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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. Даний 

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 амортизації, матеріальних витрат, витрат на оплату праці. 

Зазначені показники слід порівняти з показниками найближчих конкурентів. Для оборотних 

фондів найважливішим показником є швидкість їх обороту, удосконалення системи 

матеріально-технічного забезпечення, прискорення реалізації готової продукції, зменшення 

обсягів дебіторської заборгованості. Крім того, напрямками раціоналізації використання 

матеріальних ресурсів є аналіз основних втрат та нераціонального використання ресурсів, 

обґрунтоване нормування витрат матеріалів, організація використання вторинних ресурсів, 

створення системи заохочення за економію сировини, енергії, використання сучасних 

високотехнологічних матеріалів. 

Відповідно аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства, 

підприємствам необхідно зосередити увагу на таких аспектах: внутрішньозмінні втрати 

робочого часу; втрати робочого часу внаслідок плинності кадрів; рівень використання 

засобів механізації, автоматизації праці та комп'ютерної техніки; аналіз системи 

стимулювання працюючих; визначення професійно-кваліфікаційної структури працюючих.  

Рівень ефективності діяльності підприємства залежить також від зовнішніх та 

внутрішніх чинників. До перших слід віднести: державну і соціальну політику (діяльність 

владних структур, законодавство, фінансові інструменти, економічні нормативи); 

інституційні механізми (дослідні і навчальні центри, інститути, асоціації); інфраструктуру 

(інноваційні фонди, комерційні банки, фондові біржі, інформаційні мережі, транспорт, 

торгівлю); структурні зміни в суспільстві та економіці (в сфері технологій, наукових 

досліджень, в складі персоналу за ознаками освіченості та кваліфікації). Внутрішніми 

чинниками є технологія, устаткування, матеріали, енергія, вироби, організація і система 

управління, працівники, методи роботи, стиль управління. Кожне підприємство мусить 

постійно контролювати процес використання внутрішніх чинників через розробку та 

послідовну реалізацію власної програми підвищення ефективності діяльності, а також 

враховувати вплив на неї зовнішніх чинників.  

Таким чином, підвищення ефективності діяльності підприємства – одна з центральних 

проблем сучасності. Для успішного вирішення різноманітних економічних і соціальних 

завдань немає іншого шляху, окрім різкого підвищення ефективності всього суспільного 

виробництва. 
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