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ВСТУП
Рибне господарство (соціально та стратегі-

чно значуща галузь національної економіки з
великим експортним потенціалом) знаходить-
ся в глибокій та затяжній кризі на фоні рибо-
господарської галузі світу, яка неухильно роз-
вивається. Вивчення тенденцій, напрямків та
передового досвіду розвитку світового госпо-
дарства є обов'язковою умовою ефективного
управління виробничим потенціалом підпри-
ємств рибного господарства України, адже на
даний час існує проблема ефективності функ-
ціонування виробничих підприємств, оптимі-
зації їх діяльності для отримання стійких кон-
курентних переваг на ринку в довгостроковій
перспективі. Враховуючи соціально-економіч-
ну і стратегічну значимість підприємств рибо-
господарської галузі, як суб'єкта забезпечен-
ня продовольчої безпеки країни, набуває ак-
туальності питання формування ефективної
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політики розвитку виробничого потенціалу
підприємств рибного господарства України.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Важливість управління виробничим потен-

ціалом підприємств була усвідомлена в розви-
нених країнах світу, починаючи з епохи індус-
тріального розвитку. Істотний внесок у розроб-
ку окремих аспектів проблеми управління ви-
робничим потенціалом підприємств рибного
господарства внесли теоретичні праці нас-
тупних вчених: М.С. Стасишен, Ю.П. Мазур,
Є.П. Губанова, А.М. Москвіна, М.Д. Медников
та ін. Однак у вітчизняній науці системна ме-
тодична основа виробничого потенціалу про-
мислових підприємств, стратегії активізації
його використання вимагають подальшого роз-
витку у зв'язку з новими тенденціями в еко-
номіці, разом з цим, важке економічне поло-
ження вітчизняних суб'єктів рибогосподарсь-
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кої діяльності передбачає подальше досліджен-
ня тенденцій та напрямів розвитку виробничо-
го потенціалу саме цієї галузі.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначити стан і основні тенденції розвитку

процесів господарювання й результатів управ-
ління ефективністю використання виробничо-
го потенціалу підприємствами рибного госпо-
дарства України. Виявити основні фактори
впливу на розвиток виробничого потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Пошук шляхів ефективного управління су-

б'єктами господарювання полягає в аналізі та
оцінці потенціалу розвитку конкретних на-
прямів їх виробничої діяльності, важливу роль

в формуванні якої має ви-
робничий потенціал під-
приємства. Знання якісних
характеристик та економі-
чно обгрунтованих умов
формування складових ви-
робничого потенціалу виз-
начає ефективність функц-
іонування виробничо-гос-
подарської діяльності в
цілому.

Виробничий потенціал
підприємства є складним
поєднанням матеріального,
фінансового та інтелекту-
ального елементів. Керува-
ти даною системою необхі-
дно на основі її детальної
оцінки за умови визначен-
ня факторів формування та
впливу (рис. 1) [1, с. 32].

Крім перерахованих
факторів, на виробничий
потенціал істотно впливає
також рівень організації
виробництва і праці в допо-
міжних і обслуговуваних
підрозділах — ремонтно-
му, енергетичному, транс-

портному господарстві.
Об'єктивне визначення та аналіз факторів

впливу на виробничий потенціал підприємства
дозволяють раціонально планувати обсяг випус-
ку продукції, виявляти можливі резерви розвит-
ку виробництва, обгрунтувати економічну
доцільність спеціалізації виробництва та коопе-
рації підприємств, планувати напрям розвитку
виробничої потужності підприємства [2, c. 87].

Отже, на даному етапі розвитку підприємств
рибної промисловості України було впровадже-
но Державну цільову програму, яка має підвищи-
ти ефективність функціонування виробничого
потенціалу підприємств під впливом вищезазна-
чених факторів, що призведе до реструктуризації
підприємств рибної промисловості за рахунок
модернізації і технічного переозброєння вироб-

ництва, інноваційних технологій у діяльності
вітчизняного флоту рибної промисловості.

Виконання програми здійснюється в два ета-
пи. На першому етапі (до кінця 2013 р.) здійсню-
вались заходи з розвитку підприємств аквакуль-
тури, активізації міжнародної та зовнішньоеко-
номічної діяльності , створення умов для залу-
чення інвестицій та міжнародної технічної до-
помоги. На другому етапі (2014—2016 рр.) пе-
редбачається здійснити заходи з модернізації та
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будівництва суден вітчизняного флоту риб-
ної промисловості, забезпечення діяльності
оптових ринків продукції рибного госпо-
дарства, розширення, реконструкції, техн-
ічного переоснащення і розвитку морських
рибних портів.

Повне виконання основних заходів з
підвищення функціонування виробничого
потенціалу дозволить довести загальне ви-
робництво і видобуток морських біологічних
ресурсів до 375 тис. тонн на рік. Даний на-
прям розвитку рибного господарства дозво-
лить почати новий етап розвитку галузі, за-
безпечити її позитивні зрушення і сприятиме ста-
білізації та нарощуванню виробництва вітчизня-
ної конкурентоспроможної рибної продукції [5].

Для виконання основних положень розвит-
ку підприємств рибного господарства менед-
жери підприємств координують свої зусилля на
формуванні виробничих, маркетингових про-
грам з орієнтацією на вітчизняного спожива-
ча. Інноваційні розробки у вирішенні цих про-
блем будуть відігравати важливу роль.

Визначивши передумови ефективності фун-
кціонування виробничого потенціалу підпри-
ємств та його структуру (рис. 2), доцільно про-
вести аналіз виробничого потенціалу під-
приємств-лідерів у виробництві рибопродуктів
(табл. 1): СП "Українська східна рибна компа-
нія", ТОВ "Ревега", ТОВ "ISG", ТОВ "Плеяди".

Як можна побачити з даних таблиці 1, вироб-
ничий потенціал кожного з даних підприємств
має позитивну динаміку щодо зростання. Більш
точно це можна обгрунтувати, проаналізував-
ши вплив найважливіших складових виробничо-
го потенціалу на загальний його показник за до-
помогою кореляційного аналізу. Розраховані
показники наведено в таблиці 2.

З підвищенням попиту на рибну продукцію
вітчизняні виробники намагаються підвищити но-
менклатуру, асортимент та якість виробленої
продукції, отже підприємства по-
требують більшої віддачі від своїх
основних фондів. Але обладнання,
яке використовується в рибопере-
робній галузі, є переважно застарі-
ле (рівень зношення 45—70% по ана-
лізованих підприємствах) та нееко-
номне. Як висновок — мається се-
редня щільність зв'язку значення ви-
робничого потенціалу від потенціа-
лу основних фондів (0,62—0,68).

Потенціал оборотних фондів
навпаки має достатньо високу
щільність зв'язку з виробничим по-
тенціалом. Це означає, що зазна-

чені підприємства мають значну сукупність
предметів праці у вигляді виробничих запасів,
незавершеного виробництва, напівфабрикатів
власного виготовлення.

Потенціал нематеріальних активів має се-
редню щільність зв'язку із виробничим потен-
ціалом (0,6—0,62) та визначає наявні сукупні
можливості підприємства використовувати
права на нові та наявні продукти інтелектуаль-
ної праці в господарському процесі з метою
реалізації корпоративних інтересів на засаді
задоволення сукупних потреб.

Отже, підприємства рибної промисловості
достатньо наділені ресурсною та сировинною
базою, але існує проблема із використанням ос-
новних фондів підприємств, які потребують то-
тального техніко-технологічного переоснащен-
ня, підвищення рівня прогресивності технологій.
Це все можливе завдяки дотриманню Державної
програми розвитку рибного господарства, яка
визначає вплив на виробничий потенціал наступ-
них факторів: модернізації обладнання, розши-
рення, реконструкції та технічного переоснащен-
ня потужностей, забезпечення розвитку галузе-
вої науки та додаткових інвестицій в галузь. Але
в цілому виробничий потенціал підприємств кож-
ного року підвищується та прогнозується пози-
тивна тенденція щодо його зростання (рис. 3) [3].

  

Виробничий потенціал, тис. грн. 

ТОВ "Українська 
східна рибна 
компанія" 

ТОВ 

"РЕВЕГА" 
ТОВ "ISG" 

ТОВ 

"ПЛЕЯДИ" 

2009 рік 659 554,47 513 689,82 578351,23 292138,91 

2010 рік 720 822,89 562 771,91 601634,52 337682,72 

2011 рік 750 159,17 648 162,88 626793,75 366185,6 

2012 рік 778 366,92 695 771,91 708562,13 388776,24 

2013 рік 783 771,54 711 426,13 735188,39 405662,43 

Таблиця 1. Виробничий потенціал лідерів-
виробників рибопродуктів

 

Залежність виробничого потенціалу від: 

ТОВ 

"Українська 

східна рибна 

компанія" 

ТОВ 

"РЕВЕГА" 
ТОВ "ISG" 

ТОВ 

"ПЛЕЯДИ" 

Потенціалу 
основних 

фондів 

0,667582151 0,6824678 0,623678146 0,646256713 

Потенціалу 
оборотних 

фондів 

0,865558783 0,9875676 0,724587562 0,781356789 

Потенціалу 
нематеріальних 
активів 

0,621079975 0,6026789 0,626867829 0,609025679 

Таблиця 2. Залежність виробничого потенціалу
від структурних складових*

*довірчий інтервал знаходиться в межах (0,39; 1,46), отже, розраховані коефі-
цієнти кореляції є статистично значимі.
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ВИСНОВОК
Причини, які зумовили наявну тенденцію

виробничого потенціалу підприємств рибної
промисловості до зростання є досить різнома-
нітними. Підвищення ефективності функціону-
вання підприємств рибної вітчизняної індустрії
пов'язане із реалізацією державної програми
розвитку, яка має на меті здійснення заходів з
розвитку підприємств, їх модернізації, акти-
вації міжнародної та зовнішньоекономічної
діяльності, створення умов для залучення інве-
стицій та міжнародної технічної допомоги. Але
підприємства потребують тотального техніко-
технологічного переоснащення, підвищення
рівня прогресивності технологій. За допомогою
поглибленого впливу таких факторів, як модер-
нізація обладнання, розширення, реконструк-
ція та технічне переоснащення потужностей за-
безпечиться новий етап розвитку галузі, відбу-
дуться позитивні зрушення в бік стабілізації та
нарощування виробництва вітчизняної рибної
продукції. Дотримання існуючого плану роз-
витку дозволить підвищити добування рибних
ресурсів до 375 тис. тонн на рік, також пла-
нується додаткове створення 5 тис. робочих
місць на підприємствах рибного господарства.
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