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Зроблено висновок, що, не дивлячись на досить невеликий досвід 

формування системи менеджменту в Україні, вітчизняні організації прийшли  

до  розуміння  необхідності  розвитку  інтелектуального  капіталу,  а  отже, 

і компетенцій менеджерів як одного з пріоритетних елементів забезпечення 

ефективної діяльності в сфері освіти. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Формування адекватної політики розвитку промислових підприємств. 

Виникла необхідність побудови механізмів підвищення ефективності 

національного виробничого потенціалу та залучення його до трансформаційних 

процесів як на державному, так і на регіональному рівнях. нові методи 
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управління. Актуальність дослідження визначається тим, що прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень вимагає належного апарату оцінки, який 

повинен базуватися на чітко визначеній системі показників-індикаторів, що дає 

можливість визначити, на якому рівні знаходиться підприємство і які його 

перспективи оптимального формування та ефективного розвитку виробничого 

потенціалу [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16]. 

Виробничий потенціал компанії є одним з найважливіших серед усіх видів 

потенціалів і займає провідне місце у визначенні всіх можливостей компанії 

для розвитку. Адже виробничий потенціал легше піддається кількісній і якісній 

оцінці, і саме на нього істотно впливає реалізація місії і стратегії підприємства. 

Без реалізації виробничого потенціалу на підприємстві не можуть бути 

реалізовані інші види потенціалу (економічний, стратегічний). Виробничий  

потенціал підприємства являє собою складну соціально-економічну систему, 

яка взаємопов'язувала і взаємодіяла з технічними, трудовими і матеріально- 

енергетичними ресурсами, які мають певний потенціал для виробництва 

конкурентоспроможної продукції. Для стратегії розвитку підприємства 

особливу роль відіграє оцінка виробничого потенціалу, так як дозволяє 

визначити    важливі    конкурентні    переваги    підприємства.    Формування 

і  нарощування  виробничого  потенціалу,  а  також  його  успішна  взаємодія  

зі зміною зовнішнього середовища складуть стратегію розвитку підприємства. 

Кожне підприємство розробляє свій універсальний і унікальний вид бізнес- 

стратегій. Основні стратегії розвитку включають стратегії концентрованого  

диверсифікованого зростання. Ефективна стратегія зростання підприємства 

заснована на правильно підібраних довгострокових цілях, на оцінці власного 

потенціалу і аналізі можливостей і загроз, які надає зовнішнє середовище, крім 

того, грає роль і що саме є підприємством – малим, середнім або великим [1]. 

Структура виробничого потенціалу підприємства включає потенціал земельних 

і природно-кліматичних умов, потенціал основних і оборотних активів, 

нематеріальних активів, а  також  потенціал  для  відтворення  (інноваційних 

та інвестиційних), грошовий потенціал [1; 2]. При оцінці виробничого 

потенціалу підприємства проводиться аналіз поточного стану підприємства. 

використовуються коефіцієнти поновлення, утилізації, зростання основних 

фондів, коефіцієнт нерівномірної подачі матеріалів, коефіцієнт плинності 

кадрів для прийому персоналу, коефіцієнт плинності для утилізації, коефіцієнти 

плинності і сталості персоналу. Величезну роль в оцінці потенціалу відіграють 

коефіцієнти ефективності використання комплектуючих – повернення капіталу, 

інтенсивність капіталу, коефіцієнт навантаження обладнання, рентабельність 

основних фондів, коефіцієнт зсуву, матеріальна віддача продукції, матеріальна 

інтенсивність продукції, частка матеріальних витрат у собівартості продукції,  

коефіцієнт матеріального використання, зміна середнього заробітку 

працівників за певний період, невиробничі витрати робочого часу [1; 7 ]. 

Оцінка виробничого потенціалу поєднує в собі три підходи: ресурс, визначає  

його вартість як суму фізичної та ціннісної оцінки його окремих компонентів;  

структурний, визначає його величину на основі прогресивних норм 



151  

і нормативних коефіцієнтів, встановлених найсучаснішими технологіями, 

організації   виробництва   в   цілому;    проблемно-орієнтовані,   спрямовані 

на визначення відповідності існуючому потенціалу для досягнення поставлених 

цілей [1; 3; 8; 14]. Для визначення структурних особливостей виробничого  

потенціалу досліджуються масштаби потенціалу і його просторове розташування; 

характер діяльності, яку зобов'язаний здійснювати виробничий потенціал 

компанії; Ступінь закриття. Оцінивши виробничий потенціал підприємства, 

можна стверджувати, що наявний потенціал відповідає довгостроковим цілям  

розвитку. Якщо існуючого рівня потужності достатньо для досягнення 

поставлених цілей, стратегія розвитку базується на існуючій базі з урахуванням 

змін зовнішніх факторів. Якщо існуючий рівень потенціалу недостатній для  

реалізації цілей, то необхідно їх побачити і ймовірні шляхи збільшення 

виробничого потенціалу компанії [1; 4; 8; 16]. Таким чином, незалежно від того, 

з яким рівнем виробничого потенціалу ми б не мали справу при розробці 

стратегії розвитку підприємства, необхідно приділяти особливу увагу 

можливим ризикам на шляху до досягнення мети. І вже з урахуванням 

можливих ризиків сформувати остаточну стратегію розвитку підприємства. 

Для   узгодження   управлінських   рішень    зі    стратегією    компанії 

та її ресурсними можливостями недостатньо вивчення особливостей 

ефективності промислових компаній. Здатність підприємства генерувати 

прибуток за рахунок підвищення ефективності використання наявних ресурсів 

реалізується за рахунок наявного виробничого потенціалу, так як представлена 

не тільки ресурсами підприємства, але і його резервами і можливостями для  

розвитку. Однією  з  умов  ефективності  та  успіху  розробленої  стратегії 

є об’єктивний погляд на реальний стан виробничого потенціалу промислового 

підприємства, що дає можливість впроваджувати технологічні інновації. 
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ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ ОТГ 

У 2020 р. майже завершився цикл реформ пов’язаний із децентралізацією 

влади, що призвів до виникнення новостворених об’єднань територіальних 

громад (ОТГ), перед якими постають нові виклики і проблеми, що 

впливатимуть на їх розвиток і життєздатність. Після об’єднання, в межах 

громади відбувається реорганізація юридичних осіб – створюються єдині 

представницькі та виконавчі органи. Та найбільші зміни стосуються фінансово- 

майнової сфери. В ОТГ все комунальне майно окремих суб’єктів стає майном  

громади. Порівнюючи з попередньою системою бюджетування, реформа дає 

ОТГ значні обсяги коштів. Із збільшенням бюджету змінюються і обов’язки  

ОТГ. Відтепер саме керівництво громади повинно забезпечити свою територію 

достатньою кількістю шкіл, лікарень, об’єктів інфраструктури та нестиме повну 

відповідальність за їх стан. Для реалізації  цих  повноважень  громади 

зможуть самостійно здійснювати зовнішні запозичення, обирати установи 
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