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Статтю присвячено розгляду організаційно-економічних засад формування системи управління виробничим по-
тенціалом підприємства. Доведено, що мета управління виробничим потенціалом сільськогосподарського підприєм-
ства полягає в забезпеченні його оптимального використання й планомірного розвитку.

Основним завданням підприємств в умовах ринкової економіки є забезпечення конкурентоспроможності про-
дукції. Як переконує практика, його найчастіше вирішують підприємства з високим виробничим потенціалом, що
розглядається нами як потенційна здатність підприємства розробляти, виробляти та реалізувати конкурентоспро-
можну продукцію.

Зауважимо, що при розгляді підприємства як виробничої системи в якості об'єкта стратегічного управління перш
за все постає питання про те, які можливості воно має на поточний момент і матиме в перспективі, щоб забезпечити
конкурентоспроможність своєї продукції. У такому разі мова повинна йти про стратегічний потенціал, який харак-
теризує граничні можливості досягнення глобальної та локальної стратегічних цілей у відповідних зовнішніх умо-
вах. Він є більш широкою категорією, ніж виробничий потенціал, оскільки характеризує не тільки граничні обсяги
виробництва продукції за раціонального використання наявних ресурсів, а й здатність підприємства вивчати зовнішнє
середовище, кон'юнктуру ринку та фактори виробництва, здатність адаптуватися до змін.

Узагальнення вищевикладених підходів та систематизація тлумачень категорії виробничого потенціалу дають
підстави для висновку про відсутність єдності в поглядах науковців. Визначення виробничого потенціалу повинно
відображати сутність його складових, а також містити в собі оціночні характеристики (властивості) всіх елементів
потенціалу.

Доведено, що ефективність управління виробничого потенціалу залежить від його інформаційного забезпечен-
ня, основним завданням якого є своєчасне надання органам управління необхідної за обсягом і достовірної інфор-
мації для прийняття виважених рішень. Вміле і цілеспрямоване використання інформації дасть змогу постійно залу-
чати широке коло працівників підприємства до вирішення питань підвищення ефективності використання виробни-
чого потенціалу підприємства та його нарощування.

Ефективність управління виробничим потенціалом підприємства визначається обгрунтованістю методології, яка
застосовується для здійснення управлінського процесу.

The article is devoted to the consideration of organizational and economic principles of the formation of a management
system for the production potential of the enterprise. It is proved that the aim of managing the production potential of an
agricultural enterprise is to ensure its optimal use and systematic development.

The main task of enterprises in a market economy is to ensure the competitiveness of products. As persuasive practice,
it is most often solved by enterprises with high production potential, which is considered by us as a potential ability of
the enterprise to develop, produce and realize competitive products.

Note that when considering an enterprise as a production system as the object of strategic management, the first
question arises as to what opportunities it has at the moment and will have in the long run to ensure the competitiveness
of its products. In this case, the question should be about the strategic potential that characterizes the marginal ability to
achieve global and local strategic goals in the relevant external environment. It is a broader category than production
potential, because it characterizes not only the marginal volumes of production for the rational use of available resources,
but also the ability of the enterprise to study the external environment, market conditions and factors of production, the
ability to adapt to change.

The generalization of the above-mentioned approaches and the systematization of interpretations of the category of
production potential give grounds for the conclusion that there is no unity in the views of scientists. Definition of
production potential should reflect the essence of its components, and also contain the estimated characteristics
(properties) of all elements of the potential.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основним завданням підприємств в умовах

ринкової економіки є забезпечення конкурен-
тоспроможності продукції. Як переконує прак-
тика, його найчастіше вирішують підприємства
з високим виробничим потенціалом, що розг-
лядається нами як потенційна здатність
підприємства розробляти, виробляти та реалі-
зувати конкурентоспроможну продукцію.

Зауважимо, що при розгляді підприємства
як виробничої системи в якості об'єкта страте-
гічного управління перш за все постає питання
про те, які можливості воно має на поточний
момент і матиме в перспективі, щоб забезпечи-
ти конкурентоспроможність своєї продукції. У
такому разі мова повинна йти про стратегічний
потенціал, який характеризує граничні можли-
вості досягнення глобальної та локальної стра-
тегічних цілей у відповідних зовнішніх умовах.
Він є більш широкою категорією, ніж виробни-
чий потенціал, оскільки характеризує не тільки
граничні обсяги виробництва продукції за ра-
ціонального використання наявних ресурсів, а
й здатність підприємства вивчати зовнішнє се-
редовище, кон'юнктуру ринку та фактори ви-
робництва, здатність адаптуватися до змін.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Окремі аспекти формування виробничого

потенціалу й управління його використанням
відображені у працях вітчизняних науковців:
В. Андрійчука, Л. Анічина, Я. Білоуська, О. Бітте-
ра, О. Бугуцького, П. Гайдуцького, А. Галь-
чинського, В. Гончарова, А. Даниленка, М. Де-
м'яненка, В. Дієсперова, В. Добряка, О. Здоров-
цова, М. Єріна, Д. Крисанова, Б. Пасхавера,
Г. Підлісецького, В. Трегобчука, О. Ульян-
ченка, М. Федорова, Г. Черевка, О. Шебаніної,
О. Шпичака, А. Юзефовича, К. Якуби та ін. Ра-
зом із тим, незважаючи на значну кількість пуб-
лікацій по даній темі, питання, пов'язані із
підвищенням ефективності управління та вико-
ристання виробничого потенціалу підприємств

It is proved that the efficiency of management of production potential depends on its information support, the main
task of which is the timely provision to the authorities of the management of the required volume and reliable information
for making well-informed decisions. Efficient and purposeful use of information will allow to constantly involve a wide
circle of employees of the enterprise before the decision of questions of increase of efficiency of use of production potential
of the enterprise and its increase.

The effectiveness of management of the production potential of an enterprise is determined by the validity of the
methodology used for the management process.

Ключові слова: ефективність, підприємство, управління, потенціал, виробництво.
Key words: efficiency, enterprise, management, potential, production.

залишаються до теперішнього часу недостат-
ньо вивченими. Як наслідок, виникає об'єктив-
на необхідність подальшого розвитку теорії та
методики формування цілісної системи ефек-
тивного управління виробничим потенціалом
сільськогосподарських підприємств в умовах
інноваційного розвитку, а також подальшого
розроблення методичних підходів до оцінки
виробничого потенціалу та рівня його викори-
стання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка теоретич-

них, методологічних положень щодо управ-
ління виробничим потенціалом підприємства

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Очевидно, що в аспекті проблеми виробни-
чого потенціалу підприємства управління має
бути спрямоване на максимальне його викори-
стання і нарощування, виходячи із стратегічних
цілей підприємства. Якісне управління дає змо-
гу усунути протиріччя між об'єктивними зако-
номірностями, елементами виробничого потен-
ціалу, ресурсами, їх використанням і взаємо-
заміщенням, нововведеннями та цілями, умова-
ми діяльності підприємства й реальними мож-
ливостями.

Управління потенціалом підприємства, в
основі якого лежить системний підхід до забез-
печення розвитку, набагато ефективніше оди-
ничних заходів, спрямованих здебільшого на
удосконалення організаційно-технічних відно-
син. З урахуванням вищевикладеного під управ-
лінням виробничого потенціалу слід розуміти
підготовку, прийняття і реалізацію рішень з оц-
інки потенціалу, рівня його використання і на-
рощування відповідно до цілей, стратегією
підприємства, беручи до уваги вплив внутріш-
нього і зовнішнього середовища діяльності
підприємства й використовуючи відповідні ме-
тоди й функції управління.
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Об'єктом управління є стан потенціалу
підприємства, що охоплює широкий спектр пи-
тань його виробничої діяльності (рис. 1).

Мета управління виробничим потенціалом
сільськогосподарського підприємства полягає
в забезпеченні його оптимального використан-
ня й планомірного розвитку. Органи управлін-
ня покликані реалізувати цю мету за допомо-
гою систематичного здійснення заходів, що
впливають на величину потенціалу та його ви-
користання відповідно до стратегії розвитку й
цілей підприємства, керуючись нормативно-
правовими документами як на рівні підприєм-
ства, так і в його підрозділах, службах, на ро-
бочих місцях.

Управління виробничим потенціалом має
передбачатися посадовими обов'язками керів-
ника будь-якого рангу. При цьому ефек-
тивність управлінської роботи визначається не
тільки професіоналізмом, компетентністю, а й
відповідальністю за реалізовані заходи, юри-
дично обгрунтованим розподілом посадових
обов'язків, які не повинні виходити за межі
повноважень конкретного керівника. В оста-
точному варіанті посадові обов'язки з управ-
ління потенціалом підприємства слід оформля-
ти у вигляді стандарту або наказом першого
керівника підприємства.

Здійснення процесу управління потенціа-
лом передбачає попередній аналіз позитивних
і негативних сторін управлінських дій менедж-
менту підприємства, які визначають можли-
вості й загрози для суб'єктів господарювання.

Отже, зміст управління визначається складом
методів і функцій, які здійснюються в ході
підготовки та реалізації заходів. Методи управ-
ління потенціалом характеризуються сукупні-
стю цілеспрямованого впливу органів управлі-
ння на об'єкт управління з метою вирішення по-
ставлених завдань. Вони поділяються на адмі-
ністративні (організаційно-розпорядчі), еко-
номічні, соціально-психологічні, ідеологічні. У
нашому випадку в основному використовують-
ся перші два методи, що охоплюють основний
зміст управлінських дій.

Функції управління є управлінським інстру-
ментом, що дозволяє найбільш ефективно реа-
лізувати заходи з урахуванням наявних мож-
ливостей і ресурсів. Це — особливі види управ-
лінської діяльності, що відрізняються одно-
рідністю змісту виконуваних робіт та їх цільо-
вою спрямованістю.

Виділимо основні предметні функції управ-
ління потенціалом, грунтуючись на функціях
класичного управління: цілепокладання, пла-
нування, організація, облік і контроль, моти-
вація. Перераховані функції управління відоб-
ражають зміст основних етапів процесу управ-
ління потенціалом підприємства і виділяють
предметні галузі управлінської діяльності на
всіх ієрархічних рівнях.

Охарактеризуємо деякі функції управління
потенціалом підприємства.

Цілі його розвитку слід зорієнтувати в часі.
Залежно від часового горизонту вони можуть
бути довго-, середньо- і короткостроковими.

Стратегія розвитку підприємства 

Оцінка стану потенціалу підприємства 

Вибір та обґрунтування 

методу оцінки 

Поелементна оцінка  

потенціалу 

Розрахунок інтегрального 

показника потенціалу 

Оцінка ефективності та можливостей 

підвищення використання потенціалу 

підприємства 

Розробка ефективних напрямів формування 

конкурентоспроможного виробничого потенціалу 

Моделі формування: 

Трудовий 

потенціал 

Інноваційний 

потенціал  
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потенціал 

Інформаційний 

потенціал 

Управлінський 

потенціал 

Інфраструктурний 
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Фондовий 
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Фінансовий 
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Рис. 1. Схема управління виробничим потенціалом сільськогосподарських підприємств
Джерело: складено автором.
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Цілі мають бути досяжними, що залежить на-
самперед, від діяльності працівників підприєм-
ства, дій партнерів, зовнішнього середовища.
При формуванні цілей потенціалу підприємства
необхідно передбачити ймовірнісний характер
їх досягнення і спочатку враховувати можли-
ве відхилення бажаного від дійсного. Крім
кінцевого результату при формулюванні мети,
необхідно вказувати і спосіб її досягнення. Цілі
мають бути взаємопов'язані й несуперечливі. Їх
пріоритетність визначається на основі ранжи-
рування за часом досягнення і наявністю ре-
сурсів.

Результатом планування виробничого по-
тенціалу є його величина і рівень використан-
ня у досліджуваному періоді. Наукова обгрун-
тованість плану виробничого потенціалу дося-
гається дотриманням таких вимог: наявність та
результативність функціонування маркетинго-
вої системи в областях стратегічного інтересу
і спеціалізації підприємства; наявність та успіш-
не функціонування системи прогнозування, яка
використовується для обгрунтування перспек-
тивних напрямів розвитку науково-технічного
потенціалу; наявності на підприємстві ефектив-
ної й динамічної інформаційної системи забез-
печення маркетингових досліджень, прогнозу-
вання і планування технічного рівня виробниц-
тва, рівня організації виробництва й управлін-
ня; використання системи ранжування та відбо-
ру пропозицій при формуванні портфеля за-
ходів щодо розвитку і використання виробни-
чого потенціалу, що базується на застосуванні
об'єктивних множинних критеріїв; використан-
ня наукових методів оцінки й економічного
обгрунтування пропозицій щодо розвитку та
ефективного їх використання.

До основних принципів планування потен-
ціалу підприємства належать: узгодженість
стратегічного і поточного планів; соціальна
спрямованість плану; ранжування об'єктів пла-
нування за їх важливістю; адекватність плано-
вих показників; узгодженість плану з парамет-
рами зовнішнього середовища складових ви-
робничого потенціалу; варіантність плану, його
збалансованість, обгрунтованість, гнучкість.

Завдання управління потенціалом мають
багатоплановий характер і диференціюються
за такими напрямами: дослідження виробничо-
го потенціалу підприємства, формування на-
прямів розвитку й підвищення рівня його вико-
ристання, реалізація виробничого потенціалу
в стратегічному управлінні підприємством,
відтворення потенціалу.

Формування потенціалу розглядається як
процес ідентифікації та створення підприєм-

ницьких можливостей, його структуризації й
побудови певних організаційних форм для ста-
більного розвитку та ефективного відтворен-
ня. Формування потенціалу відбувається при
створенні підприємства або при переході в
інший стан (реструктуризація, реконструкція
тощо).

На формування потенціалу підприємства
впливають різноманітні фактори: сфера діяль-
ності підприємства, його розмір, номенклату-
ра й особливі характеристики продукції, що
випускається, місцерозташування підприєм-
ства, цілі та стратегії розвитку тощо. Деякі нау-
ковці відносять до формування потенціалу
підприємства і процес оптимізації його струк-
тури. На їхню думку, оптимізація структури
потенціалу — це процес формування його
структури, що відповідає виду, характеру
діяльності підприємства і цілей які стоять пе-
ред ним. Оптимальною буде така структура
потенціалу підприємства, в якій кожний еле-
мент відповідає висунутим до нього вимогам,
тобто має таку величину і якість, які необхідні
для сталого функціонування й розвитку під-
приємства, реалізації обраних стратегій і досяг-
нення поставлених цілей.

Підкреслимо, що поняття "оптимізація
структури потенціалу підприємства" нетотож-
не поняттю "оптимізація використання ре-
сурсів підприємства". Відмінність пов'язана з
тим, що не завжди шляхом оптимізації викори-
стання ресурсів підприємства можна досягти
оптимальної структури потенціалу. Процес її
оптимізації передбачає дослідження, оцінку й
аналіз існуючої структури потенціалу, величи-
ни та якості її елементів; встановлення вимог
до величини та якісної характеристики еле-
ментів потенціалу (визначення оптимальної
структури); розробка заходів щодо оптимізації
структури потенціалу.

Використання потенціалу — це процес реа-
лізації сукупних можливостей діючого під-
приємства. Одним з основних завдань управ-
ління потенціалом підприємства є підвищення
рівня його використання з досягненням опти-
мального значення. Останнє визначається ви-
браними цілями і стратегією розвитку підприє-
мства.

Відтворення виробничого потенціалу під-
приємства пов'язане із процесом безперервно-
го оновлення його складових. При цьому роз-
різняють просте відтворення потенціалу (онов-
лення спожитих факторів виробництва) і роз-
ширене відтворення (нарощування потенціалу
за рахунок кількісного та якісного розвитку
виробничих факторів і елементів потенціалу,
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що забезпечують вищу результативність діяль-
ності підприємства).

Із розгляду завдань управління потенціа-
лом підприємства випливає, що управління ним
має стратегічний характер, адже тактичні зав-
дання управління є логічним продовженням
стратегічних і спрямовані на вирішення остан-
ніх. У зв'язку з цим управління потенціалом
підприємства слід вважати складовою части-
ною процесу стратегічного управління підприє-
мством. При цьому основні етапи управління
потенціалом органічно вмонтовуються в етапи
стратегічного управління підприємством. Про-
цес стратегічного управління, побудований на
основі врахування виробничого потенціалу
підприємства, передбачає вісім етапів: визна-
чення місії підприємства; визначення цілей
підприємства; оцінка й аналіз зовнішнього се-
редовища, можливостей та загроз; досліджен-
ня й оцінка виробничого потенціалу підприєм-
ства, ідентифікація сильних і слабких сторін;
формування й аналіз стратегічних альтернатив
на основі аналізу зовнішнього середовища,
складових виробничого потенціалу й рівня їх
використання; обгрунтування комплексної
стратегії розвитку підприємства; реалізація
стратегії; контроль та оцінка реалізації стра-
тегії.

Докладніше розглянемо етапи, пов'язані з
залученням виробничого потенціалу підприє-
мства.

На етапі управлінського обстеження силь-
них і слабких сторін діяльності підприємства,
крім аналізу фактичного стану підприємства і
результатів його функціонування здійснюють-
ся дослідження й оцінка виробничого потен-
ціалу елементів, що входять до його складу.
Визначається фактичний рівень використання
потенціалу підприємства.

Оскільки можливості підприємства зазви-
чай взаємопов'язані, а іноді можуть бути взає-
мовиключними, тому необхідно оцінити вияв-
лений альтернативний набір можливостей.
Найкращий з точки зору цілей і результатів
реалізації набір потенційних можливостей
може розглядатися як виробничий потенціал
підприємства.

На цьому етапі визначаються також вимо-
ги до оптимальної структури потенціалу, пере-
віряється його фактична структура на опти-
мальність, з'ясовуються величини надлишково-
го, недостатнього, нереалізованого потенціалів
і проблемні місця.

На наступних, етапах на основі аналізу зов-
нішнього середовища, оцінки потенціалу й
рівня його використання формуються та ана-

лізуються стратегічні альтернативи розвитку
підприємства. Розглядаються вибрані основні
стратегії й обгрунтовується стратегія викори-
стання та розвитку потенціалу підприємства,
яка включає в себе ряд допоміжних стратегій:
підвищення рівня використання потенціалу,
оптимізації структури потенціалу, нарощуван-
ня потенціалу.

Розробка функціональних стратегій для
всіх сфер діяльності здійснюється у межах
стратегії використання й розвитку потенціалу
підприємства, оскільки ці стратегії в такому ви-
падку можна розглядати як стратегії викорис-
тання й розвитку елементів потенціалу підприє-
мства.

Зупинимося детальніше на розгляді одного
з найважливіших стратегічних управлінських
завдань — нарощування потенціалу підприєм-
ства. Зазвичай виділяють два основних напря-
ми нарощування потенціалу підприємства:
зовнішній — залучення ресурсів зі сторони та
внутрішній, що передбачає пошук внутрішніх
резервів.

Перший напрям нарощування потенціалу
вимагає створення дієвого механізму управ-
ління інвестиційною активністю підприємств і
пов'язаний з їхніми інвестиційними можливо-
стями, які в кожному плановому періоді знач-
но нижче потреб. Реалізація сучасних, навіть
відносно нескладних проектів, потребує знач-
них коштів. Тому при плануванні інвестицій для
нарощування потенціалу підприємства спочат-
ку необхідно обгрунтувати напрями інвесту-
вання. Слід мати на увазі, що значні вкладення
потрібні для підтримки на даному рівні вироб-
ничого апарату підприємства, забезпечення
високої якості продукції та її конкурентоспро-
можності, підвищення рентабельності вироб-
ництва. Тому необхідно розробити систему
пріоритетів, використання якої дозволить ран-
жувати передбачувані напрями інвестування на
підприємстві.

Низький рівень рентабельності виробницт-
ва не дає змогу в належному обсязі здійснюва-
ти інвестиції за рахунок прибутку підприєм-
ства. Це стосується й іншого джерела інвес-
тицій — банківських кредитів, які через високі
відсоткові ставки майже не доступні для
сільськогосподарських підприємств. Розміри
амортизаційних фондів не відшкодовують по-
треби в коштах на просте відтворення елементів
виробничого потенціалу.

Тому на сучасному етапі основний напрям
нарощування виробничого потенціалу підприє-
мства зосереджує увагу товаровиробників на
внутрішніх чинниках і тісно пов'язаний з усу-
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ненням втрат, нераціональним використанням
ресурсів, виявленням і задіянням потенційних
резервів.

Одним із найважливіших завдань управлін-
ня потенціалом підприємства є формування
виробничих ресурсів, що характеризуються
загальною сумою наявних ресурсів, а також
ресурсів, які підприємство може залучити для
досягнення своїх стратегічних цілей. Залучені
ресурси підприємства у процесі формування
потенціалу трансформуються в його необо-
ротні та оборотні активи підприємства. Тому
вартісна оцінка потенціалу тісно пов'язана з
оцінкою вартості активів підприємства. Логіка
формування виробничого потенціалу засвід-
чує, що цей процес доцільно розглядати в такій
послідовності: оцінка існуючого потенціалу
(вартість активів) підприємства; визначення
можливого обсягу залучення фінансових ре-
сурсів; трансформація залучених фінансових
ресурсів в активи підприємства; оцінка сфор-
мованого потенціалу підприємства.

Зазначимо, що сформований виробничий
потенціал сільськогосподарського підприєм-
ства, а також сукупність стратегічних цілей
визначають його інвестиційну привабливість.
Здебільшого вітчизняні сільськогосподарські
підприємства мають низьку інвестиційну при-
вабливість через незадовільний рівень капіта-
лізації. Їхня ринкова вартість базується на
оцінці матеріальних активів і практично не
включає в себе вартість інтелекту працівників
(інтелектуальної власності).

З урахуванням цієї обставини, на нашу дум-
ку, схема формування потенціалу сільськогос-
подарського підприємства повинна бути такою,
щоб в її основі були інноваційні розробки і, пе-
редусім, у сфері створення технологічних інно-
вацій. Метою формування виробничого потен-
ціалу є насамперед створення конкурентних
переваг у зовнішньому середовищі, переважно
за рахунок створення й використання техноло-
гічних інновацій.

На етапі розробки моделі стратегії форму-
вання виробничого потенціалу підприємства
уточнюються дерево цілей і цільові функції
ефективності, проектується оптимальна струк-
тура витрат і структура капіталу, розробляєть-
ся модель управління витратами на основі ме-
тоду беззбитковості [1].

Основним засобом забезпечення ефектив-
ного використання виробничого потенціалу є
інформаційні технології. Створення інформа-
ційної системи — складне завдання, розв'язан-
ня якого можливе шляхом використання сис-
теми CASE (Computer-Aided-Softwarc System

Engineering) — технологій, що дозволяють мак-
симально автоматизувати всі етапи виконання
інноваційних проектів [2]. Інформаційні техно-
логії ефективно використовуються для управ-
ління інноваційними перетвореннями на під-
приємствах провідних країн світу, які є атри-
бутом формування й управління використан-
ням виробничого потенціалу кожного підприє-
мства.

Отже, розв'язання перерахованих завдань з
управління виробничим потенціалом вимагає
реалізації численних заходів організаційного,
технічного, соціально-економічного, правового
й іншого характеру. Сучасна теорія і практика
виробничого менеджменту володіє великою
різноманітністю форм і методів організації робіт
з управління елементами виробничого потенці-
алу підприємства [3]. Передусім це стосується
таких елементів виробничого потенціалу, як ви-
робничі фонди, персонал підприємства, органі-
зація виробництва, праця й управління.

Зазначимо, що ефективність управління ви-
робничого потенціалу залежить від його інфор-
маційного забезпечення, основним завданням
якого є своєчасне надання органам управління
необхідної за обсягом і достовірної інформації
для прийняття виважених рішень. Вміле і цілес-
прямоване використання інформації дасть змо-
гу постійно залучати широке коло працівників
підприємства до вирішення питань підвищення
ефективності використання виробничого по-
тенціалу підприємства та його нарощування
[4—9].

Контроль як функція управління є резуль-
туючою, що дає можливість врахувати фактич-
ний стан потенціалу підприємства і виявити кон-
кретні напрями підвищення рівня його викори-
стання й подальшого розвитку. Для цього на
підприємствах слід задіяти різні форми та види
контролю, а саме: стратегічний та оперативний,
адміністративний і самоконтроль, внутрішній та
зовнішній, суцільний і вибірковий та ін.

Доцільно розробити також схему процесу
контролю стану виробничого потенціалу
підприємства і рівня його використання. На ос-
нові наявних стандартів або інших керівних до-
кументів слід порівняти фактичні дані з норма-
тивними і при відхиленні результатів з'ясувати
причини й розробити заходи щодо їх усунення.

ВИСНОВКИ
Отже, ефективність управління виробничим

потенціалом підприємства визначається об-
грунтованістю методології, яка застосовуєть-
ся для здійснення управлінського процесу.
Аналіз теорії і практики економічного управ-
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ління дозволяє розглядати виробничий потен-
ціал сільськогосподарського підприємства з
позиції системного підходу. Згідно з теорією
управління система є сукупністю взаємопов'я-
заних і взаємодіючих один з одним елементів,
складових, які формують цілісне утворення.

Системний підхід передбачає, що будь-яка
система розглядається як сукупність взаємо-
обумовлених елементів, орієнтованих на досяг-
нення певних цілей з урахуванням ендогенних
(внутрішніх) і екзогенних (зовнішніх) факторів
розвитку.

Потенціал підприємства, як було розгляну-
то вище, характеризується загальною сумою
наявних ресурсів, а також ресурсів, які підприє-
мство може залучити для досягнення страте-
гічних або поточних цілей. Кількісні та якісні
параметри цих ресурсів, а також інтеграція їх
визначають виробничу здатність господарюю-
чого суб'єкта. Виробничий потенціал характе-
ризується оптимальним у даних умовах науко-
во-технічного прогресу використанням усіх
виробничих ресурсів підприємства. За такого
трактування проблема управління формуван-
ням і реалізацією виробничого потенціалу уяв-
ляється дуже складною і вимагає системного
підходу.
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