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В умовах сучасної ринкової економіки всі підприємства повинні 

дбати про ефективність виробництва, яка є важливим показником 

успішності та конкурентоспроможності підприємства. Оцінка 

ефективності виробничої діяльності, а також  технології та засоби 

забезпечення ефективного функціонування підприємств становлять 

особливий інтерес як для науковців, так і для економістів-практиків. 

Метою статті є визначення основних напрямків підвищення 

ефективності виробничої діяльності підприємств у сучасних умовах. 

Значний вклад у розробку та вивчення проблеми ефективності 

внесли такі вітчизняні та іноземні автори, як: В. Я. Амбросов [1], 

В. Г. Андрійчук [2], І. В. Гонтарева [4], Н. М. Купріна [5],  

І. І. Мазур [6], П. Я. Попович [7],  Г. В. Осовська [9] та інші. Слід 

відзначити наявність значної кількості наукових праць за цією 

проблемою, проте аналіз досліджень показав, що дане питання є 

актуальним й у сучасних умовах. 

На даний момент промислові підприємства мають ряд проблем, які 

створюють значну перешкоду на шляху підвищення ефективності 

виробничої діяльності. До них можна віднести: значну частку замовлень, 

що не виконуються в строк; значну частку незавершеного виробництва; 

низьку оборотність товару на складі при періодичному дефіциті товару; 

недостатньо збалансовану кількість сировини, матеріалів і 

комплектуючих для виробництва; плани виробництва часто не 

виконуються; підвищення цін, що призводить до низьких продажів і т.д. 

Для рішення поставлених проблем першочерговим завданням для 

вищого керівництва є організація заходів, які націлені на своєчасне 
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усунення проблем з урахуванням можливостей підприємства. На основі 

аналізу досліджень авторів [3,8,9] побудовано табл. 1. 

Таблиця 1 

Заходи щодо підвищення ефективності виробництва 

 

№ Заходи Зміст 

1 Використання науково-
технічного прогресу 

Автоматизація виробництва, впровадження 
прогресивних технологій, створення і 
використання нових матеріалів, які сприяють 
зниженню трудових і матеріальних витрат, а 
також збільшенню продукції, що виробляється 

2 Більш оптимальне 
використання основних 
засобів 

Інтенсивне використання створеного виробничого 
потенціалу, забезпечення ритмічності 
виробництва, максимальне завантаження 
устаткування, підвищення складності його роботи 

3 Організаційно-економічні 
заходи 
 

Розвиток і вдосконалення форм організації 
виробництва, підвищення відповідальності 
робітників, можливість реалізації творчої 
ініціативи, забезпечення всебічного розвитку 
особистості, забезпечення соціальної 
спрямованості у розвитку виробництва 

4 Організаційно-технічні 
заходи 
 

Збільшення обсягів виробництва та реалізації 
продукції, підвищення ступеня використання 
вихідної сировини, раціональне використання 
відходів виробництва 

5 Соціально-психологічні 
заходи 

Освітній і професійний рівень кадрів, формування 
певного стилю економічного мислення, морально-
психологічний клімат у трудових колективах, 
гуманізація виробництва. 

6 Автоматизовані системи 
управління виробництвом 
(BSC, PLM, ERP і MES, 
CRM) 
 

BSC – система збалансованих показників 
PLM - система управління інженерною технічною 
інформацією 
ERP і MES - системи управління ресурсами 
підприємства і життєвим циклом виробництва 
CRM - система управління взаємодії з клієнтами 

7 Бережливе виробництво Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих 
заходів, визначення обсягу економічних витрат, 
визначення стратегії розвитку, реструктуризація 
виробничих потужностей, удосконалення 
сервісних послуг, логістика процесу перевезень 

 

Висновок. Підвищення ефективності виробничої діяльності є одним 

з першочергових завдань підприємств з метою збільшення прибутку, а 

також покращення його конкурентоспроможності. Проведення комплексу 

заходів дозволить підвищити ефективність виробництва, поліпшити 
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показники якості продукції, впровадити нову технологію, скоротити 

витрати і сприяти просуванню продукції підприємства на ринку. Однак, 

залишається не вирішеним комплекс питань щодо підвищення 

ефективності виробництва, тому дана тема потребує подальших 

досліджень. 
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