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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Конкурентне ринкове середовище вимагає від підприємства постійного вдосконалення. Для того щоб
бути конкурентоспроможним, підприємство повинно мати конкурентні переваги.
Усі напрямки підвищення ефективності можна розділити на декілька умовних груп:
 напрямки ефективності використання основних засобів;
 напрямки прискорення обертання оборотних коштів;
 напрямки підвищення ефективності роботи персоналу.
Кожен із зазначених напрямків на ефективність діяльності підприємства впливає різною мірою. На
кожному етапі діяльності підприємства менеджери мають звертатися до найбільш актуальних і суттєвих
за результативністю. Проте стратегічний план розвитку підприємства повинен передбачати застосування
всіх можливих напрямків підвищення ефективності.
Під резервами підвищення економічної ефективності виробництва розуміють невикористані
можливості збільшення випуску продукції в розрахунку на одиницю сукупних витрат завдяки більш
раціональному використанню усіх видів ресурсів підприємства.
Основні фактори підвищення ефективності виробництва – це підвищення його технічного рівня,
вдосконалення управління, організації виробництва і праці, зміна обсягу і структури виробництва,
поліпшення якості природних ресурсів тощо.
Серед основних шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства можна виділити два
напрямки підвищення згаданих вище показників – організаційний, технологічний та ресурсний.
В межах організаційного напрямку здійснюється пошук можливостей підвищення ефективності тих
процесів, що відбуваються на підприємстві. При цьому насамперед увага звертається на ефективність
управління.
В межах технологічного напрямку основним є вирішення проблеми технологічного відставання
особливо актуальне для українських підприємств. Причому проблема ця є комплексною і має, принаймні
два компоненти: матеріальний та нематеріальний. Перший з них – це удосконалення технічної бази, а
другий – організаційно-правові проблеми. На думку багатьох економістів, подолання технічного і
технологічного відставання потребує не просто переходу на сучасні технології, а впровадження
комплексу відносин, що називається корпоративною культурою. Така культура має запозичуватись,
звичайно, у найпередовіших компаній з тривалим досвідом роботи в ринковому середовищі.
Ресурсний напрямок відображає першочергову необхідність аналізу ефективності використання
наявної матеріальної бази виробництва та живої праці. При цьому слід враховувати рівень завантаження
обладнання в часі, структуру собівартості продукції, що виготовляється, з точки зору співвідношення в
ній часток амортизації, матеріальних витрат, витрат на оплату праці. Зазначені показники слід
розглянути в динаміці, а також, по можливості, порівняти з показниками найближчих конкурентів.
Крім того, слід звернути увагу і на інші напрямки раціоналізації використання матеріальних
ресурсів: проаналізувати основні причини втрат та нераціонального використання ресурсів; забезпечити
обґрунтоване нормування витрат матеріалів; організувати використання вторинних ресурсів; створити
систему заохочення за економію сировини, енергії та матеріалів й відпрацювати її дієвість; акцентувати
увагу на використанні сучасних високотехнологічних матеріалів.
Таким чином, найважливішими факторами і напрямками підвищення економічної ефективності
виробництва є: науково-технічний прогрес, режим економії, підвищення рівня використання основних
виробничих фондів, удосконалювання структури економіки, оптимальна інвестиційна політика.
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