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РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Для того, щоб успішно функціонувати в умовах конкурентної 

боротьби, підприємство в своїй діяльності повинно орієнтуватися, по-
перше, на потреби ринку (ціни, витрати, кількість продукції, що 
випускається) і, по-друге, на реалізацію досягнень науково-технічного 
прогресу (нові конкурентоспроможні вироби, поліпшення якості продукції, 
що випускається). Із цих позицій план підвищення ефективності 
виробництва можна умовно поділити на дві групи: 

 науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР), 
створення й освоєння нової продукції, поліпшення якості продукції; 

 технічні й організаційні заходи (впровадження прогресивної 
технології, механізація й автоматизація виробництва, удосконалення 
управління,планування й організації виробництва і т.п.). 

Стадія освоєння нової продукції – перехідна від підсистеми «наука» 
до підсистеми «виробництво». 

Якщо попередні стадії в основному проводяться в наукових 
закладах, проектно-конструкторських організаціях, то стадія освоєння 
нової продукції – безпосередньо у виробничих підрозділах підприємства. 

Дещо інший підхід до формування другої групи «Плану підвищення 
ефективності виробництва» – «Технічні й організаційні заходи». Хоча 
окремі заходи цього плану можуть також розроблятися як складова 
частина відповідної функціональної стратегії, основне їх завдання – 
конкретна реалізація технічних і організаційних заходів для обґрунтування 
основних розділів річного і квартального планів виробництва. Серед цілей 
підприємства особливо важливе значення має цільова сума прибутку. Саме 
від неї залежить реалізація цілей розвитку підприємства в майбутньому 
періоді. Однак, практика показала, що в умовах науково-технічного 
прогресу виникає могутній потік ідей і розробок, а це призводить до 
швидкого відновлення продукції, і суперечить сучасним тенденціям 
розвитку промислового виробництва, особливо в умовах гострої 
конкурентної боротьби. 

Завдання полягає не в тому, щоб зробити «більше» і «дешевше», ніж 
у базисному році, оскільки об’єкти виробництва в звітному і плановому 
роках можуть бути непорівнянні, а в тому, щоб, виходячи з наявних 
виробничих ресурсів, сформувати реально обґрунтований план у вигляді 
конкретних заходів, спрямованих на економію витрат живої й уречевленої 
праці. 

Так, наприклад, удосконалення конструкції виробів, зміну 
асортименту і розкрою матеріалів можна безпосередньо врахувати в 
зниженні норм витрат матеріалів, трудомісткості конкретних виробів, а 



вплив впровадження нових технологічних процесів, модернізації 
устаткування чи установки нового, продуктивнішого устаткування 
враховується опосередковано. Для цього використовується співвідношення 
між продуктивністю устаткування і зниженням трудомісткості продукції. 

Наприкінці планового кварталу з урахуванням фактично проведених 
заходів і їх ефективності коригується величина норми на початок 
наступного кварталу. Розрахунки впливу заходів на економічні показники 
роботи підприємства являють собою певну складність. Конструктор чи 
технолог, який запропонував захід, може сказати, як змінюється норма на 
даній операції, але для розрахунку показників необхідно мати інформацію 
про те, який вплив матиме той чи інший захід на норми витрат по 
комплектах, вузлах, виробах у цілому, у виробничій діяльності дільниці, 
цеху, заводу, з урахуванням застосування даної деталі й кількісного обсягу 
виробництва. 
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