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Відсутність чітко сформульованого поняття і його формалізованого уявлення 

не дозволяє розробити математичну модель ПП і його теорію. Тому потрібні 

подальші теоретичні дослідження як методологічного, так і методичного плану. 

Для розробки основ теорії необхідно визначити й інші актуальні проблеми, які 

потребують першочергового вирішення. 

Виокремлено з багатьох проблем наступні: 1) розробка механізму 

структурування ПП, вивчення особливостей та основних властивостей; 2) 

визначення системи кількісних показників, які повно і всебічно відображають 

стан системи потенціалів; 3) вивчення факторів, що впливають на показники, 

математичне моделювання їх впливу, а також розробка механізмів та 

інструментів їх оцінки; 4) розробка математичної моделі ПП на основі його 

формалізованого визначення та використання збалансованої системи 

показників; 5) формулювання системи стратегічних цілей, її подання у вигляді 

спрямованого графа і постановка завдань, що вирішуються СУПП; 6) 

автоматизація функціонування СУПП на основі сучасних інформаційних 

технологій, технологій управління та інтенсивного використання ЕОМ. 

Таким чином, щоб досягати головної мети управління ПП слід чітко 

визначити задачі та проблеми потенціалу підприємства, від їх вирішення 

залежить успішність роботи підприємства в цілому. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Економічна діяльність підприємств в Україні відбувається в умовах 

обмеженості інвестиційних ресурсів, що обумовлює необхідність 
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раціонального використання наявних у них основних засобів. Інтенсифікація 

використання основних засобів підприємств дає змогу значно знизити витрати, 

пов’язані з моральним зносом машин і устаткування, сприяє прискоренню їх 

оновлення, що в кінцевому результаті позитивно позначається на 

фондоозброєності праці працюючих та зростанні її продуктивності. А в 

кінцевому підсумку зростає і фондовіддача на підприємствах [1]. 

Тому актуальною проблемою є визначення ефективності використання 

основних засобів виробництва з урахуванням оцінки їх технічного стану, 

використання та виявлення резервів їх підвищення,а також виявлення найбільш 

важливих чинників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що великий внесок у 

дослідження ефективності використання основних засобів внесли такі вчені як, 

Шкарабан С.І., Ареф’єва О.В, Богацька Н.М., Рилєєв С.В., Чорна І.О., Череп 

А.В. 

Серед напрямів підвищення ефективності використання основних засобів 

на підприємствах чільне місце повинно бути відведено заходам, спрямованим 

на поліпшення їх екстенсивного використання. Зокрема, важливе значення 

повинно надаватися насамперед таким, які спрямовані на підвищення змінності 

роботи устаткування [2]. Підвищення змінності роботи устаткування є 

важливим фактором зростання обсягів виробництва продукції і підвищення 

ефективності використання основних засобів. У зв’язку з цим, на 

підприємствах необхідно домагатися оптимальної структури складових засобів 

праці, досягнення пропорцій між робочою силою і відповідними видами 

машин і устаткування, тобто повинна зростати питома вага прогресивного 

нового устаткування, удосконалюватись організація функціонування 

виробничої інфраструктури, що сприятиме поліпшенню технічного 

обслуговування основних підрозділів підприємства, перерозподілу працюючих 

у його межах, вивільненню робітників у допоміжних виробництвах і 

залучення їх після відповідної підготовки до роботи в основних цехах, щоб 

підвищити змінність наявного у них устаткування. 
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Підвищення змінності роботи устаткування підприємства може бути 

досягнуто шляхом розширення зони багатоверстатного обслуговування; 

суміщення професій. 

Можливості для розширення зони обслуговування створюються в 

результаті технічного удосконалення устаткування, підвищення рівня 

комплексної механізації і автоматизації виробництва. 

Підвищенню змінності роботи устаткування повинно сприяти 

удосконалення його структури, тобто зменшення в його складі тих машин і 

верстатів, які за своїми технологічними можливостями лише частково 

завантажені роботою протягом зміни [3]. 

Таким чином, ми вважаємо, що пріоритетне значення серед таких заходів 

повинно бути відведено своєчасній заміні і мобілізації морально застарілого 

устаткування, організації прискореного введення в експлуатацію придбаної 

нової техніки; запровадження прогресивних форм організації виробництва і 

праці; застосування сучасних ефективних систем матеріального стимулювання 

робітників; залучення інвестиційних ресурсів вітчизняних і зарубіжних 

інвесторів для модернізації матеріально-технічної бази підприємств. 
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