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Підвищення ефективності діяльності підприємства 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. 

Покращення ефективності господарської діяльності в умовах кризової 

ситуації має особливе значення. Тому дослідження шляхів підвищення 

ефективності підприємницької діяльності 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.  

Планування організаційно-технічного розвитку підприємства 

проводиться в декілька етапів. Для більш ефективного використання основних 

засобів підприємство може використати наступні заходи: введення в дію не 

встановленого 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. 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.  


