
Мат весе В. В., к.е.н., професор, 
Національний авіаційний університет, м .Київ 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВЛАСНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 
РАХУНОК АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА 

Розглядаючи рівень зносу основних засобів, мають на увазі насамперед їхній 
фізичний знос. Але не слід забувати ще й про моральне старіння фондів, яке 
набагато погіршує становище підприємства у ринкових умовах. При плануванні 
виробництва треба враховувати, що обсяг випуску продукції підприємства 
безпосередньо пов'язаний з величиною виробничої потужності, яка 
характеризується максимально можливим (річним, добовим) випуском продукції 
певного асортименту в незмінних умовах. Виробнича потужність змінюється за 
умови введення в дію нових основних засобів, поліпшення стану' діючих або 
ліквідації старого і непотрібного устаткування. 

Виробнича потужність залежить також від якості й складу матеріальних 
ресурсів, трудової дисципліни і кваліфікації працівників, технічного рівня 
використовуваних на виробництві інструментів і пристроїв, асортиментно-
структурних зрушень у операційній діяльності, кількості та якості ремонтів 
устаткування, рівня організації праці й управління та інших чинників. 

Розрізняють проектну (планову) і фактично діючу потужність. Остання може 
бути вищою за проектну у зв'язку з вищевказаними обставинами, але фактичний 
обсяг виробництва школи не може переважати фактичну потужність підприємства 
для збереження якісних параметрів продукції, яку випускає підприємство. У процесі 
аналізу визначають рівень використання виробничої потужності. Якщо потужність 
використовується на 50 — 60 % (коефіцієнт використання потужностей 0,5 - 0,6), 
ретельно досліджують причини такого становища і розробляють заходи для його 
стабілізації. 

За сучасних економічних умов значна кількість підприємств України, 
особливо діючих крупних (гігантів пострадянського часу), має негативні тенденції 
щодо використання потужностей, що потребує значної уваги до цього питання. 
Резерви, пов'язані з недовантаженням виробничих потужностей, тільки частково 
можна використати завдяки безпосереднім зусиллям колективу підприємства. В 
основному для цього потрібні злагоджені дії і співробітництво держави, багатьох 
підприємств і галузей. 

Слід підкреслити, що показник використання потужностей пов'язаний з 
галузевими особливостями підприємств. У першу чергу це стосується підприємств 
енергопостачання, зв'язку, транспорту. 

Особливо важливе проведення аналізу завантаження потужностей для нових 
підприємств, бо вивчається не тільки рівень освоєння відповідних виробничих 
потужностей, але й темпи і терміни введення відповідно плану (проекту). Серед 
чинників, які негативно впливають на використання потужностей, можна 
визначити такі як: 

— неякісне і неповне виконання будівельно-монтажних робіт; 

— конструктивні недоліки устаткування і його неякісний монтаж; 

— некомплектний пуск (за тимчасовими схемами); 
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