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Стаття описує шляхи підвищення ефективності управління виробничої діяльності підприємства, було визначено 
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її ефективності. Проаналізовано методи, виробничих витрат, узагальнено основні підходи до оцінки ефективності 

управління виробничою діяльністю.  

Ключові слова: економічна ефективність, управління, виробнича діяльність, виробничий потенціал, прибутковість 

підприємства. 

 

Постановка проблеми. Розвиток ринкової 

економіки в Україні вимагає впровадження 

керованого організаційно-економічного механізму, 

що дасть можливість забезпечити прибуткове 

функціонування важливих структурних одиниць – 

промислових підприємств. 

Проблема визначення економічної ефектив-

ності виробничої діяльності пов’язана з визна-

ченням відповідного критерію ефективності і 

формуванням системи показників. При цьому 

визначення загальної ефективності управління 

виробничою діяльністю підприємства вимагає 

врахування багатьох чинників. 

Від того, на якому рівні здійснюватиметься 

управління виробничим процесом підприєм-

ства, залежить його кінцевий результат та 

прибутковість. 

Саме тому, комплексне вирішення проблеми 

пошуку можливих шляхів підвищення ефек-

тивності управління виробництвом підпри-

ємств є досить складним, але в той же час 

надзвичайно актуальним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Методологічним фундаментом здійснення дос-

лідження обраної тематики стали праці провід-

них вчених, зокрема дослідження показників 

підвищення економічної ефективності діяльно-

сті підприємства займалися: Сирополіса Н.К. 

Захаркіна Л. С., Кушваха Р. А., Ященко О. І., 

Маркіна І. А., Прядко В. В., Петровича І.М., 

Совицкая Г. В., Шершнев А. А., Темченко А. Г. 

Але в умовах нестабільних сучасних 

економічних умов, для діяльності підприємства 

необхідне проведення глибокого дослідження 

шляхів стабілізації та максимального підвищення 

ефективності його функціонування. 

Мета дослідження. Дослідженні шляхів 

підвищення ефективності управління 

виробничою діяльністю підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Ефектив-

ність виробництва є однією з найважливіших 

проблем сучасного управління як на операцій-

ному, так і на стратегічному рівнях. Для кожно-

го виду бізнесу поняття «ефективність» є важ-

ливим і посідає чільне місце в процесі 

діяльності підприємства.  

Ефективність виробничої діяльності – най-

важливіша якісна характеристика господарю-

вання на всіх рівнях. Під економічною ефектив-

ністю виробництва розуміється ступінь вико-

ристання виробничого потенціалу, що 

виявляється співвідношенням результатів і 

витрат суспільного виробництва. Чим вище 

результат при тих же витратах, чим швидше він 

зростає в розрахунку на одиницю витрат 

суспільно необхідної праці, або чим менше 

витрат на одиницю корисного ефекту, тим 

вищою є ефективність виробництва.[1] 

Кожне підприємство прагне підвищити обсяги 

виробництва, збільшити свою частку на ринку, 

оптимізувати витрати та отримати прибуток. 

Одним  із ключових завдань функціонування 

підприємства є забезпечення його ефективності. 

Однак, занадто багато власників бізнесу 

зосереджують свою увагу на збільшенні доходів, 

а не на тому, щоб визначити шляхи ефективного 

функціонування свого бізнесу. 

Ефективність є важливим показником 

діяльності компанії. На відміну від 

продуктивності, яку компанія досягає шляхом 

максимізації кількості одиниць, вироблених за 

певний період часу, ефективність вимагає 
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мінімізації витрат і максимізації прибутку для 

даного рівня виробництва.  

Таким чином, ефективність дозволяє під-

приємству максимально ефективно використо-

вувати ресурси компанії. Наприклад, ефек-

тивна компанія вироблятиме більшу кількість 

якісної продукції, з меншою кількістю відходів, 

використовуючи менше енергії та інших 

ресурсів протягом певного періоду, ніж 

«неефективна компанія».[2] 

Варто розглянути та проаналізувати сучасні 

погляди науковців щодо формування критеріїв 

ефективності діяльності підприємства. У 

роботах Шершньова A.A. та Темченка А.Г. при 

комплексній оцінці ефективності використо-

вуються такі критерії: 

1. Критерій економічної ефективності 

виробничих ресурсів: 
П1

Фп
> Ен  ;          (1) 

2. Критерій підвищення економічної 

ефективності виробничих ресурсів: 
П1

Фп
>

П
𝑛𝑝1

Ф𝑛𝑛𝑝1
  ;    (2) 

3. Критерій оптимальності виробничих 

ресурсів: 
П1

Фп
= 𝑚𝑎𝑥;      (3) 

де, П1П𝑛𝑝1 – середньорічний розмір чистого 

прибутку, що залишається у розпорядженні 

підприємства після сплати податків і інших платежів 

відповідно в звітному і попередніх періодах; 

ФnФ𝑛𝑛𝑝1 – cередньорічна балансова вартість 

виробничих фондів і нематеріальних активів 

підприємства відповідно в звітному і 

попередньому періодах; 

En – нормативне значення коефіцієнта 

економічної ефективності. 

Діяльність підприємства вважається 

безрезультатною, якщо в кінцевому результаті  

мета  його  діяльності не  досягається. 

Ефективність виробничої діяльності – це 

показник діяльності виробництва по розподілу 

й переробці ресурсів із метою виробництва 

товарів, який визначається як відношення 

результатів на виході до ресурсів на вході або 

через обсяги випуску продукції, її 

номенклатури.[3] 

Формула критерію ефективності 

виробництва розраховується: 

КЕі =
Т𝑛

𝑀𝑐+𝑍+𝐿+𝛼+𝐹+𝑅
 ;      (4) 

де, КЕі – критерій ефективності виробництва; 

Тn – обсяг продукції, (тис. грн.); 

L - чисельність промислово-виробничого 

персоналу, осіб; 

a - питомий коефіцієнт амортизаційних 

відрахувань; 

F - середньорічна вартість основних 

промислово-виробничих фондів, тис. грн.; 

R - сума інших витрат, тис. грн. 

Даний показник дає можливість оцінити 

сукупну ефективність поточних витрат, що 

входять до собівартості продукції, а також 

відображає сукупні витрати праці. В основі 

визначення показника лежить динаміка обсягу 

продукції. Значення показника показує 

тенденцію економічного зростання виробництва. 

Зі збільшенням ефективності виробництва 

знижуються виробничі витрати. Стратегія 

операцій, технологія, дизайн робочих місць і 

процес впливають на темпи виробництва, як і 

навик і зусилля працівника. 

 Для проведення дослідження часу записується 

час, необхідний для виконання декількома 

співробітниками завдання, і розраховується 

середній час завершення завдання.  

Використовуючи такі стандарти, компанія 

може оцінити фактичну ефективність 

виробництва для ряду цілей. Наприклад, 

показники ефективності виробництва можуть 

слугувати основою для підвищення премій і 

заслуг. Показники ефективності можуть також 

визначити можливості для поліпшення 

виробничої лінії або слугувати вкладом для 

оперативного планування та контролю. 

Також, варто сказати, що продуктивна 

діяльність компаній залежить як від 

внутрішніх, так і від зовнішніх умов їх 

функціонування. Вимоги клієнтів щодо 

продуктів зростають і постійно 

індивідуалізуються. Така ситуація робить 

правила дії на ринку більш суворими. 

Однією із передумов щодо підвищення 

ефективності управління виробничої 

діяльності підприємства є пошук оптимального 

методу витрат виробництва.  

Так, одним із найбільш ефективних методів 

виявлення резервів зниження собівартості 

продукції є функціональновартісний аналіз (ФВА). 

Функціональновартісний аналіз – комплек-

сний системний аналіз діяльності підприємст-

ва, його складових (технічних і технологічних, 

маркетингових, фінансових, збутових підроз-

ділів, управлінських функцій), а також оцінка 
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ефективності використання витрат на реаліза-

цію кожної з цих функцій з метою виявлення 

неефективних, нераціональних витрат, існую-

чих внутрішніх резервів і розробки програм 

підвищення ефективності діяльності та 

збільшення прибутковості підприємства [4]. 

Основною перевагою цього методу є більш 

чітке вивчення вартості продукції, що дає 

можливість приймати обґрунтовані стратегічні 

рішення щодо призначення цін на продукцію, 

вибору між можливостями виготовляти 

самостійно або купувати напівфабрикати. 

Значне зниження витрат виробництва дося-

гається в результаті застосування прогресивних 

методів організації праці. Яскравим прикладом 

цього є розроблена в Японії система організації 

виробництва «just-in-time» («точно-в-строк»). 

Система знижує витрати виробництва за раху-

нок своєчасного постачання ресурсів. Сутність 

її полягає в тому, що матеріальні ресурси 

постачаються споживачеві у визначене місце, у 

потрібний час і в необхідній кількості [5]. 

Бюджетування як метод оптимізації витрат 

заснований на складанні оперативних, місячних, 

квартальних та річних бюджетів і пов’язуванні їх 

із стратегічними цілями, що дозволяє, як 

мінімум, зробити появу витрат передбачуваним. 

Іншим методом оптимізації витрат є метод 

збалансованості. Як один із стратегічних 

підходів управління витратами, він пов’язаний 

з тим, що цілі, які ставить перед собою 

компанія, завжди балансують на одній чаші 

вагів із витратами. [6] 

Також  Сирополис Н.К.  розділяє думку, що 

задля того щоб знизити витрати на управління, 

необхідно його постійно вдосконалювати. 

Економіст виділяє такі найважливіші  

напрямків підвищення ефективності системи т

а процесів управління: 

1. Постійне вдосконалння управлінської 

організаційної структури. 

2. Використання дієвих методів управління, 

що підкріплені науково. 

3. Автоматизація процесу управління 

4. Контроль за підвищенням управлінських кадрів 

До основних чинників, які позитивно 

впливають на виробничу діяльність, відносять: 

1. Оптимізація та раціоналізація  управління 

витрат підприємства. 

2. Продуктивність праці. 

3. Введення та запровадження нових 

технологій, так як сучасні форми автоматизації  

інформаційних технологій мають вагомий 

вплива на рівень і динаміку ефективності 

виробництва. 

4. Контроль  використання обладнання, 

встановлення оптимальних термінів експлуатації, 

проведення ремонтно – технічного огляду. 

Висновки. Із вищесказаного можемо зроби-

ти висновок, що тільки комплексне викорис-

тання наведених факторів зможе вплинути на 

темпи зростання ефективності виробничої дія-

льності. Чинники визначення виробничої ефек-

тивності є найважливішим інструментом реалі-

зації економічної політики підприємства і клю-

човим засобом обґрунтування управлінських 

рішень, оптимізації витрат ресурсів, удоскона-

лення цінової політики і підвищення конку-

рентоспроможності підприємства. 

Запропонована у статті методика оцінки ефек-

тивності управління виробничою діяльністю під-

приємства заснована на діагностичному обсте-

женні всієї системи управління підприємством. 

Саме вона являється підґрунтям оцінки економіч-

ної ефективності заходів щодо раціоналізації 

процесу управління виробництвом підприємства. 
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Круш П.В., Сирык Ю.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Эта статья описывает пути повышения эффективности управления производственной деятельности предприятия, 

было выявлены основные резервы повышения производственной деятельности предприятия, ее эффективности. 

Проанализированы факторы, влияющие на уровень и структуру производства, систематизированы и обобщены 

основные подходы к оценке эффективности управления производственной деятельностью. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, управление, производственная деятельность, производственный 

потенциал, доходность предприятия. 

 

Krush P.V., Siryk Y.V. 

INVESTIGATION OF WAYS OF INCREASING EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF MANUFACTURING 

ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 

This article describes ways to increase the efficiency of management of production activity of the enterprise, found the main 

reserves of increasing the production activity of the enterprise, its efficiency. The factors influencing the level and structure of 

production are analyzed, the main approaches to the evaluation of the efficiency of management of production activities are 

systematized and generalized. 

Key words: economic efficiency, management, production activity, production potential, profitability of the enterprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


