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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВМЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
А. А. Ващенко, аспірант, ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та
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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: абстракції – при визначенні сутності категорій «ефективність»
,«виробничо-господарська діяльність», «управління». Завдяки методу індукції
та дедукції визначено провідну роль ефективності виробничо-господарської
діяльності в управлінні підприємством.
Результати. Виявлено , що для

дієвого управління діяльністю

підприємства необхідно оцінювати ефективність його виробничо-господарської
діяльності.

Встановлено,

що

управління

ефективністю

виробничо-

господарською діяльністю являє собою складову механізму управління
підприємства в цілому.
Показано, що питання управління та підвищення ефективності діяльності
підприємства цікавить як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Вони є
одностайними

щодо

необхідності

врахування

ефективності

виробничо-

господарської діяльності в процесі управління підприємством, підвищення якої
б сприяло розширенню виробництва та підвищувало б конкурентоспроможність
підприємства.
На

основі

аналізу

останніх

досліджень

ефективності

виробничо-

господарської діяльності в сучасних умовах виявлено її провідну роль у системі
управління підприємством, встановлено функції та визначено завдання
управління

ефективністю

діяльності

підприємства

на

основі

системи

показників.
Новизна. У ході дослідження ефективності виробничо-господарської
діяльності виявлено, що її роль у системі управляння підприємством займає
провідне місце. Комплексний підхід до оцінки ефективності діяльності
підприємства дає змогу розробити заходи з підвищення ефективності діяльності
та запропонувати інструментарій вимірювання ефективності використання
сукупного потенціалу промислового підприємства.

Практична

значущість.

Запропоновано

враховувати

ефективність

виробничо-господарської діяльності підприємства в механізмі управління.
Розглянуто

алгоритм

процесу

управління

ефективністю

діяльності

промислового підприємства і запропонована систематизація показників його
ефективності.
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