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Cтaновлeння ринкoвoї систeми гoспoдaрювaння тa рoзвитoк 

дoскoнaлих кoнкурeнтниx вiднoсин мiж її сyб’єктaми в Укрaїнi вимaгaють 

впрoвaджeння oднoчаснo кeрiвнoгo тa керoванoгo оргaнiзaційнo- 

екoномічнoгo мехaнізму, здaтнoго зaбезпeчити стaбiльнe eфeктивнe 

фyнкціонyвaння нaйвaжливіших стрyктyрних oдиниць - прoмислoвих 

пiдприємств - тa мобiльнo інтeнсифiкувaти вiдтвoрювaльні процeси як нa 

лoкальнoму, тaк і на глoбальнoму рiвнях. Oтже, нa прaктиці вaжливo 

знaйти дієві нaпрями пiдвищeння ефeктивнoсті фyнкцiонувaння 

пiдприємств. 

Для рoзв’язання зaвдань упрaвлiння eфeктивністю вaжливoгo 

знaчeння нaбувaє клaсифiкaцiя рeзeрвів пiдвищeння eфeктивнoсті та 

дeтaльний aнaліз їх знaчeння для сучасного підприємствa. Прoблeма 

визнaчення екoнoмічної eфeктивнoсті дiяльності пiдприємствa пoв’язана 

з визнaчeнням відпoвідного критeрію eфeктивності і фoрмyвaнням 

систeми пoкaзників. При цьoму визнaчeння зaгaльнoї eфeктивнoсті 

діяльнoсті пiдприємствa вимaгaє врaхувaння бaгaтьох чинникiв. Сaме 

тoму кoмплeксне вирішeння прoблeми пoшуку мoжливих шляхiв 

пiдвищeння eфeктивності рoбoти пiдприємств є склaдним, aле вoднoчас 

надзвичaйно aктуальним зaвдaнням. 

Основою здійснення дослідження обраної тематики стали праці 

провідних вчених, фахівців, науковців, зокрема дослідженням показників 

підвищення ефективності роботи підприємства займалися Бойчик І.М., 

Гетьман О.О., Ковальчук І.В., Покропивний С.Ф., Пономарьова Ю.В., 

Сідун В.А., Шаповал В.М. та інші.  

Метою статті є розробка та обґрунтування заходів підвищення 

ефективності діяльності промислових підприємств в сучасних умовах 

господарювання. 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4102#ftn98


Методика вивчення економічної ефективності полягає у відношенні 

результату виробництва до витрачених ресурсів, тобто одержаного 

економічного ефекту до витрат на його досягнення. Розрізняють 

результат самого процесу виробництва, який може виступати у формі 

прибутку і кінцевий народногосподарський результат роботи 

підприємства, який, крім обсягів виготовленої продукції, враховує її 

споживну вартість, значимість для суспільства [1, с. 352]. 

Проблема підвищення ефективності виробництва полягає в 

забезпеченні максимально можливого результату на кожну одиницю 

витрачених трудових, матеріальних, фінансових та інших ресурсів. Тому 

критерієм ефективності виробництва в макроекономічному масштабі є 

зростання продуктивності суспільної праці. Кількісний вираз цього 

критерію відображається через систему показників економічної 

ефективності виробництва. Ця система містить такі групи показників [3, 

с. 448-449]: 

1) узагальнюючі показники економічної ефективності 

виробництва (рівень задоволення потреб ринку, виробництво продукції 

на одиницю витрат ресурсів, витрати на одиницю товарної продукції, 

прибуток на одиницю загальних витрат, рентабельність виробництва, 

народногосподарський ефект від використання одиниці продукції); 

2) показники ефективності використання живої праці 

(трудомісткість одиниці продукції, відносне вивільнення працівників, 

темпи росту продуктивності праці, частка приросту продукції за рахунок 

росту продуктивності праці, коефіцієнт ефективності використання 

робочого часу, економія фонду оплати праці, випуск продукції на 1 грн. 

фонду оплати праці); 

3) показники ефективності використання основних засобів 

(фондовіддача основних засобів, фондомісткість продукції, 

рентабельність основних засобів, фондовіддача активної частини 

основних засобів); 

4) показники ефективності використання матеріальних ресурсів 

(матеріаломісткість продукції, матеріаловіддача, коефіцієнт 

використання найважливіших видів сировини і матеріалів, витрати 

палива і енергії на 1 грн. виготовленої продукції, економія матеріальних 

витрат, коефіцієнт вилучення корисних компонентів із сировини); 



5) показники ефективності використання фінансових коштів 

(коефіцієнт оборотності обігових коштів, тривалість одного обороту 

нормованих оборотних коштів, відносне вивільнення обігових коштів, 

питомі капіталовкладення, капіталовкладення на одиницю введених 

потужностей, рентабельність інвестицій, строк окупності інвестицій); 

6) показники якості продукції (економічний ефект від поліпшення 

якості продукції, частка продукції, яка відповідає кращим світовим і 

вітчизняним зразкам, тощо). 

Основні чинники підвищення ефективності виробництва - це 

підвищення його технічного рівня, вдосконалення управління, організації 

виробництва і праці, зміна обсягу і структури виробництва, поліпшення 

якості природних ресурсів та інші [1, с. 352-353]. 

Сутність проблеми підвищення ефективності діяльності 

промислового підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю 

ресурсів (витрат) досягати максимально можливого збільшення обсягу 

виробництва (доходу, прибутку). Кількісна визначеність і зміст критерію 

відображаються в конкретних показниках ефективності виробничо-

господарської та іншої діяльності суб’єктів господарювання [2, с. 469-

470]. 

Таким чином, ефективність промислового підприємства - це 

комплексне поняття, що висвітлює кінцеві результати використання 

ресурсів за певний проміжок часу, головною ознакою якого може бути 

необхідність досягнення мети виробничої діяльності підприємства з 

найменшими витратами сировини, праці або часу. Успішна реалізація 

стратегії розвитку підприємства передбачає здійснення результативної, 

ефективної та конкурентоспроможної господарської діяльності [5, с. 536]. 

Проблема підвищення ефективності виробництва та діяльності 

промислового підприємства в цілому полягає в забезпеченні 

максимально можливого результату на кожну одиницю витрачених 

трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Основні чинники 

підвищення ефективності роботи промислового підприємства полягають 

в підвищенні його технічного рівня, вдосконаленні управління, організації 

виробництва і праці, зміні обсягу та структури виробництва, поліпшенні 

якості природних ресурсів тощо. Лише вміле використання всієї системи 



зазначених чинників може забезпечити високі темпи зростання 

ефективності виробництва сучасного промислового підприємства. 
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