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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сучасності основною діяльністю більшості

підприємств (суб'єктів господарювання) є діяльність, яка
тісно пов'язана із виготовленням товарів, наданням по*
слуг, виконанням робіт. В кінцевому результаті від
здійснення цієї виробничої діяльності залежить рівень
конкурентоспроможності підприємства та конкурентос*
проможності продукції, яку воно виробляє.

Тому важливого значення у заданому контексті на*
буває діагностика виробничої діяльності підприємства,
оскільки вона проводиться "з метою оцінки різних на*
прямів роботи підприємства з метою виявлення "вузьких
місць", можливостей і небезпек для прийняття оптималь*
них оперативних і стратегічних рішень" [1, с. 331].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у дослідження основних аспектів ви*

робничої діяльності підприємства, зокрема діагностики
виробничої діяльності зробили такі вітчизняні науковці:
Бондаренко Т.Ю., Боярський Ю.І., Вовк Ю.Я., Дунська
А.Р., Замула І.В., Іваненко В.О., Максименко Д.В., Мель*
ник О.Г., Смірнова І.В., Стойко І.І., Супрунова І.В., Тю*
тюнник М.Г., Бібен О.І. та ін. [1—10].

Як свідчить аналіз наукової літератури [1—10], не до
кінця дослідженою залишається система діагностики ви*
робничої діяльності підприємства.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою наукової роботи є розроблення системи діаг*

ностики виробничої діяльності підприємства з урахуван*
ням науково*технічного та інноваційного розвитку на ос*
нові узагальнення вітчизняного досвіду та діючої прак*
тики суб'єктів господарювання.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
У ході опрацювання наукових джерел [1—10], постає

нагальна потреба в уточненні сутності поняття "вироб*
нича діяльність підприємства".

З огляду на це, під виробничою діяльністю підприєм*
ства потрібно розуміти "сукупність цілеспрямованих дій
людей із застосуванням засобів та предметів праці для ви*
готовлення нового продукту, надання послуг та задово*
лення соціально*економічних потреб" [2, с. 49—50].

Спираючись на комплексність вищеуточненого понят*
тя, діагностика виробничої діяльності підприємства пе*
редбачає [1, с. 331—332]:

— аналізування планів та бюджетів, що готові до ви*
конання;

— порівняння маркетингових заходів (теперішній стан
з очікуваним протягом певного періоду часу);

— аналізування здатності підприємства до виробниц*
тва та збуту продукції;

— аналізування ділових сценаріїв та їх реалізацію;
— аналізування попиту і пропозиції на продукцію;
— аналізування постачальників сировини;
— аналізування споживачів продукції;
— аналізування результатів від виробничої діяльності,

включаючи збутову та маркетингову.
Так, науковець Бондаренко Т.Ю. у своєму дослідженні

узагальнює такі показники оцінювання виробничої діяль*
ності підприємства [2, с. 50]: 1) показник асортиментності
продукції; 2) показник якості продукції; 3) показник струк*
тури продукції; 4) показник браку продукції; 5) показник
ритмічності виробництва продукції.

Натомість проф. Мельник О.Г. запропоновано проводи*
ти діагностику виробничої діяльності підприємства за таки*
ми індикаторами [3, с. 340]: обсяг товарної продукції, обсяг
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валової продукції, обсяг незавершеного виробництва, пито*
ма вага браку у товарній продукції, виробнича програма.

За показником обсягу валової продукції (ОВП)
здійснюється оцінювання та аналіз ефективності викори*
стання основних та оборотних засобів, завантаженості
цехів та ділянок, у яких здійснюється виробництво про*
дукції, трудових ресурсів. Обсяг валової продукції роз*
раховується як сума [4, с. 168]:

— готових товарів, що виготовлені за фактичний пе*
ріод (ГТф);

— напівфабрикатів власного виробництва, що виго*
товлені за фактичний період (НФВф);

— робіт (послуг), що виконані (надані) згідно із за*
мовленням у фактичному періоді (РЗф);

— робіт по виробництву продукції, які у фактичному
періоді не завершені (РВПнф).

На відміну від обсягу валової продукції, обсяг товар*
ної продукції (ОТП) не включає залишки напівфабрикатів
власного виробництва, виготовлення яких у фактичному
періоді не завершене (РВПнф), тобто обсяг незавершеного
виробництва (ОНВ) [4, с. 168].

Авторами наукової праці [5], шляхом опрацювання
низки джерел, встановлено, що основними складовими
обсягу незавершеного виробництва є [5, с. 459—460]:

— вироби, деталі і вузли, що не пройшли усіх фаз тех*
нологічного процесу та ще до кінця не оброблені (ВнТП);

— продукція, що пройшла фазу обробки та ще не
прийнята до технічного контролю або прийнята, але че*
рез певні обставини не здана на склад (ПнТК);

— вироби, які проходять фазу випробовування, згідно
договору із замовником цих виробів (ВфВ);

— продукція, що вже вироблена, але ще не пройшла
затарювання та пакування на території, де виготовлена,
якщо це визначено фазою технологічного процесу (ПнЗП);

— деталі та напівфабрикати, які потребують подаль*
шої переробки (ДНП);

— брак, що виправлений у виробництві (БвВ).
Науковцем Смірновою І. у праці [6] виділено такі ос*

новні етапи до проведення оцінювання обсягу незавер*
шеного виробництва:

— етап встановлення вартості незавершеного вироб*
ництва;

— етап визначення чистої вартості реалізації незавер*
шеного виробництва;

— етап проведення порівняльного аналізу первинної
вартості незавершеного виробництва із чистою вартістю
реалізації з метою отримання балансової вартості неза*
вершеного виробництва.

Відповідно до вищезазначеного та враховуючи інфор*
мацію у джерелі [3], система діагностики виробничої
діяльності підприємства — це сукупний набір методик, ме*
тодів, технологій, бізнес*індикаторів, суб'єктів та об'єктів,
які у взаємодії дозволяють провести об'єктивне оцінюван*
ня виробничої діяльності підприємства.

Основою результативного проведення виробничої
діяльності підприємством є правильно сформована вироб*
нича програма.

Узагальнюючи вищевикладене, ключові бізнес*інди*
катори системи діагностики виробничої діяльності під*
приємства представлені у таблиці 1.

Потрібно зазначити, що в основі ефективної вироб*
ничої діяльності підприємства лежить науково*технічний
та інноваційний розвиток.

У контексті цього, слід звернути увагу на те, що нау*
ковець Дунська А.Р. [7, с. 50] запропонувала такі показ*
ники оцінювання інноваційного рівня розвитку виробни*
чої діяльності:

— потреба підприємства в науково*технічних розробках;
— структура витрат, понесених на інноваційну діяльність;
— структура трудового потенціалу, що задіяний у

інноваційній діяльності;
— рівень відповідності інноваційного потенціалу інно*

ваційним потребам підприємства;
— стан можливостей підприємства до прискорення

інноваційного розвитку.
Кінцевим результатом виробничої діяльності є одер*

жання підприємством певного ступеня ефективності. У
відповідності до цього, науковцем Бібен О.І. наведено такі
види ефекту, на основі яких здійснюється оцінка інтег*
ральної ефективності виробничої діяльності з урахуван*
ням інноваційного розвитку [8]: економічний вид ефекту,
ресурсний вид ефекту, науково*технічний вид ефекту,
інтелектуальний вид ефекту, екологічний вид ефекту,
бюджетний вид ефекту, соціальний вид ефекту.

У дослідженні [9, с. 302] вказано, що основними по*
казниками оцінювання науково*технічного розвитку ви*
робництва є:

— рівень автоматизації та механізації технологічних
процесів;

— ступінь продуктивності техніки;
— якість сировини;
— рівень комплексності та ефективності технологій;
— рівень раціонального використання ресурсів;
— ступінь поліпшення умов праці;
— рівень безпечності і зручності у експлуатації;
— рівень забезпеченості охорони навколишнього се*

редовища.
Натомість у науковій праці [10, с. 268] наведено такі

основні показники, за якими слід проводити оцінювання
технічного рівня виробничої діяльності:

— показник технічної озброєності праці;
— частка прогресивного обладнання, що знаходить*

ся у загальному парку основного обладнання;
— показник завантаженості обладнання;
— рівень охоплення працівників автоматизованою та

механізованою роботою;
— приріст продуктивності праці, що припадає на 1%

приросту технічної озброєності праці.
На підставі узагальнення вищенаведеної інформації

у наукових працях [1—10], інтегральний індикатор (по*
казник) рівня виробничої діяльності підприємства (ІВПД)
рекомендується розраховувати за формулою (1):
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Таблиця 1. Індикатори діагностики виробничої діяльності підприємства

Джерело: сформовано на основі [3, с. 339; 4, с. 168].
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де і
НТР

 — індикатор науково*технічного розвитку ви*
робничої діяльності;

і
ІР

 — індикатор інноваційного розвитку виробничої
діяльності;

k
1
, k

2
, …, k

7
 — вагомість відповідного індикатора

(табл. 1), якому надана певна бальна оцінка.
Значення індикатора і

НТР
 рекомендується визначати

за формулою (2):

10987654321 ;;;;;;;;;f    (2),
де х

1
 — рівень автоматизації та механізації технолог*

ічних процесів у виробництві;
х

2
 — рівень продуктивності техніки, задіяної у вироб*

ництві;
х

3
 — рівень якості сировини, задіяної у виробництві;

х
4
 — рівень продуктивності технологій, задіяних у ви*

робництві;
х

5
 — рівень ефективності використання ресурсів, за*

діяних у виробництві;
х

6
 — частка отриманого ефекту від поліпшення умов

праці;
х

7
 — рівень безпеки від введеної в експлуатацію техніки;

х
8
 — ступінь екологічної безпеки від реалізації вироб*

ничого процесу;
х

9
 — коефіцієнт технічної озброєності праці;

х
10

 — коефіцієнт зростання продуктивності праці на
1% зростання технічної озброєності праці.

Відповідно індикатор і
ІР

 пропонується розраховува*
ти за формулою (3):

654321 ;;;;;f (3),
де у

1
 — рівень потреби підприємства в науково*техн*

ічних розробках;
у

2
 — частка витрат, понесених на інноваційний роз*

виток виробництва;
у

3
 — частка працівників, що задіяні у інноваційному

розвитку виробництва;
у

4
 — рівень інноваційної потреби виробництва;

у
5
 — рівень здатності підприємства до прискорення

інноваційного розвитку виробництва;
у

6
 — рівень ефективності від здійснення інноваційно*

го розвитку виробництва.

ВИСНОВКИ
У результаті опрацювання наукових праць [1—10] і

на підставі узагальнення вітчизняного досвіду та діючої
практики суб'єктів господарювання, встановлено, що клю*
човими бізнес*індикаторами системи діагностики вироб*
ничої діяльності підприємства з урахуванням науково*
технічного та інноваційного розвитку є такі: індикатор ви*
робничої програми підприємства; індикатор обсягу ви*
робництва валової продукції; індикатор обсягу виробниц*
тва товарної продукції; індикатор обсягу незавершеного
виробництва; питома вага браку у виробництві товарної
продукції; індикатор науково*технічного розвитку вироб*
ництва; індикатор інноваційного розвитку виробництва.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі по*
лягають у розробленні та формуванні системи діагнос*
тичних цілей діяльності підприємства, враховуючи в за*
даному контексті діагностику виробничої діяльності
підприємства як одну із часткових діагностичних цілей.
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