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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних економічних умовах характерною озна�

кою діяльності підприємств є прискорені трансфор�
маційні зміни та нововведення в управлінській, вироб�
ничій, фінансовій системах, які вимагають від суб'єктів
господарювання як удосконалення наявних, так і впро�
вадження нових технологій та інструментів управління
масштабами діяльності для забезпечення належного
сталого розвитку та підвищення рівня ефективності
діяльності на ринку. Особливо актуальним відповідне
питання постає для машинобудування, яке є однією з
провідних галузей народного господарства, що визна�
чає рівень науково�технічного прогресу виробничої си�
стеми країни, а також є фундаментальною складовою
промисловості, що забезпечує всі інші галузі устатку�
ванням, машинами, приладами, а населення — предме�
тами споживання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Огляд економічних наукових джерел показав, що
проблемі формування оптимального, тобто ефективно�
го, розміру підприємства й впливу масштабу на основні
фінансові результати діяльності розглядалися в роботах
таких вчених, як А.С. Булатів, В.Я. Горфінкель, О.В. Ча�
янов, В.І. Відяпін, С.В. Мочерний, А.В. Череп, А.С. Галь�
перін, В.Ф. Максимова, Б.А. Райзберг, Г. Саймон, Ре�
вентлоу П., Фішер З, Дорнбуш Р., Хорн В. та інші. У своїх
працях вчені зосередили свою увагу здебільшого на ви�
явленні позитивного й негативного ефектів від нарощу�
вання обсягів діяльності й визначенні оптимального
розміру підприємств виробничої сфери. При цьому ос�
новним критерієм, який формує та визначає розмір
підприємства, виступає обсяг випуску та/або реалізації
продукції. Метою відповідних проведених досліджень
показників масштабу діяльності є розподіл підприємств
за розмірами, а саме: малі, середні та великі.

Мета статті полягає у визначенні сутності та обгрун�
туванні складових масштабу діяльності промислових
підприємств.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Реалії сьогодення склалися таким чином, що для

підприємств машинобудівного комплексу нагальними для
вирішення є питання, пов'язані із пошуком оптимальних
форм управління матеріальними, інформаційними та
фінансовими потоками. Причиною цього є диспропорції,
що існують в економіці країни, які стали для вітчизня�
них підприємств систематичними проблеми, основними
з яких є постачання сировини, реалізація виробленої
продукції, пошук нових ринків збуту тощо. Саме тому
доцільно розглядати масштаб діяльності підприємства
як визначальну складову формування стратегії розвит�
ку, що направлена безпосередньо на забезпечення кон�
курентних переваг як на внутрішньому, так і на зовніш�
ньому ринках, а також на завантаження підприємства�
ми існуючих виробничих потужностей та підвищення
рівня показників ефективності діяльності.

Комплексний підхід до формування та управління
масштабами діяльності машинобудівних підприємств на
даний час повністю не реалізований. В умовах еконо�
мічної нестабільності, яка вимагає від суб'єктів госпо�
дарювання оперативного реагування на найменші зміни
факторів зовнішнього й внутрішнього середовища, не�
обхідність розробки нових методологічних підходів до
економічно обгрунтованого управління масштабами
діяльності підприємств машинобудівного комплексу
визначає актуальність та підтверджує необхідність де�
тального дослідження даного питання.

В економічному значенні термін "масштаб" (від нім.
Ma stab, от Ma  — міра, размір и Stab — палиця) трак�
тується в Малому економічному словнику як "розмах,
охоплення, розмір" досліджуваного об'єкта. При цьо�
му поняття "масштаб" та "розмір" розглядаються як
слова синоніми. Так, В. Даль в "Тлумачному словнику
російської мови" визначає "масштаб" як "мірило", на
противагу "розмір" — як "міру". У вітчизняній та іно�
земній економічній літературі різними авторами пропо�
нуються наступні варіанти розкриття поняття розміру
підприємства (організації), як, наприклад, "масштаб", а
саме: "масштабність операцій" ("the scale of operatіons")

У статті досліджено визначення сутності та обгрунтування складових масштабу діяльності
промислових підприємств.

This paper proposes the research of the essence and justification of components of the scale
activity of the industrial plants.
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або "межі організації (організаційної структури)
та її відповідальності (завдань)" ("the scope of an
organіzatіon and іts responsіbіlіtіes"). Найчастіше
економісти визначають масштаб підприємства як
обсяг його діяльності. Так, у підручнику "Еко�
номікс" автори К.Р. Макконнелл та С.Л. Брю виз�
начають масштаб підприємства як "розміри, що
визначені обсягом випуску або реалізації про�
дукції". На думку економіста Ш. Майталя, визна�
ченням масштабу підприємства є обсяг здійсне�
них продажів виробленої продукції. Багато
вітчизняних економістів дотримуються цієї гіпо�
тези.

На нашу думку, варто розрізняти поняття
"масштаб діяльності підприємства" та "масштаб
підприємства". Показники масштабу діяльності
підприємства багато в чому визначають масштаб
підприємства й навпаки.

Масштаб діяльності підприємства характери�
зується обсягами діяльності підприємства, част�
кою ринку, капіталом підприємства та наявними
ресурсами. В даному випадку масштаб діяльності
підприємства визначається порівняльними крите�
ріями з іншими учасниками ринку, що мають подібні ха�
рактеристики, або з підприємством, яке має найкращі
показники діяльності. Показники визначення масштабу
діяльності підприємства одночасно є критеріями його
виміру. В залежності від обраного критерію визначен�
ня розміру підприємства можна виділити кількісний,
якісний, комбінований та системний підходи до обгрун�
тування масштабу діяльності підприємства.

Так, серед обраних підходів кількісний підхід до оцін�
ки масштабів діяльності підприємства є найбільш поши�
реним, оскільки в його основі лежать математичні, ста�
тистичні, фінансові розрахунки, які дають змогу дати
об'єктивну та неупереджену оцінку реального стану
речей. В даному випадку основними критеріями оцінки
є обсяг продажів, чисельність зайнятих на виробництві
працівників, балансова вартість активів, рівень викори�
стання наявних видів ресурсів, тощо. Головною пере�
вагою кількісного підходу до визначення масштабів
діяльності підприємства є доступність та зручність його
використання, оскільки більшість вихідної інформації
про діяльність суб'єкта господарювання може знаходи�
тись у відкритих джерелах. Разом з тим, основними не�
доліками кількісного підходу є абсолютність, відсутність
теоретичної бази, що визначає доцільність та обгрун�
тованість вибору того чи іншого показника й, в зв'язку
з чим, зумовлює труднощі при їхньому використанні з
метою проведення порівняльного аналізу.

Якісний підхід до визначення масштабів діяльності
підприємства грунтується на використанні якісних кри�
теріїв оцінки, в основі яких лежить досить широкий
спектр інтуїтивних тверджень та умовиводів. До систе�
ми оцінки масштабу діяльності підприємства можна
віднести такі якісні критерії, як система менеджменту,
система контролю над продуктивністю та виробничою
ефективністю, система мотивації тощо. Однак викори�
стання відповідного підходу має низку недоліків, основ�
ними з яких є складність його практичного застосуван�
ня, адже існує досить висока імовірність надання вик�
ривлених суб'єктивних заключень, а також наявність у

великій кількості самих якісних критеріїв, комбінація
яких може призвести до хибних тверджень.

Комбінований підхід до оцінки масштабу діяльності
підприємства є уособленням та поєднанням кількісно�
го та якісного підходів, який є оптимальним інструмен�
том, спроможним дати більш комплексні та виважені
висновки щодо масштабу діяльності підприємства. Як
приклад такого підходу до обгрунтування масштабу
діяльності підприємства можна навести визначення
нідерландського економіста Дж. К. Ван Хорна. Основ�
ними запропонованими науковцем критеріями оцінки
розмірів підприємства є:

1) кількість виробленої та реалізованої продукції;
2) потужність наявних ресурсів (капіталу, людських

ресурсів тощо);
3) рівень системи управління, адміністративних про�

цедур і технологій;
4) системність менеджменту;
5) рівень співвідношення власності та управлінських

посад.
В основі вищезазначених підходів обгрунтування

масштабів діяльності підприємства лежить лише
внутрішнє середовище підприємства, та не враховуєть�
ся зовнішнє середовище, яке має вагомий вплив на
діяльність суб'єктів господарювання. Саме використан�
ня системного підходу дає змогу в повному обсязі на�
дати висновки щодо рівня масштабу діяльності підпри�
ємства, оскільки обрані критерії включають в себе по�
казники оцінки як внутрішнього, так і зовнішнього се�
редовища.

Враховуючи вищезазначені підходи до визначення
сутності масштабу діяльності підприємства, слід звер�
нути увагу на те, що основною метою будь�якого під�
приємства є максимізація прибутку та мінімізація вит�
рат, що досягається за рахунок ефективного управлін�
ня як матеріальними та нематеріальними ресурсами, так
і масштаби діяльності суб'єктів господарювання.

Як економічна категорія прибуток є відображенням
чистого доходу, який створений у сфері матеріального

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

    

  

  

Рис. 1. Система підходів обгрунтування масштабу
діяльності підприємства
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виробництва та виконує ряд функцій. По�перше, прибу�
ток характеризує економічний ефект, отриманий у ре�
зультаті діяльності підприємства. Одержання прибутку
означає, що всі витрати покриваються з надлишком
доходами. По�друге, прибуток має стимулюючу функ�
цію. Це пов'язане з тим, що прибуток є одночасно не
лише фінансовим результатом діяльності підприємства,
але й основним елементом формування та використан�
ня фінансових ресурсів підприємства.

У сучасній економічній літературі науковцями роз�
робляються теорії оптимізації діяльності підприємства
з погляду максимізації прибутку та мінімізації витрат.
На думку Бабко Н.М. [4], основним ключовим факто�
ром, що визначає поводження агентів на ринку, є при�
буток. При цьому відповідним підгрунтям є наступні
твердження: прибуток є винятково важливою складо�
вою діяльності будь�якого підприємства, і якщо в осно�
ву теорії покласти припущення про те, що прагнення
досягти максимізації прибутку виступає єдиним стиму�
лом діяльності підприємства, то така теорія буде опе�
рувати цілком коректними умовиводами.

У той же час розробляються також теорії оптимі�
зації діяльності підприємства, в основі яких не закладе�
ний принцип максимізації прибутку. На думку Блонсь�
кої В.І. та Сподарик О.М. [12], метою діяльності підпри�
ємства є максимізація обсягів продажу виробленої про�
дукції, тобто максимізація валового доходу, який вис�
тупає джерелом розширення масштабу діяльності
підприємства та знаходить своє відображення в рин�
ковій ніші, яку займає підприємство.

Відповідно до чинного вітчизняного законодавства,
а саме пункту 7 статті 62 Господарського кодексу Ук�
раїни, "підприємства залежно від кількості працюючих
та обсягу валового доходу від реалізації продукції за
рік можуть бути віднесені до малих підприємств, се�
редніх або великих підприємств". Тобто на законодав�
чому рівні визначено основні складові, які спроможні
визначити сутність та надати оцінку масштабам діяль�
ності підприємств, виходячи із їх розмірів.

Використання відповідного підходу до визначення
розміру підприємства та масштабу його діяльності в
цілому є досить стислим та обмеженим, оскільки не вра�
ховує галузеву специфікацію підприємства, а також рин�
кове середовище, в якому функціонує суб'єкт господа�
рювання.

В цілому, отриманий підприємством фінансовий
результат від ведення виробничо�господарської діяль�
ності виступає лише узагальненим мірилом ефектив�
ності та вартісної оцінки існуючого масштабу діяльності
суб'єкта господарювання. Масштаб діяльності є більш
значущим для діяльності підприємства, оскільки діяль�
ність та розвиток підприємства безпосередньо пов'язані
із пошуком нових ринків збуту, проведенням збалансо�

ваної інноваційної та інвестиційної по�
літики, вдосконаленням та відтворен�
ням матеріально�технічної бази, а та�
кож з реалізацією інших заходів, що
дають змогу отримати бажаний кінце�
вий результат, але при цьому маючи
достатній рівень фінансової та еконо�
мічної стійкості, постійний попит на
продукцію з боку споживачів та по�

дальші перспективи свого існування. В даному випадку
масштаб діяльності підприємства виступає підгрунтям
та джерелом формування конкурентних переваг підпри�
ємства.

Визначаючи сутність масштабу діяльності підпри�
ємства, необхідно мати на увазі таке співвідношення всіх
його показників, за якого буде досягатися збалансова�
ний критерій оптимальності. Тільки в цьому випадку вар�
то говорити про оптимальний розмір підприємства та
масштаб його діяльності. На думку Мочерного О.В. [7]:
"оптимальний розмір підприємства — розмір підприє�
мства, якому відповідають найкращі техніко економічні
показники витрат на виготовлення продукції…". Міні�
мальний розмір підприємства, при якому воно спромож�
не мінімізувати свої середньострокові та довгострокові
витрати, є його ефективним розміром [8]. Кожне під�
приємство й навіть цілі галузі будь�якої економічної си�
стеми прагнуть досягти оптимальних розмірів, викори�
стовуючи при цьому постулати об'єктивних економічних
закономірностей. Так, на думку Черепа А.В., розмір
підприємства має визначальний вплив на собівартість
виробленої останнім товарної продукції. Згідно тверд�
жень автора, "великі" підприємства мають більші мож�
ливості по освоєнню нових ринків збуту, виготовленню
нової конкурентоспроможної продукції". Відповідні
твердження ми знаходимо в праці Чаянова О.В., який
зазначає, що "крупне господарство завжди буде мати
значну перевагу перед дрібним господарством: це один
з основних законів економії і було б безглуздо його
заперечувати".

Разом з тим, у результаті виробничої діяльності під�
приємства прагнуть збільшити обсяги виробництва та
реалізації виробленої продукції за рахунок максималь�
ного використання наявних та залучених ресурсів з ме�
тою повного навантаження виробничих потужностей та
відповідно розширення масштабів своєї діяльності.
Саме підприємство, яке керується принципом економі�
чної раціональності та збалансованості, вибирає такий
вектор розвитку, щоб здійснювати виробництво необ�
хідної кількості продукції з мінімальними середньост�
роковими витратами, в чому і полягає мінімально ефек�
тивний масштаб діяльності підприємства. Якщо при
збільшенні обсягів виробництва середньострокові вит�
рати мають тенденцію до зниження, то в даному випад�
ку ефект масштабу є позитивним. Такого ефекту підпри�
ємство може досягти за рахунок галузевої специфікації,
більш ефективної системи менеджменту, раціонально�
го використання як матеріальних, так і нематеріальних
ресурсів, ефективної маркетингової стратегії тощо. І
навпаки, якщо збільшення обсягів виробництва призво�
дить до збільшення обсягів середньострокових витрат,
то в такому випадку ефект масштабу є негативним.

Узагальнюючи вищенаведене, можна стверджува�
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Таблиця 1. Узагальнені критерії віднесення до малих,
середніх або великих підприємств відповідно до
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ти, що розмір підприємства має другорядне значення
для діяльності підприємства, бо в основу виробничої
діяльності покладено раціональне використання ре�
сурсів, яке дозволяє підприємству вести ефективну гос�
подарську діяльність відповідно до обраного масшта�
бу. Лише гармонійне поєднання розмірів підприємства
та його внутрішнього механізму функціонування, за яко�
го буде досягатися максимальний соціальний ефект та
створюватися додаткова додана вартість, дозволяє ро�
бити висновки про всеосяжність масштабу діяльності
підприємства.

Досить часто в економічній літературі розміри під�
приємства та масштаб його діяльності ототожнюють з
виробничою потужністю та основними фондами су�
б'єкта господарювання.

З метою визначення сутності масштабу діяльності
підприємства розглянемо твердження науковців стосов�
но визначення сутності поняття "виробнича потужність"
та "основні засоби", які доволі часто використовують�
ся науковцями в економічній літературі в якості основ�
них складових діяльності підприємства. Майстренко
О.М. та Гурченков О.П. [11] в своїй монографії під ви�
робничою потужністю розуміють максимально можли�
вий за визначений проміжок часу обсяг продукції, що
пропонується споживачам, виходячи із поточного рин�
кового попиту. На думку авторів, саме виробнича по�
тужність виступає найважливішим параметром, що ха�
рактеризує потенційні можливості підприємства, визна�
чає існуючу на підприємстві технологію та організацію
виробництва, структуру та рівень кваліфікації персона�
лу, їх динаміку та перспективи подальшого розвитку.
Натомість іншої думки придержується Федотов А.Н.
[14], який розглядав виробничу потужність обсяг про�
дукції, що може бути вироблений підприємством при
мінімальних, середніх, повних витратах виробництва та
збуту, при фактичних незмінних засобах виробництва.
На думку Пронько Л.М. та Березок С.В., виробнича по�
тужність є вагомим складовим елементом інтегральної
оцінки виробничих ресурсів підприємства.

Узагальнюючи вищенаведене, на нашу думу, вироб�
нича потужність підприємства є складовим елементом
масштабу його діяльності та в ніякому разі не є самим
масштабом, оскільки виробнича потужність розкриває
потенційні можливості підприємства здійснювати випуск
продукції за визначений проміжок часу, виходячи із на�
явної матеріально�технічної бази та технологічних особ�
ливостей, з метою задоволення попиту споживачів та
досягнення підприємством економічного ефекту. На�
томість масштаб діяльності в даному випадку виступає
результуючим показником, аналіз якого дає змогу виз�
начити як фактичний, так і перспективний рівні наванта�
ження наявних у підприємства виробничих потужностей,
виходячи із обсягів виробництва та реалізації продукції.

Дослідженню економічного змісту поняття "основні
фонди" біли присвячені наукові праці багатьох вчених,
серед яких можна відзначити Захарова В.Г., Покропив�
ного С.Ф., Іванова Е.А., Поддєрьогіна А.М. та інших.

Так на думку Поддєрьогіна А.М., "основні фонди —
це матеріальні активи, очікуваний строк корисного ви�
користання (експлуатації) котрих становить понад один
рік і які підприємство утримує з метою використання їх
у процесі виробництва чи постачання товарів, надання

послуг, здавання в оренду іншим особам, для здійснен�
ня адміністративних і соціально�культурних функцій
(або використання в процесі операційного циклу, якщо
він триваліший за один рік)" [15]. Покропивний С.Ф. під
основними фондами розуміє засоби праці, які мають
вартість та беруть безпосередню участь у процесі ви�
робництва при незмінній споживчій формі і при цьому
переносять свою вартість частинами по мірі зносу на го�
тову продукцію [6]. Згідно твердження Буханець В.В.,
"основні фонди — це єднання матеріально речовинної
та вартісної грані частини засобів праці, залученої в
процес виробництва і створеної працею людини…".

Іншої думки стосовно визначення сутності основних
фондів додержувались Андросович Є.Н. та Мультан Т.К.
[3], які відзначали, що основні фонди підприємства є
основними засобами, що представлені у грошовій
формі. На нашу думку, позиції авторів стосовно вирі�
шення даного питання є більш змістовним, оскільки низ�
ка підприємств має досить значні обсяги основних фон�
дів, які можуть використовуватись не повною мірою,
зважаючи на низку зовнішніх та внутрішніх факторів.
Разом підприємства змушені нести витрати з обслуго�
вування та зберігання відповідних основних фондів, які
в кінцевому випадку також переносять свою вартість на
кінцеву продукцію, бо відповідні надходження є дже�
релом внутрішньої статичної норми фінансування вироб�
ництва.

Також варто зазначити, що вартість основних фон�
дів підприємства лежить в основі визначення рівня кап�
італізації підприємства. В широкому класичному ро�
зумінні капіталізація підприємства розуміється як реін�
вестування частини прибутку [2], тобто перетворення
останнього в додатковий капітал, який може бути пред�
ставлений у вигляді основних фондів суб'єкта господа�
рювання. Саме високий рівень капіталізації підпри�
ємства є запорукою його стійкого фінансового та еко�
номічного становища, адже визначає достатність внут�
рішніх джерел фінансування підприємства та відкриває
нові потенційні можливості до залучення зовнішніх дже�
рел фінансування, зважаючи на зацікавленість влас�
ників у залученні додаткових інвестиційних ресурсів з
метою розширення виробництва та оволодіння більшою
часткою на ринку.

Отже, основні фонди підприємства не в повному
обсязі розкривають сутність масштабу діяльності під�
приємства, оскільки вони є внутрішнім структурним еле�
ментом останнього та визначають лише виробничу скла�
дову та матеріально�технічну базу підприємства. На�
томість масштаб діяльності є генерацією виробничої,
інвестиційної, інноваційної, організаційної, фінансової,
матеріально�технічної інших складових господарсько�
го механізму, узгоджена та структурована взаємодія
яких дозволяє підприємству вести ефективну, націлену
на подальший розвиток, виробничу, інвестиційну, нау�
кову діяльність.

В економічній літературі масштаб діяльності під�
приємства доволі часто розглядають в площині потен�
ціалу підприємства.

Відповідно до визначення Великого економічного
словника, потенціал підприємства як економічна кате�
горія становить наявні можливості, ресурси, запаси,
засоби, що можуть бути використані для досягнення,
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здійснення будь�чого. Потенціал підприємства — це
складна, динамічна, багатоструктурована система, яка
має певні закономірності розвитку, реалізація та впро�
вадження яких визначає як ефективність діяльності
підприємств, так і ефективність економіки, темпи та
масштаби її зростання. На думку А.А. Мазаракі, виз�
начення потенціалу підприємства грунтується на вико�
ристанні системного підходу при розгляді умов та ре�
зультатів функціонування підприємства, його перспек�
тивних стратегічних цілей. Згідно з цим підходом,
підприємство розглядається як система ресурсів, які
вступають до взаємодії та зумовлюють досягнуті ре�
зультати. Потенціальні можливості підприємства при
найбільш ефективному використанні ресурсів харак�
теризують стратегічний потенціал та відповідно визна�
чають масштаб діяльності підприємства. Таким чином,
потенціал підприємства характеризується не лише на�
явними ресурсами, але і потенційними можливостями
підприємства щодо підвищення ефективності їх вико�
ристання з метою отримання позитивних фінансових
результатів діяльності та розширення своєї присутності
на ринку, в якому функціонує кожне конкретне
підприємство.

Узагальнюючи вищезазначені твердження, можна
зробити висновки, що основний зміст поняття "потен�
ціал підприємства" полягає в інтегральній оцінці май�
бутніх можливостей економічної системи трансформу�
вати вхідні ресурси за допомогою наявних полігамних
структурованих ресурсів в економічні та соціальні бла�
га, максимально задовольняючи таким чином корпора�
тивні та суспільні інтереси.

Аналіз публікацій економістів з проблеми форму�
вання, використання й оцінки потенціалу підприємства
виявляє доцільність розглядати сутність поняття "мас�
штаб діяльності" в площині поняття "економічний потен�
ціал", який є уособленням господарюючої системи
підприємства у всіх її аспектах.

Спорідненість понять "масштаб діяльності" та "еко�
номічний потенціал" знайшла своє відображення в пра�
цях Авдєєнко В.Н. [1] та Донця Ю.Ю. [5], які під еко�
номічним потенціалом підприємства розуміють масш�
таб діяльності суб'єкта господарювання, що характе�
ризує та визначає розмір підприємства. Разом з тим,
твердження авторів потребує уточнення, оскільки мас�
штаб діяльності є кінцевим результатом використання
підприємством власного економічного потенціалу та
надбаних можливостей, при тому що економічний по�
тенціал є сукупністю прихованих резервів діяльності
підприємства. Також варто зазначити, що розмір
підприємства є досить абстрактним поняттям, яке може
лежати в основі визначення меж масштабу діяльності
підприємства в залежності від обраних критеріїв оцін�
ки.

У сучасних ринкових умовах господарювання фор�
мування потенціалу та відповідно масштабу діяльності
підприємства є складним динамічним процесом, що орі�
єнтований не лише на вплив внутрішніх чинників на
підприємство, але і на максимальну взаємодію із зов�
нішнім середовищем, яке зумовлює необхідність роз�
витку елементів ресурсного потенціалу підприємства, їх
збалансованість та постійне підвищення ефективності
використання.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на нашу думку, масштаб діяльності

підприємства — це структурована, багатокритеріаль�
на характеристика діяльності підприємства, яка через
генерацію елементів системи управління розкриваєть�
ся в реалізації підприємством кожної складової еко�
номічного потенціалу та знаходить своє відображен�
ня в фактичних результатах діяльності та конкурент�
них позиціях підприємства серед подібних учасників
ринку.
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