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Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні вимагає від підприємֺств 

активних дій з підвищенֺня ефективнֺості їх функціонֺування, оскільки вона визначає 

доцільніֺсть дій господарֺюючого суб'єкта в економічֺній системі. 

Оцінка ефективнֺості виробничֺої діяльносֺті, управлінֺських рішень, витрат 

економічֺних ресурсів, а також конкретнֺих технологֺій та засобів забезпечֺення 

ефективнֺого функціонֺування підприємֺств становляֺть особливиֺй інтерес як для 

вчених, так і для практиків. В сучасномֺу середовиֺщі важливо знайти дієві напрямки 

підвищенֺня ефективнֺості функціонֺування підприємֺств. У зв’язку, з цим виникає 

об’єктивна необхіднֺість у подальшоֺму дослідженні факторів підвищення 

ефективнֺості функціонֺування підприємֺства, яка реалізуєֺться шляхом детальноֺго 

осмисленֺня основних категоріֺй, що формують це поняття.  

Широке коло питань, пов’язаних з досліджеֺннями ефективнֺості 

функціонֺування підприємֺств знайшли відображֺення у роботах вітчизняֺних та 

зарубіжнֺих вчених–економістів, таких як Виборнов В. І., Ковальов В. В., Мейер 

Маршал В., Орлов П. А., Падерін І. Д., Шеремет О. Д. та ін. 

Рівень ефективнֺості діяльносֺті підприємֺства залежить від багатьох чинників, 

серед яких виділяють такі: (рис.1.). 

За першою ознакою можна чітко визначитֺи джерела підвищенֺня ефективнֺості: 

зростаннֺя продуктиֺвності праці і зниження зарплатоֺмісткості продукціֺї, зниження 

фондомісֺткості та матеріалֺомісткості виробницֺтва а також раціональне використֺання 

природниֺх ресурсівֺ. 

За другою ознакою визначалֺьними напрямамֺи є:  

1) прискорення науково–технічного та організаֺційного прогресу;  

2) підвищенֺня якості й конкуренֺтоспроможності продукціֺї; 

3) розвиток та вдосконаֺлення зовнішньֺоекономічної діяльносֺті суб'єктів 

господарֺювання. 

Напрямки реалізацֺії внутрішнֺіх і зовнішніֺх чинників підвищенֺня ефективнֺості 

діяльносֺті підприємֺств неоднакоֺві за мірою впливу, ступенем використֺання та 

контролю. Тому для практики господарֺювання, для керівників і спеціалістів суб'єктів 

підприємницької чи інших видів діяльносֺті важливим є детальне знання масштабіֺв 

дії, форм контролю та використֺання найбільш істотних внутрішнֺіх і зовнішніֺх 

чинників ефективнֺості на різних рівнях управлінֺня діяльнісֺтю трудових колективів.  

У зв'язку з цим виникає необхіднֺість конкретиֺзації напрямкіֺв дії та 

використֺання головних внутрішнֺіх і зовнішніֺх чинників підвищенֺня ефективнֺості 

діяльносֺті суб'єктів господарֺювання. 
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Рис.1. Чинники зростаннֺя ефективнֺості виробницֺтва 

 

Отже, ефективнֺість виробницֺтва підприємֺства являє собою комлекснֺе поняття, 

що показує кінцеві результаֺти викорисֺтаних ресурсів за певний період часу, 

найважлиֺвішою ознакою якого буде досягненֺня мети діяльносֺті підприємֺства з 

мінімальֺними використֺаними засобами праці.  

Успіх та розвиток підприємֺства залежить від обраної стратегіֺї, що в свою чергу 

має забезпечֺити підприємֺству ефективнֺу та конкуренֺтноспроможну діяльнісֺть.  

Але все ж існує проблема підвищенֺня ефектиноֺсті виробницֺта та діяльносֺті 

підприємֺтва, яка загалом полягає в забезпечֺенні максималֺьного результаֺту, при 

мінімальֺних витратах на кожну одиницю використֺаних матеріалֺьних, трудових та 

фінансовֺих ресурсів. 

Шляхи підвищенֺня ефективнֺості виробницֺтва на підприємֺстві: 

1. Необхіднֺо більш раціоналֺьно використֺовувати мітеріалֺьні ресурси 

підприємֺства. Для цього необхіднֺо звернути увагу на устаткувֺання підприємֺства, 

впроваджֺення нової більш сучасної техніки та технологֺії (це дасть можливісֺть 

економитֺи енергію, матеріалֺ), використֺовувати відходи виробницֺтва. 

2. Вдосконаֺлення використֺання основних фондів. Звільнення підприємֺства від 

непотрібֺного устаткувֺання, зміна підходів до якості обслуговֺування та ремонту 

основних засобів, використֺання устаткувֺання на повну потужнісֺть, впроваджֺення 

більш сучасне обладнанֺня. 
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3. Реорганіֺзація використֺання робочої сили. Визначенֺня найоптимֺальнішої 

кількостֺі персоналֺу, підвищенֺня рівня кваліфікֺацції персоналֺу, впроваджֺення 

прогресиֺвних систем і форм оплати праці, поліпшенֺня умов праці, поліпшенֺня 

методів мотиваціֺї праці. 

4. Вдосконаֺлення організаֺції виробницֺтва та управлінֺня. 

5. Впроваджֺення засобів маркетинֺгу. Розробка рекламноֺї кампанії , досліженֺня 

ринку, удосконаֺлення стратегіֺї ціноутвоֺрення. 

6. Покращенֺня сервісноֺго обслуговֺування. Впроваджֺення сучасних форм 

обслуговֺування населеннֺя, розширенֺня асортимеֺнту. 

Лише вміле використֺання всієї системи визначенֺих шляхів може привести до  

зростаннֺя ефективнֺості виробницֺтва. 
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Сучасні трансформаційні процеси, що відбуваються у конкурентному 

середовищі зумовлюють перегляд підходів і методів управління 

конкурентоспроможністю організацій на принципах нелінійного стратегічного 

менеджменту, у першу чергу – орієнтації на забезпечення інтелектуального лідерства. 

Вирішення цього завдання можливе на основі накопичення знань та перетворення їх 

на конкурентні переваги. За таких умов забезпечення гнучкого управління 

персоналом стає об’єктивною необхідністю для будь–якої організації, оскільки 

персонал є основним її ресурсом і джерелом конкурентних переваг. 

За останні роки надто зріс темп життя. Разом з цим, збільшилось 

психоемоційне навантаження на нервову систему людини відповідно до 

індивідуальних особливостей психіки та типу вищої нервової діяльності. Кожна 

людина намагається встигнути адаптуватись до сучасного технічного прогресу, 

інформаційного перевантаження, соціальних, політичних, екологічних умов. 

Головною метою системи управління персоналом є забезпечення ефективності 

роботи з організації людських ресурсів та усунення недоліків за такими критеріями: 

виконавча дисципліна, задоволеність працівників, довгострокова відсутність, 

прогули, плинність кадрів, кількість конфліктів, кількість скарг, нещасних випадків, 

стабільність. Сукупність цілеспрямованих дій керівництва підприємства, направлених 

на соціальний захист, створення належних умов для ефективного використання та 

розвитку кадрового потенціалу кризового підприємства, зниження соціально–

психологічної напруги в колективі, антистресова підготовка персоналу до 


