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У роботі розглянуті деякі напрямки підвищення ефективності діяльності 

підприємства, які ґрунтується на досягненнях науки і техніки, передового, 

вітчизняного і зарубіжного досвіду. Наскільки цілеспрямованіше та 

ефективніше використовуються новітні досягнення науки і техніки, які є 

першоджерелами розвитку продуктивних сил, настільки успішніше 

вирішуються пріоритетні (щодо виробничих) соціальні завдання 

життєдіяльності суспільства. 

У сучасних умовах підприємства не мають достатньо коштів, що 

направляються до фонду розвитку підприємства для придбання прогресивного 

устаткування, що забезпечує конкурентоспроможність продукції і підприємства 

в цілому. Якщо врахувати, що в системі господарської діяльності України 

основні засоби є національним багатством країни, то виникає необхідність 

пошуку тих резервів підприємства, які сприяли б раціональнішому 

використанню основних засобів і підвищенню фінансової стійкості 

підприємства в умовах кризової ситуації. 

Покращення використання основних виробничих засобів дозволяє без 

додаткових інвестицій збільшити випуск продукції, робіт, послуг та покращити 

техніко-економічні показники виробництва. Саме тому дослідження шляхів 

підвищення ефективності використання основних засобів на підприємствах 

України є актуальним. 

Система планування організаційно-технічного розвитку на підприємстві 

включає комплекс різноманітних планів, які взаємодіють один з одним та 

спрямовані на здійснення за цілями, предметом, рівнями, змістом та періодом 

планування. Важливо виділити фактори, які визначають склад та зміст цього 

комплексу: організаційна структура та профіль інноваційної діяльності 

підприємства; склад інноваційних процесів, які здійснюються на вітчизняному 

підприємстві; рівень кооперації при проведенні інноваційних процесів; 

масштаби та постійність інноваційної діяльності. 

Основним завданням організаційно-технічного розвитку є забезпечення 

прискорення впровадження перерахованих вище елементів у діяльність 

підприємства в рамках стратегічних та поточних планів.  

План технічного розвитку та організації виробництва повинний 

охоплювати наступні основні питання: створення й освоєння нових видів 

продукції та підвищення її якості; вдосконалення планування, організації, 

контролю та управління; впровадження прогресивної організації праці; 

капітальний ремонт та модернізація основних засобів; заходи щодо економії 

сировини, матеріалів та енергетичних ресурсів; науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи соціальний розвиток підприємства. 


