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Тема:  Виробнича потужність підприємства, чинники, що впливають на неї. Методи 

визначення виробничої потужності на підприємствах. 
 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з поняттям виробничої потужності; визначити 

чинники, які впливають на виробничу потужність; вивчити методи визначення 

виробничої потужності на підприємствах.   

 

Складовим елементом виробничого потенціалу підприємства є його виробнича 

потужність. Вона є визначальною при формуванні потенціалу техніко-технологічної бази 

підприємства. 

 

 

 

 

Виробнича потужність визначається у тих самих одиницях, що й виробнича 

програма. Натуральні одиниці є доцільними при обмеженій номенклатурі продукції, вони 
обумовлюються галузевою належністю підприємства і характером виробництва. Коли 

асортимент продукції досить широкий, то величина виробничих потужностей може бути 

оцінена лише у вартісних показниках. 

Розрізняють такі види виробничої потужності підприємства:  
 проектна - визначається в процесі проектування будівництва нового, реконструкції 

або розширення діючого підприємства;

 планова - визначається на діючому підприємстві за умов зміни виробництва: 

розширення або звуження асортименту, заміна окремих видів продукції іншими, зміна 

набору устаткування, його продуктивності тощо;

 резервна - відображає невикористані в певний момент часу можливості підприємства, 
які дають змогу за певних умов збільшити обсяги випуску продукції; повинна існувати у 

електроенергетиці, газовій промисловості, на транспорті, в переробній галузі.
 

 

 



 

 Методи визначення виробничої потужності на підприємствах 
 

Розрахунок виробничої потужності є найважливішим етапом обґрунтування 

виробничої програми підприємства. На його основі плануються обсяги випуску продукції, 

складаються баланси обладнання і розраховуються обсяги необхідних інвестицій.  
При розрахунку виробничої потужності підприємства береться до уваги уся 

номенклатура продукції та показники потужності провідних цехів основного виробництва. 
Потужність провідних цехів розраховується за потужністю провідних дільниць, а 

потужність останніх - за пропускною здатністю провідних груп обладнання. 
 

 

Виробнича потужність підприємства протягом року змінюється через зміну 

технічних, економічних, організаційних та інших умов виробництва. Проте найчастіше 

вона змінюється внаслідок введення в експлуатацію або виведення з експлуатації частини 

основних фондів з певною потужністю.  
Вихідна виробнича потужність (ВПвих), тобто потужність на кінець 

розрахункового періоду, наприклад, року обчислюється: 
 

ВПвих = ВПвх + ВПвв - ВПвив, грн., 
 
де ВПвх - виробнича потужність на початок періоду, грн.; 
ВПвв - введена в плановому періоді виробнича потужність, грн.; 
ВПвив - виведена за плановий період виробнича потужність, грн. 

 



 

 

Обсяг випуску продукції та величина виробничої потужності повинні бути 

представлені в однакових одиницях виміру - вартісних або натуральних.  
Як зазначалось, на величину виробничої потужності підприємства та його 

підрозділів безпосередньо впливає кількість і склад основних фондів, особливо їх активної 

частини. Часто через обмеженість фінансових ресурсів підприємства не мають можливості 

замінити частину обладнання на більш прогресивне. В такій ситуації оновленню технічної 

бази виробництва сприяє лізинг. 

 

 

Найчастіше орендодавець купує майно з метою здачі його в оренду (лізинг). 
Розрізняють оперативний і фінансовий лізинг.  

Оперативний лізинг передбачає надання лізеру права користування 
матеріальними цінностями лессора на термін їх повної амортизації з обов’язковим 
збереженням права власності лессора на орендоване майно та його обов’язкове 
повернення. Орендні платежі при оперативному лізингу не йдуть у залік майбутньої 
покупки орендованого майна.  

Фінансовий лізинг передбачає придбання лессором майна на замовлення лізера і 
передачу його лізеру в користування на термін, не менший, ніж термін повної амортизації, 
з обов’язковою наступною передачею права власності на майно лізеру. 

Амортизаційні відрахування в разі оперативного лізингу нараховуються лессором, 
а в разі фінансового лізингу - лізером і використовуються ними на повне відновлення 
наданих в оренду основних фондів. 

 

Домашнє завдання:  

Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал, дати відповідь на наступні 

питання: 

1) Поясніть механізм впливу рівня кваліфікації робітників на величину виробничої 

потужності підприємства.  
2) Чим відрізняються оперативний і фінансовий лізинг? 

 

Шановні учні! Фото конспектів та виконаних домашніх завдань надсилайте на 

електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, предмет та 

номер уроку) 
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