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ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Нестабільна економічна ситуація в
Україні справляє негативний вплив на
діяльність підприємства. У цих умовах
гостро постає проблема повноти і
доцільності використання виробничого
потенціалу, базовою складовою якого є
техніко-технологічний потенціал (ТТП).

Основою ефективного використання
ТТП є достовірне і своєчасне оцінювання
його економічної складової з метою
виявлення можливих перспектив розвитку та
удосконалення підприємства. Реалізація
техніко-технологічного потенціалу
покликана забезпечити належні матеріальні
умови для здійснення господарської
діяльності підприємства, збереження
необхідного обсягу виробничих і товарних
запасів, проведення транспортних, вантажно-
розвантажувальних, фасувальних та інших
операцій.

Питанню оцінки і діагностики
виробничого потенціалу загалом та техніко-
технологічного зокрема присвячено багато
праць вітчизняних та зарубіжних фахівців.
Серед них варто виділити дослідження
О.І. Анчишкіна, Л.І. Абалкіна, В.С. Нємчи-
нова, К.Г. Воблого, С.Г. Струміліна,
Р.О. Білоусого, В.М. Архангельського,
О.І. Самоукіна, Д. Бегга, Р. Дорнобуша,
І.М. Рєпіни, П.А. Фоміна, О.І. Олексюка,
Ф.І. Євдокимова, Н.С. Краснокутської,
І.О. Войцеховської та інших [1-8].

Незважаючи на наявність публікацій,
ряд завдань теоретично-методичного
обґрунтування оцінки економічної складової
техніко-технологічного потенціалу
промислових підприємств залишається

недостатньо вивченим як у теоретичному,
так і в прикладному аспекті, зокрема питання
проблемної та експрес-оцінки на реальних
машинобудівних підприємствах.

У статті поставлено такі завдання –
виявлення особливостей оцінки економічної
складової техніко-технологічного потенціалу
промислового підприємства.

На сьогоднішній день не існує чіткої
комплексної методики оцінки використання
техніко-технологічного потенціалу еконо-
мічного суб'єкта. Методи, що
застосовуються, дозволяють оцінити деякі
етапи дослідження технічного потенціалу, а
саме ефективності використання стратегій та
прийнятих управлінських рішень. Якщо
впровадити механізми і нормативи
оцінювання стану ТТП, можна буде
уникнути багатьох несприятливих ситуацій.

Існує декілька підходів до проведення
діагностики діяльності підприємства, що
базуються на структуруванні, виявленні
головної ланки, встановленні причинно-
наслідкових зв'язків, узагальненні отриманих
результатів. Найбільш поширені способи
оцінки:

оцінка потенціалу за допомогою
індикаторів техніко-технологічної складової
економічної безпеки  (індикаторний метод
оцінки потенціалу) [1];

оцінка техніко-технологічного
потенціалу високотехнологічного
підприємства (комплексний метод оцінки
потенціалу) [2];

оцінка ТТП через оцінку механізмів та
обладнання як основу техніко-технологіч-
ного потенціалу (критеріальний метод) [3];
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моніторинг системи кількісних і
якісних показників економічної безпеки на
рівні підприємства (комплексний метод
оцінки) [4];

аналіз ТТП за допомогою кількісної
оцінки можливостей відновлення
виробничого потенціалу (стратегічний метод
оцінки) [5];

оцінка ТТП через вартість технології та
технологічну функцію (комплексний метод
оцінки) [6].

Ці методики дозволяють
проаналізувати такі групи показників:

виробничі (темп відновлення основних
виробничих фондів (ОВФ); реальний рівень
завантаження виробничих потужностей;
ступінь зношування ОВФ; частка НДДКР у
загальному обсязі робіт; продуктивність
праці; динаміка виробництва; частка НДР у
загальному обсязі НДДКР; стабільність
виробничого процесу; питома вага
виробництва у ВВП; оцінка
конкурентоспроможності продукції; вікова
структура й технічний ресурс парку машин і
устаткування; фактичний і необхідний обсяг
інвестицій; рівень інноваційної активності;
рівень рентабельності виробництва;
рентабельність власного капіталу під-
приємства);

фінансові (фондовіддача ОВФ;
фондоозброєність праці; повна собівартість
об'єкта оцінки; відновлена собівартість
об'єкта оцінки; базова собівартість об'єкта
оцінки; ресурсні резерви збереження і
розвитку виробничого потенціалу;
резерви управління з формування
потенціалу підприємства, адаптованого
до ринкового середовища);

технологічні (величина техніко-техно-
логічного потенціалу високотехнологічного
підприємства; показник віддачі активів
техніко-технологічного потенціалу підприєм-
ства; показник відносного приросту чи
зниження техніко-технологічного потенціалу
підприємства в аналізованому періоді
порівняно з базовим періодом; вартість
технології виробництва; рівень
технології).

Кожний метод має свої недоліки у
використанні, тому найефективнішими є

прикладні моделі, які поєднують кілька ознак
та скорочують коло обмежень, це
підтверджується роботами Ф.І. Євдокимова,
В.Ф. Лисякова,
М.А. Бендикова,О.С. Федоніна, І.М. Рєпіної,
О.І. Олексюка та інших.

Можливо оцінити потенціал
підприємства за допомогою: вартості;
номенклатури та якості продукції, що
реально виробляється; складу обладнання;
тривалістю виробничого циклу; міри
наукоємності. Однак доцільніше
використання комплексного методу з
введенням додаткового показника –
інтегральний екологічний рівень, що
приводить до мінімальної кількості
обмежень.

Матеріали, паливо і енергетичні ресур-
сі, що використовуються, та міра забруд-
нення навколишньої середи взаємозв’язані
між собою. Пропонується прийняти еколо-
гічно безпечне виробництво за 1. Викорис-
тання альтернативних джерел енергії, неток-
сичних і безвідходних матеріалів також до-
рівнює 1. На підставі цих даних розрахо-
вується інтегральний екологічний рівень тех-
нології:

ePT VB AD M   ,
де РТе – інтегральний екологічний рівень
технології;

VB – показник безпечного виробницт-
ва;

АD – показник використання альтерна-
тивних джерел енергії;

М – показник використання неток-
сичних і безвідхідних матеріалів.

Дане значення повинно прагнути до 1.
Запропонована методика дозволяє пе-

рекрити такі обмеження інших варіантів,
однак вона має ряд обмежень: труднощі при
оцінці нематеріальних активів та визначення
рівня технології, що є дуже важливими
показниками.

Виходячи з вищенаведеного можна
зробити висновок, що оцінка економічної
складової потенціалу промислового
підприємства – це аналіз та оцінка
показників роботи, прихованих можливостей
підприємства на основі результатів його
діяльності з метою виявлення можливих



перспектив розвитку потенціалу,
удосконалення виробництва,
технологічного і технічного оснащення,
рівнів технології та технічної бази.

Висновки. Проведене дослідження
методів оцінки економічної складової
техніко-технологічного потенціалу
промислових підприємств дозволяє
стверджувати, що кожен з них має значні
обмеження, вплив яких можливо суттєво
зменшити при застосуванні на їх базі
комплексного методу, з уведенням
додаткового показника у вигляді
інтегрального екологічного рівня. Це
дозволяє підприємству виробляти більш
якісну, екологічно безпечну продукцію, крім
того, зменшити її собівартість. Такий підхід
зумовлює необхідність подальших
емпіричних досліджень з метою розвитку та
підвищення ефективності результатів оцінки
економічної складової техніко-
технологічного потенціалу.
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