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У роботі розглянуті питання планування організаційно-технічного
розвитку підприємства, яке проводиться в декілька етапів.
На першому етапі визначаються головні завдання підприємства на
плановий період, проводиться комплексний аналіз технічного й організаційного
рівня виробництва й економічних показників, уточнюються ресурси, які
характеризують технічний розвиток. На другому етапі, виходячи з вивчення
досвіду інших підприємств, результатів кінцевих науково-дослідних робіт та
першого етапу, виявляються можливості розширення впровадження основних
напрямів науково-технічного прогресу: вдосконалення технології, застосування
нових технологічних процесів й прогресивних матеріалів, механізація й
автоматизація виробництва та ін. На цьому етапі визначається кількісні
завдання підрозділами підприємства по технічному й організаційному
розвитку. На третьому етапі проводяться інженерні та економічні розрахунки,
виконується відбір і техніко-економічна оцінка заходів. На заключному етапі
плани підприємства та його підрозділів взаємопов’язуються, документально
оформляються, затверджуються й доводяться до виконання.
Для більш ефективного використання основних засобів підприємство
може використати наступні заходи: введення в дію невстановленого
обладнання, заміна і модернізація старого; скорочення цілоденних та змінних
простоїв. Усунення даного недоліку може бути досягнуте шляхом введення
прогресивних організаційних і технологічних заходів; підвищення коефіцієнта
змінності, яке може бути досягнуте застосуванням оптимального графіка
роботи підприємства, включаючи ефективний план проведення ремонтних та
налагоджувальних робіт; більш інтенсивне використання обладнання;
впровадження заходів науково-технічного прогресу; підвищення кваліфікації
робочого персоналу; економічне стимулювання основних і допоміжних
робітників, що передбачає залежність заробітної плати від випуску і якості
виробленої продукції, надання послуг. Формування фондів стимулювання і
заохочення робітників, що досягли високих показників роботи. Наприклад,
надбавка у розмірі 2,3%; проведення соціальних заходів, що передбачають
підвищення кваліфікації робітників, поліпшення умов праці і відпочинку,
оздоровчі заходи, які позитивно впливають на фізичний і духовний стан
робітника. Крім того, актуальним є проведення технологічного аудиту, який є
не тільки способом обстеження фірми чи організації для оцінки її
технологічних можливостей і потреб, але й визначення її стану у сферах
менеджменту, маркетингу, науково-дослідної та фінансової діяльності, всіх її
сильних і слабких сторін, щоб потім, на основі аналізу отриманої інформації,
сформулювати рекомендації, план дій та стратегію розвитку.
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