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данных для формирования бюджетов должен осуществляться именно за критерием ценности, ко-

торый отображает полезность отдельного вида информации для решения управленческого зада-

ния. 

Выводы и предложения. Применение системы бюджетирования на винодельческих предприя-

тиях способствует улучшению деятельности предприятия за счет получения оптимального уровня 

прибыли с рациональным сочетанием материальных, денежных и трудовых ресурсов. Поскольку, 

бюджетирование остается ―больным‖ местом управления бизнесом предприятия, которое связано 

с организацией работы относительно внедрения или реформирования бюджетирования нами 

определено место бюджетирования в системе управления предприятием и взаимосвязь с бухгал-

терским учетом, а также предложена схема формирования бюджета на винодельческих предприя-

тиях. Отметим, что для успешного внедрения и последующего функционирования системы бюд-

жетирования на предприятии необходимо соблюдение таких условий: 

– совершенствование организационной структуры предприятия, которое позволит четко 

определить функции и ответственность руководителей;  

– четкая структуризация всех процессов, определение ответственных за них лиц, с целью ав-

томатизации операций и упрощение процесса бюджетирования;  

– стандартизация данных, которая наладит их общее использование всеми бизнес–

единицами предприятия; 

– совершенствование учетной системы, потому что она является ―поставщиком‖ необходи-

мых данных; 

– интеграция бюджетирования с организационной и информационной структурами предпри-

ятия, которое позволит повысить эффективность всей системы управления. 

Следует подчеркнуть, что бюджетирование обеспечит предприятию так спланировать свою де-

ятельность, чтобы получить максимально возможную прибыль при минимальных расходах в 

условиях влияния разных факторов на состояние рынка.  

 

Список использованных источников: 
1. Писаренко Т. Бюджетування як основа ефективного управління підприємством/ Т. Писаренко // Еко-

номіка і ринок: облік, аналіз, контроль, 2007. – №16. – С. 304–311. 

2. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета / В.П. Астахов. – М.: Эксперт–бюро, 1997. – 351 c. 

3. Бабенко И.П. Курс двойной бухгалтерии / И.П. Бабенко – С. Петербург – Издание В.И. Губинскаго, 

1911 г. – 1105 с.  

4. Федоровский В.А. Сбалансированное равновесие доходов и расходов / В.А. Федоровский // Стратегия 

фінансового оздоровленя предприятия. – 2–е вид., Николаев: НПЦ ―Эолис‖, 2004. – 68 с. 

 

 

УДК 330.15 

СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНИХ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

А.А. Корнійчук 

Житомирський державний технологічний університет, kornangelina@gmail.com 

 

Для ефективного управління виробничим потенціалом підприємства необхідно знати його ве-

личину і результат від використання. Відтак, на сьогоднішній день існує декілька підходів стосов-

но дослідження виробничого потенціалу, зокрема ресурсний і результативний. Оскільки, управ-

лінські рішення стосовно використання виробничого потенціалу можуть стосуватись як тактично-

го рівня так і стратегічного, постає потреба у розмежуванні діагностичного процесу у 

відповідності до поставлених цілей дослідження.  

Управління виробничим потенціалом на тактичному рівні характеризується оцінкою викори-

стання наявного його рівня. Підприємство як системний інтегратор поєднує ресурси у різних 

функціональних підсистемах: техніко–технологічній, виробничій, кадровій, фінансовій, інфор-

маційній тощо. Кожна з них може бути оцінена крізь призму використання ресурсів комплексами 

показників. Тобто, для цілей діагностування на тактичному рівні використання саме ресурсного 

підходу є найкращим, оскільки кожен елемент виробничого потенціалу буде оцінений окремо, а 

висновок про стан та ефективність використання буде формуватись виходячи з суджень про окре-

му складову.  

Обґрунтування і прийняття стратегічних рішень пов‘язане зі змінами потенціалу, процесами П
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відтворення ресурсів. Діагностичні дослідження при цьому базуються більше на результативному 

підході, тобто на визначенні ефекту від використання потенціалу [3, с. 102].  

Стратегічна діагностика виробничого потенціалу на відмінну від тактичної, має охоплювати не 

тільки сферу оцінки і ефективності використання формуючих складових, а й визначати конку-

рентні переваги підприємства які виникають за рахунок використання потенціалу наявного рівня. 

Відтак, метою проведення стратегічної діагностики виробничого потенціалу є встановлення його 

стану (діагнозу) за допомогою використання комплексу дослідницьких процедур в умовах інфор-

маційної обмеженості, формування характеристики досліджуваного об‘єкта для прийняття управ-

лінських рішень стратегічного характеру стосовно розвитку загальної системи враховуючи не-

визначеність середовища функціонування.  

Таким чином, для визначення наявного рівня виробничого потенціалу використовують ресурс-

ний підхід, а для дослідження ефективності його використання     результативний. 

Прийняття вірних управлінських рішень повинно супроводжуватись використанням достовір-

ної інформацією щодо наявного стану, можливостей подальшого використання і прогнозування 

розвитку об‘єкта дослідження. Тому, ресурсний і результативний підходи використовуються од-

ночасно. Прибічником поєднання ресурсного і результативного підходу є В.Г. Герасимчук [1]. Він 

пропонує оцінювати виробничий потенціал досліджуючи кадрову складову стосовно її 

кваліфікаційного рівня; рівень використання обладнання; фінансові можливості та показники які б 

визначали обсяг витрат на наукові та маркетингові дослідження. 

На нашу думку, даний підхід є більш доцільним, оскільки досліджує виробничий потенціал 

стосовно якості формування і результативності використання, що забезпечує реалізацію процесу 

діагностики.  

Стратегічна діагностика виробничого потенціалу промислових підприємств за даним підходом 

повинна вирішувати наступні завдання: 

-  комплексно оцінювати стан та ефективність використання виробничого потенціалу за еле-
ментними складовими які його формують; 

– визначати резерв конкурентних переваг використовуючи наявний виробничий потенціал; 

-  виявляти сильні і слабкі сторони підприємства, а також можливості його подальшого розвит-
ку завдяки використанню визначеного потенціалу виробництва; 

-  формувати інформацію про виробничий потенціал підприємства яка буде частиною загально-
го стратегічного плану розвитку. 

Для забезпечення виконання визначених завдань необхідно мати набір показників для до-

слідження складових виробничого потенціалу і їх використання. Н.І Іванов який є прибічником 

використання результативного підходу до діагностування виробничого потенціалу зазначає, що 

для дослідження система показників має відображати ефективність потенціалу загалом, та його 

елементів зокрема [2]. Сукупність показників яка використовується для діагностичного процесу 

може відрізнятися за складом, проте обов‘язково повинна відповідати наступним вимогам: 

– включати показники, що визначають виробничий потенціал за всіма складовими;  

– забезпечувати можливість порівняння показників які використовуються для дослідження;  

– спрямовуватися на виконання підприємством поточних та перспективних задач;  

– має бути узгоджена з існуючою на підприємстві звітністю;  

– витрати на формування та обробку інформації, згідно обраної системи показників, повинні 

бути мінімальними.  

Формуючи систему показників для стратегічного діагностування виробничого потенціалу, 

необхідно також враховувати вплив ринкових умов господарювання. Тобто, стратегічна діагно-

стика виробничого потенціалу підприємства, на відміну від звичайної діагностики, повинна вклю-

чати не лише дослідження стану та ефективності використання наявних ресурсів, а й взаємодію з 

ринком, яка визначається спроможністю реагувати на зростаючі потреби споживачів шляхом при-

стосування виробничого потенціалу до умов господарювання.  

Таким чином, для прийняття більш ефективних і виважених рішень пов‘язаних з управлінням 

виробничим потенціалом підприємства доцільно поєднувати у дослідженнях ресурсний і резуль-

тативний підходи. Ресурсний підхід є основою для визначення елементів потенціалу виробництва і 

їх величини, а результативний відображає ефективність використання як формуючих складових, 

так і загального його рівня.  
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Современное состояние экономики промышленных предприятий в условиях повышенной не-

определенности внешней среды, возрастания частоты возникновения кризисных явлений, стагна-

ции производства предъявляет все новые и новые требования к качеству принимаемых управлен-

ческих решений, целевой направленностью которых является поиск путей повышения эффектив-

ности функционирования предприятий. 

В этих условиях особенно возрастает роль комплексного экономического анализа, который 

позволяет уставить зависимость между конечными результатами деятельности предприятия и 

производственными ресурсами, необходимыми для реализации поточной и потенциальной дея-

тельности. 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий занимает цен-

тральное место в экономическом анализе. Этот вид анализа требует рассмотрения всех экономи-

ческих явлений и процессов производственно–хозяйственной деятельности как составных взаимо-

связанных частей единой системы, так и в комплексе. Комплексное исследование позволяет дать 

объективную информацию о ситуации на предприятии. На основе результатов этого анализа также 

эффективно разрабатывать дальнейшую стратегию функционирования предприятия . 

Основное отличие комплексного анализа – единая цель и всесторонность (системность) анали-

за, что предопределено логикой последовательности его направлений и характером выбранных 

показателей для анализа [2, с.9]. То есть системный характер комплексного анализа предопределя-

ет достижение эффективности  в отдельных направлениях тематических анализов подсистем 

предприятия. 

В свою очередь, эффективность проведения тематического анализа также во многом зависит от 

правильно выбранных целей и задач бизнеса, от характеристик самой системы управления, приня-

той на предприятии, а так же от уровня используемых современных информационных технологий 

[1, с.176]. 

Комплексность анализа позволяет менеджерам оперативно ликвидировать недостатки в про-

цессе производства, комплексно обобщать достижения, результаты деятельности за соответству-

ющие периоды времени, разрабатывать мероприятия, направленные на рост эффективности про-

изводства на протяжении всей СТО (стратегической–тактической–оперативной) перспективы раз-

вития предприятия. 

Осуществление комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности предприя-

тий происходит на основе различных методических подходов, использование которых в значи-

тельной степени зависит от рыночной ситуации, эффективности управленческих решений, доступа 

к информации, размера и масштабов деятельности предприятия, состояния предприятия.  

Поэтому следует отметить, что определение оптимальной структуры производства возможно 

только на основе всестороннего анализа экономико–организационной характеристики предприя-

тия, его объемов производства и реализации продукции, состояния и эффективности использова-

ния основных и оборотных средств, обеспеченности и эффективности использования материаль-

ных и трудовых ресурсов, затрат и себестоимости продукции, финансовых ресурсов и эффектив-

ности инвестиционной деятельности. Огромное значение имеет также динамическая обобщающая 

комплексная оценка функционирования предприятия: его потенциала, резервов производства, 

конкурентоспособности. 

На современном этапе развития промышленных предприятий одним из наиболее перспектив-

ных направлений повышения эффективности их деятельности является внедрение так называемых 

ERP–систем. ERP–системы – это системы управления всеми ресурсами предприятия. Данные си-
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