рівня прибутку підприємства; 

ΔВ – зміна обсягу виробництва продукції;
ΔС – зміна величини собівартості продукції;
ΔЕВП – зміна рівня ефективності викорис-

тання виробничої потужності підприємства;
ΔВП – зміна величини виробничої потуж-

ності підприємства;
ΔОФ – зміни величини основних фондів. 
Основним положенням цієї залежності 

є нарощення виробничої потужності, яке 
повинно зумовити інтенсивніше зростання 
обсягів виробництва порівняно з витратами, 
що, своєю чергою, сприятиме збільшенню 
рівня прибутковості діяльності підприєм-
ства та його економічної безпеки. При цьому 
зростання величини виробничої потуж-
ності підприємства повинно супроводжува-
тися швидшими темпами зростання обсягів 
виробництва. За недотримання цієї умови 
зменшується ефективність використання 
виробничої потужності.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
розроблена методика може слугувати осно-
вою для оцінки дієвості управління виробни-
чою потужністю підприємства та її впливу на 
рівень економічної безпеки. 

Проведене дослідження можемо вва-
жати таким, що містить наукову новизну, яка 
полягає в удосконаленні методичних під-
ходів до оцінки виробничої потужності під-
приємства, які на відміну від наявних дають 
змогу оцінити дієвість управління та його 
вплив на рівень економічної безпеки. Дослі-
дження має й прикладне значення, оскільки 
на основі проведеної оцінки за запропоно-
ваною методикою можна отримати інфор-
мацію, яка дасть змогу обґрунтувати та пра-
вильно встановити черговість проведення 
заходів щодо підвищення ефективності 
використання виробничої потужності, роз-
шивки «вузьких місць» і нарощення її вели-
чини.
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