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ВСТУП 

 

Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що в сучасних умовах 

господарювання управління ефективністю виробництвом набуває великого 

суспільного, морально-емоційного та стимулюючого значення. Вона є тим 

"імпульсом зворотного зв'язку", на підставі якого суттєво визначаються зміст 

стратегії і тактики розвитку виробництва на майбутній період. 

Управління ефективністю виробництвом в практичній управлінській 

діяльності виступає об’єктивною вимогою, а сучасні умови формують потребу у її 

здійсненні не тільки на емпіричному рівні, як це часто робиться, а й на науковому 

підґрунті. Це вимагає, в першу чергу, розробки методології управління 

ефективністю виробництвом, яка повинна ґрунтуватися на її якісно-кількісній 

визначеності та враховувати найбільш важливі фактори формування. Крім того, 

вона повинна бути придатною для використання різними за специфікою та рівнями 

ієрархії соціально-економічними системами. Також управління ефективністю 

виробництвом у значній мірі сьогодні залежить від програмного забезпечення, а 

тому має бути економічно доцільною та доступною у користуванні для суб’єкта 

управління. Особливо це стосується підприємств харчової промисловості, де 

забезпечення стабільної роботи підприємств по випуску конкурентоздатної 

продукції, є завданням першорядної важливості для керуючих усіх рівнів. А тому, 

найважливішою якісною характеристикою господарювання на всіх рівнях є - 

ефективність виробництва. Процес управління ефективністю виробництвом на 

підприємстві є найголовнішою стратегією будь - якого господарства. Ефективність 

процесу управління - це обґрунтована стратегія і тактика організацій. Більшість 

підприємств збанкрутували чи отримують збитки, або їх виробництво не 

рентабельне лише тому, що управлінські рішення стосовно управління 

виробництвом є не ефективними і не направлені на перспективний розвиток, що 

підтверджує актуальність обраної теми випускної роботи. 



 

 

Мета випускної роботи - на основі теоретичного дослідження стану та 

проблем управління ефективністю виробництва розробити практичні рекомендації 

щодо напрямів її удосконалення в умовах досліджуваного підприємства. 

Досягнення визначеної мети здійснювалося на основі таких завдань: 

-вивчити теоретичні аспекти управління ефективністю виробництва; 

-визначити основні фактори, що впливають на рівень управління 

ефективністю виробництва; 

- дослідити фінансово-економічний стан підприємства; 

-проаналізувати систему управління ефективністю виробництва на 

підприємстві; 

-запропонувати шляхи удосконалення управління ефективністю виробництва 

в умовах досліджуваного підприємства. 

Об’єктом дипломної роботи є процес управління ефективністю виробництва 

підприємства. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних і практичних 

аспектів удосконалення управління ефективністю виробництва досліджуваного 

підприємства. 

Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи послужили 

фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці та методичні розробки 

провідних вітчизняних і зарубіжних вчених в області економічного аналізу, 

менеджменту, економіки підприємства та виробництва. В процесі роботи були 

використані наступні методи: логічного узагальнення - для розкриття сутності 

поняття «управління ефективністю виробництва» та змісту процесу управління 

виробництвом; графоаналітичний метод - для аналізу та порівняння статистичних 

даних щодо виробничої програми підприємства; індукції і дедукції, аналізу і 

синтезу, класифікації; підходи: інформаційний (аналіз джерел інформації). 

Інформаційною базою дослідження стали нормативно-правові акти України, 

офіційні матеріали  Державної служби статистики України, річна фінансова 

звітність ДП «Київський автомобільний ремонтний завод». 

 



 

 

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Ефективність виробництва - найважливіша якісна характеристика 

господарювання на всіх рівнях. Під економічною ефективністю управління 

виробництва розуміється ступінь використання виробничого потенціалу, що 

виявляється співвідношенням результатів і витрат суспільного виробництва. Процес 

виробництва на будь - якому підприємстві здійснюється при визначеній взаємодії 

трьох визначальних його факторів: персоналу (робочої сили), засобів праці й 

предметів праці. 

Ефективність виробництва (продуктивність системи) має поліморфне 

визначення й застосування для аналітичних оцінок і управлінських вирішень. 

Ефективність виробництва являє собою комплексне відображення кінцевих 

результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок 

часу (у зарубіжних країнах із розвитою ринковою економікою для окреслення 

результативності господарювання використовують інший термін - продуктивність 

системи виробництва й обслуговування, під якою розуміють ефективне 

використання ресурсів (праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації) при 

виробництві різноманітних товарів і послуг. 

Суть проблеми підвищення економічної ефективності виробництва полягає в 

тому, щоб на кожну одиницю трудових, матеріальних і фінансових ресурсів 

домагатися істотного збільшення обсягу виробництва продукції. Це, у кінцевому 

рахунку, означає підвищення продуктивності суспільної праці, що і є критерієм 

підвищення управління ефективністю виробництва. Підприємство може і повинне 

постійно контролювати процес використання внутрішніх факторів шляхом розробки 

послідовного здійснення власної програми підвищення управління ефективністю 

виробництва. 

Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оцінити 

тенденції найзагальніших показників, які всебічно характеризують фінансовий стан 

підприємства. Так, як різні види оборотних активів володіють різним ступенем 



 

 

ліквідності, розраховується декілька коефіцієнтів ліквідності. Коефіцієнт покриття 

за 2013 р. має високе значення: на одну гривню короткострокових зобовязань 

приходиться 0,48 грн. оборотних кошті - товариство має можливість покрити всі 

кредиторську заборгованість та ще залишити частину коштів в резерві. Коефіцієнт 

швидкої ліквідності дорівнює частці від ділення цієї частини оборотних активів на 

суму короткострокових зобовязань підприємства. Нормативне значення цього 

показника в межах 0,5. Коефіцієнт має значення у 2015 році 0,29, що на 0,23 менше, 

ніж у 2013 р. 

Коефіцієнт фінансової залежності показує, яка сума загальної вартості активів 

підприємства припадає на 1 грн. власних коштів. Чим менше значення коефіцієнта, 

чим ближче він до 1,0 тим менша фінансова залежність підприємства від зовнішніх 

джерел. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позичених 

коштів у фінансуванні підприємства. Коефіцієнт фінансової залежності у 2015 р. 

становить 2,64 грн., що в 2,98 раз менше, ніж у 2013 р., відповідно, спостерігається 

покращення ситуації та зменшення боргів у підприємства. 

Найбільш загальним показником, який характеризує ефективність 

використання основних засобів, є фондовіддача та фондомісткість. Протягом 

періоду дослідження рівень фондомісткості збільшився протягом 2009р. і 2010 р. на 

0,03 і 0,06 грн. Це свідчить про покращення економічної ефективності використання 

основних фондів підприємства. Матеріаломісткість протягом періоду 2009 р. і 2010 

р. має тенденцію до зменшення з 0,47 до 0,42. Водночас трудомісткість (за фондом 

оплати праці) - має тенденцію до зростання 0,34 до 0,44. Рівень матеріаловіддачі на 

підприємстві зріс на 22 % порівняно 2013 - 2014 р.р. 

У 2014 р. спостерігається зростання показника окупності виробничих витрат 

на 0,13 п.с. у порівнянні з 2013 р. Рентабельність продажу зменшилася на 17,3 п.с. 

Однак позитивним є зростання чистої рентабельності підприємства на 9,7 пункти, 

яка в 2014 р. дорівнювала 12,3%. 

Заходи щодо вдосконалення управління ефективністю виробництва на 

підприємстві представляють собою послідовність наступних кроків: 

- Розширення території для виготовляння та ремонту продукції. 



 

 

- Встановлення системи управління якістю продукції. 

- Перебудова організаційної структури підприємства. 

- Вдосконалення виробничих і технологічних процесів. 

- Вдосконалення використання трудових ресурсів. 

- Економія ресурсів та управління матеріально - технічним забезпеченням. 

- Пошук нових ефективних форм оперативного управління. 

- Зменшення цін на ремонт устаткованих машин. 
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