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працівниками.  І певні функції і завдання в різний час можуть виконувати різні 

особи. 

Щодо функції контролю , то всі обов’язки також покладені на 

керівника підприємства. Проте , на нашу думку, також варто враховувати такі 

прийоми як самоконтроль, контроль з боку колег та інших гнучких методів 

контролю  [2]. 

Мотивація праці на малих підприємствах має свої особливості та 

специфіку. Керівник сам вирішує за що і як самомотивувати свій персонал, 

також відсутні певні правила та норми покарань та стягнень за порушення та 

невиконану роботу, як на великих підприємствах. 

Проаналізувавши все вище сказане,  можна прийти до висновку, що 

малим підприємствам притаманні такі ж управлінські процеси як і великим 

організаціям, однак вони мають свої специфічні характеристики. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Новітня світова економічна теорія та практика оцінює результат 

функцій країни двома основними способами, а саме: економічне зростання і 

ефективність сучасного виробництва. На даний час в країні економічне 

зростання виконує функції підвищення зростання економіки України шляхом 

використання сучасних технологій на підприємстві за різними видами 

економічної діяльності. Таким чином підвищуються кількісні та якісні 

показники ефективності суспільного виробництва. 

Визначальним резервом зростання ефективності виробництва є 

невикористання усіх можливостей підприємства, зріст випущеної продукції з 

врахуванням витрат, через доцільне використання ресурсів організації чи 

установи. 

Основні фактори підвищення ефективності виробництва – це 

підвищення його технічного рівня, вдосконалення управління, організації 
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виробництва і праці, зміна обсягу і структури виробництва, поліпшення якості 

природних ресурсів та інші [3]. 

Головними причинами економічного зростання є: автоматизація 

виробництва; попит та пропозиція; трудові ресурси на підприємстві; політична 

ситуація в країні; розмір залученого капіталу у виробництво; ступінь 

технологій на виробництві; рівень кваліфікації трудових ресурсів; кількісне і 

якісне співвідношення природних ресурсів. 

Послідовність впровадження сучасних технологій з метою 

підвищення ефективності виробництва на підприємстві зображено на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Послідовність впровадження сучасних технологій з метою 

підвищення ефективності виробництва на підприємстві 

 

В організації виконується постійний пошук можливості зростання 

продуктивності на виробництві, і тому необхідно також значну увагу 

приділяти саме управлінню підприємством. Значною частиною в ефективності 

виробництва виступає саме правильна організація виробництва, і в наслідок 

формує головний резерв можливостей підприємства.  

На думку науковця Капінос Г.І., провідну роль в сфері економічного 

зростання виробництва відіграє ефективне використання виробничих 

можливостей, максимальне зменшення витрат та економія залучених ресурсів 

підприємства [2]. 

Застосовуючи людський інтелект як головний інструмент для 

виготовлення і впровадження новітньої технології у всі сфери виробництва, це 

виступає передумовою економічного зростання. Саме науково-технічний 

прогрес визначається найбільш істотним чинником ефективного виробництва 

у всьому світі.  

Головними умовами сучасного виробництва є: безперервність 

виробничого процесу, мінімізація витрат часу на виготовлення одиниці 

продукції та достатньої безпеки на виробництві, і це може бути реалізовано за 

допомогою впровадження інновацій, автоматизації та комп’ютеризації 

Розробка сучасних технологій 

Впровадження у виробництво технологій 

Підвищення ефективності виробництва 

Економічне зростання та сталий розвиток 
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виробництва. Саме автоматизація та механізація дозволяє збільшити обсяг 

виробництва, зменшити затрати часу та зменшує вірогідність виготовлення 

неякісної продукції. 

Також запровадження комп’ютеризації на виробництві дозволяє 

кардинально змінити технологію виробництва. Комп’ютеризація є одним із 

головних засобів сучасної технології підвищення ефективності виробництва на 

підприємстві. За допомогою електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), 

підприємство може адаптуватись до жорстких умов ринку, оскільки новітні 

технології у виробництві забезпечують конкурентоздатність серед інших 

підприємств. 

Отже, наша цивілізація не стоїть на місці, і розвиток технологій є 

передумовою для покращення ефективності виробництва шляхом активізації 

науково-технічного прогресу. 
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Ефективність функціонування об’єктів економічного простору в 

значній мірі залежить від оптимального поєднання в ній підприємств малого 

та середнього бізнесу. Чим більш значимою та впевненою є позиція МСБ в 

економіці регіонів, тим активнішою є їх участь у поширенні ринкової 

конкуренції, та, відповідно, сильнішою є протидія монополізації ринку, яка 

властива великому бізнесу. Проте існуючі проблеми МСБ сповільнюють 

темпи економічного розвитку регіонів та обґрунтовують необхідність 

інтеграційних підходів щодо вирішення існуючих проблем. Тому, створення 

кластерних форм регіонального розвитку економіки дають змогу сформувати 

необхідні напрями стимулювання МСБ та створити спільну платформу для 

ефективного економічного розвитку регіонів. 
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