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ністю використання потенціалу машинобудівних
підприємств необхідно враховувати вплив зовнішніх і
внутрішніх факторів, які визначають інтенсивність кон-
куренції в машинобудівній галузі, їх основні тенденції
та взаємовплив цих факторів.

Пропонуємо проводити оцінку виробничого по-
тенціалу машинобудівного підприємства за допомо-
гою сукупності часткових і інтегральних показників
оцінки стану й ефективності використання складових
виробничого потенціалу підприємства, що дозволить
виявити реальні можливості розвитку та управління
ефективністю цього підприємства.

В основі ефективного управління сучасним ма-
шинобудівним підприємством, на наш погляд, лежить
саме стратегічне управління виробничим потенціалом
підприємства.

До основних принципів стратегічного управлін-
ня можна віднести:

– цілеспрямованість;
– безперервність;
– теоретико – методологічну обґрунтованість

форм і методів управління;
– системний комплексний підхід;
– наявність необхідної послідовності етапів;
– циклічність,
– гнучку адекватність до змін;
– динамізм та результативність.
Вважаємо за потрібне ці принципи покласти в

основу управління конкурентоспроможним розвитком
підприємства та використовувати їх при оцінці та діа-
гностиці виробничого потенціалу промислового під-
приємства.

Необхідно зауважити, що інтеграція України до
міжнародного господарського комплексу, особливо
із урахуванням сучасних процесів входження до СОТ,
неминуче ставить вітчизняні підприємства в умови
жорсткої конкуренції з іноземними виробниками. В
таких умовах лише ті підприємства, які ефективно
організовують свою інноваційну діяльність можуть бути
успішними та конкурентоздатними. Тому, особливу
увагу в теперішній час необхідно приділяти виявлен-
ню інноваційних факторів розвитку виробничого по-
тенціалу, їх аналізу та діагностиці.

Оцінка та діагностика рівня та можливостей інно-
ваційного розвитку виробничого потенціалу машино-
будівного підприємства, на наш погляд, є характерис-
тикою матеріальних умов оновлення ринку продукції,
яка випускається підприємством, підвищення її якості
та може бути основою для прогнозування обсягу регі-
онального промислового виробництва. Це, в свою
чергу, сприятиме визначенню рівня інноваційного
розвитку виробничого потенціалу підприємств регіо-
ну, що має принципове значення для формування ефек-
тивних та результативних стратегій розвитку як само-
го машинобудівного підприємства, так і регіональної
господарчої системи в цілому.

З огляду на вищесказане, вважаємо за доцільне

та актуальне оцінку та діагностику стану й ефектив-
ності використання виробничого потенціалу під-
приємства проводити з урахуванням інноваційних
можливостей його розвитку. При цьому оцінку про-
водити з урахуванням інноваційних можливостей
кожної складової виробничого потенціалу.

Алгоритм методичного підходу щодо оцінки
виробничого потенціалу відображено на рис. 1. За-
пропонована методика оцінки виробничого потенціалу
та рівня його інноваційного розвитку заснована на си-
стемному підході, який дозволяє розглядати, аналізу-
вати та оцінювати промислове підприємство з точки
зору оцінки стану та розвитку його внутрішньої струк-
тури, впливу зовнішнього оточення та поточну та перс-
пективну (стратегічну) ситуацію, з точки зору місце-
знаходження підприємства в організаційно – економічній
структурі регіональної господарської системи.

Як бачимо з алгоритму методики, після першого
етапу формування та визначення мети оцінки потенці-
алу необхідно провести формування складових вироб-
ничого потенціалу машинобудівного підприємства.

При цьому, на наш погляд, необхідно враховува-
ти принципи декомпозиції системи [4, c. 68].

Загальні критерії декомпозиції складових загаль-
ного потенціалу розвитку підприємства:

–  суттєвий вплив на цілі і кінцеві результати за-
гального потенціалу;

–  відображення інтегрованого впливу своїх еле-
ментів;

–  зв’язок із загальносистемними характерис-
тиками, які мають вплив на досягнення цілей за допо-
могою усієї системи складових загального потенціа-
лу підприємства;

–  необхідність формування складових загаль-
ного потенціалу підприємства за тими ознаками, що
чітко проявляють функціональний зв’язок між скла-
довими і загальним потенціалом в цілому;

–  функції складових загального потенціалу
реалізуються лише через взаємодію з іншими його
складовими і елементами.

До загальних критеріїв декомпозиції виробничо-
го потенціалу як основної складової загального по-
тенціалу машинобудівного підприємства, на наш по-
гляд, необхідно віднести:

–  наявність структуротворчих властивостей;
–  наявність властивостей, які використовуються

для характеристики складових і є умовою для зараху-
вання складової до підсистеми виробничого потенціалу;

–  підпорядкування їх умовам функціонування
складових і зміна у процесі їх розвитку або внаслідок
управлінського впливу;

–  конкретна форма існування визначається ціля-
ми підприємства і самого виробничого потенціалу,
тобто її ознакою є структурна автономність;

–  функція складової виробничого потенціалу ре-
алізується виключно через взаємодію з іншими еле-
ментами та складовими виробничого потенціалу;
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– залежність взаємодії з іншими елементами
і складовими від ступеня упорядкованості взаємо-
зв’язків між ними.

Після проведення 3 та 4 етапів, які полягають у фор-
мування інформаційної бази оцінки та вибору критерії
оцінки, найбільш важливим та складним є 5 етап – фор-
мування показників, що характеризують вже визначені
на другому етапі складові виробничого потенціалу.

Запропонований нами підхід відрізняється від
багатьох підходів, розроблених сучасними еконо-
містами та науковцями тим, що пропонується показ-
ники, що характеризують складові виробничого по-
тенціалу, розділяти та три групи:

– перша група – показники, які характеризують
поточний стан виробничого потенціалу;

– друга група – показники, які характеризують
ефективність використання виробничого потенціалу;

– третя група показників, які характеризують інно-
ваційні можливості розвитку виробничого потенціалу
промислового підприємства.

На сьомому етапі необхідно розрахувати часткові
показники за визначеними трьома групами.

На підставі часткових показників здійснюється
розрахунок інтегральних показників оцінки стану, ефек-
тивності використання потенціалу та оцінки інновацій-
них можливостей розвитку виробничого потенціалу.
У процесі розрахунку інтегральних показників для
кожного часткового показника визначається його зна-
чущість, що є необхідною умовою при обробці еконо-
мічної інформації. Для цього необхідно провести
анкетування фахівців (експертів), зайнятих в одній
галузі, що дозволить урахувати різнобічні думки.

Для вирішення завдання вибору складу експер-
тної групи пропонуємо використання методу випад-
кового пошуку [5, c. 57].

При розрахунку інтегральних показників оцінки
стану, ефективності використання потенціалу та оцінки
інноваційних можливостей розвитку виробничого потен-
ціалу необхідно скласти матрицю спостережень та виз-
начити необхідні елементи за наступною формулою 1[6],
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                                                                   (1)

де w – число одиниць (підприємств);
n – число ознак або показників, що характери-

зують стан, ефективність використання потенціалу або
інноваційні можливості розвитку виробничого потен-
ціалу машинобудівних підприємств;

ikz – значення ознаки або показника k для оди-
ниці i.

Далі необхідно розрахувати інтегральні показни-
ки за обраними трьома групами. Розрахунок цих інте-
гральних показників пропонуємо проводити з ураху-
ванням методу середнього геометричного. Провід-
ними вченими А. Н. Тищенко, Н. А. Кизимом та
Я. В. Догадайло було запропоновано формулу для
інтегральної оцінки результатів стратегічного управ-
ління потенціалом машинобудівного підприємства (C)
за формулою 2. Вона містить у собі дві складові:
по-перше – критерій, що відображає стан потенціалу
машинобудівного підприємства (D), по-друге – кри-
терій ефективності використання потенціалу машино-
будівного підприємства (U) [7].

UDC += ,                                              (2)
де D – показник стану ресурсних складових по-

тенціалу машинобудівного підприємства, який розра-
ховується за формулою 3:

n
ii KdD ∏= i=1..n                                    (3)

де di – показник, що характеризує стан i-ї ресур-
сної складової потенціалу підприємства;

Ki – експертна оцінка важливості показника, що
характеризує стан i-ї ресурсної складової потенціалу
машинобудівного підприємства,

n – кількість показників оцінки стану ресурсних
компонент потенціалу підприємства.

U – показник, що характеризує ефективність ви-
користання ресурсних складових потенціалу машино-
будівного підприємства та розраховується за форму-
лою 4:

m
jj HuU ∏= j=1..m                                   (4)

де uj – показник, що характеризує ефективність
використання ресурсів j-ї ресурсної складової потен-
ціалу підприємства;

Hj – експертна оцінка важливості показника, що
характеризує ефективність використання j-ї ресурсної
складової потенціалу машинобудівного підприємства,

m – кількість показників оцінки ефективності
використання ресурсних складових потенціалу під-
приємства.

Таким чином, взяв за основу запропоновані фор-
мули, можемо розрахувати:

– інтегральний показник (Іст) оцінки стану ви-
робничого потенціалу за формулою 5;

– інтегральний показник (Іефп) ефективності
використання потенціалу за формулою 6;

– інтегральний показник (Іімп) оцінки інновацій-
них можливостей розвитку виробничого потенціалу
за формулою 7.

n
ii Kd²ñò ∏=    ,     i=1,..,n,                           (5)

де d – показник, що характеризує стан i-ї скла-
дової виробничого потенціалу підприємства;
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K – експертна оцінка важливості показника, що
характеризує стан i-ї складової виробничого потенці-
алу підприємства;

n – кількість показників оцінки стану складових
виробничого потенціалу підприємства.

Рис. 1. Алгоритм методики оцінки виробничого потенціалу
машинобудівного підприємства

 m
jj HuІефп ∏= ,   j=1,..,m,                        (6)

де u – показник, що характеризує ефективність
використання j-ї складової виробничого потенціалу
підприємства;
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H – експертна оцінка важливості показника, що
характеризує ефективність використання j-ї складової
виробничого потенціалу підприємства;

m – кількість показників оцінки ефективності
використання складових виробничого потенціалу
підприємства.

 m
YY РкІімп ∏=     , y=1,.., m,                  (7)

де к – показник, що характеризує інноваційні
можливості розвитку y -ї складової виробничого по-
тенціалу підприємства;

Р – експертна оцінка важливості показника, що
характеризує інноваційні можливості розвитку y -ї
складової виробничого потенціалу підприємства;

y – кількість показників оцінки інноваційних мож-
ливостей розвитку складових виробничого потенціа-
лу підприємства.

На восьмому етапі проводиться оцінка динаміки
отриманих показників, визначаються внутрішні резер-
ви розвитку потенціалу машинобудівного підприєм-
ства, напрямки підвищення ефективності використан-
ня та інноваційного розвитку виробничого потенціалу
та його складових.

Висновки: Зміна наукових поглядів на підходи
до управління конкурентоспроможністю, до стратегіч-
ного управління розвитком підприємства в умовах
невизначеності, нестабільності зовнішнього середови-
ща та обмеженості ресурсів, стають у підґрунті фор-
мування нових методичних засад при оцінці потенціа-
лу машинобудівного підприємства, а саме при оцінці
його виробничого потенціалу.

За проведеним дослідженням:
• розроблено алгоритм методики оцінки ефек-

тивності використання виробничого потенціалу маши-
нобудівного підприємства за його складовими;

• запропоновано формування показників, що
характеризують складові виробничого потенціалу з ура-
хуванням трьох напрямків: перша група – показники,
які характеризують поточний стан виробничого потен-
ціалу, друга група – показники, які характеризують
ефективність використання виробничого потенціалу та
третя група показників, які характеризують інноваційні
можливості розвитку виробничого потенціалу промис-
лового підприємства;

• визначено інноваційні можливості розвитку
виробничого потенціалу як сокупність інновативності
(готовність та здатність до розвитку на інноваційній
основі), інноваційності (здатність уловлювати та за-
своювати інновації) та інноваційної активності скла-
дових виробничого потенціалу аналізованого промис-
лового підприємства.
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