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Головними задачами вдосконалення підготовки виробництва в сучасних умовах є: 
прискорення процесів створення і упровадження у виробництво нової техніки і підвищен-
ня ефективності підготовки виробництва і освоєння нових видів продукції. Конкретні 
шляхи рішення цих задач реалізуються в результаті дослідження і використання внутріш-
ньовиробничих резервів. 
 

Головною метою удосконалення підготовки виробництва до випу-
ску нової продукції є пошук невикористаних можливостей подальшого 
скорочення термінів і витрат на створення нової техніки, підвищення її 
якості і ефективності. Основними можливостями удосконалення підго-
товки виробництва є резерви, які  поділяються на три великі групи: 
прискорення підготовки виробництва до випуску нової продукції; ско-
рочення витрат на розробку і освоєння виробництва нових виробів; під-
вищення технічного рівня і економічності нових видів продукції.  

Використовування резервів прискорення підготовки виробництва 
повинне забезпечити скорочення періоду розробки, освоєння і упрова-
дження у виробництво нових видів продукції. Оскільки процес ство-
рення нових виробів включає період роботи і час перерв між окремими 
етапами, то реалізація резервів скорочення термінів підготовки вироб-
ництва припускає необхідність скорочення часу робочого періоду і усу-
нення всякого роду перерв між частинами процесу. 
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Використовування резервів скорочення витрат на підготовку виро-
бництва забезпечує зниження витрат праці, матеріальних ресурсів і 
грошових коштів на створення конкретних видів нової продукції. 

У свою чергу, резерви прискорення підготовки виробництва і ско-
рочення витрат за способами їх реалізації можуть бути підрозділені на 
наступні групи: організаційні резерви – це резерви скорочення часу під-
готовки виробництва і витрат на її здійснення шляхом поліпшення ор-
ганізації робіт зі створенням нової техніки і організації праці працюю-
чих, технічні резерви – резерви скорочення часу підготовки виробницт-
ва і витрат за рахунок механізації і автоматизації робіт і розвитку мате-
ріально-технічної бази підготовки виробництва; резерви вдосконалення 
управління підготовкою виробництва, тобто скорочення термінів і ви-
трат, на основі підвищення якості управління процесами створення і 
упровадження нової продукції [1, с.174]. 

Процес створення нової продукції вимагає значних витрат трудо-
вих, матеріальних і грошових ресурсів. Але створювана нова техніка 
забезпечує отримання економії живої і упредметненої праці при її виро-
бництві і експлуатації. Зіставлення витрат на нову техніку з одержаним 
від її упровадження економічним ефектом показує економічну ефектив-
ність нової техніки. Ефективність робіт, виконуваних в ході підготовки 
виробництва, знаходить вираз в ефективності створюваної техніки. 
Звідси виникає основна економічна задача підготовки виробництва: при 
мінімально можливих витратах створити передову в технічному відно-
шенні техніку, що забезпечує отримання щонайвищого економічного 
ефекту при її упровадженні у виробництво. Рішення цієї задачі вимагає 
використовування резервів підвищення технічного рівня і економічнос-
ті створюваних виробів.  

До резервів підвищення технічного рівня і економічності створю-
ваної техніки відносяться резерви підвищення якості нової продукції і 
невикористані можливості зниження витрат праці, матеріальних ресур-
сів і грошових коштів. Ці резерви можуть бути зведені в дві групи: ре-
зерви, які виявляються в процесі виробництва нової продукції, і резерви 
її експлуатації. 

У свою чергу вони можуть виступати як конструкторські, техноло-
гічні і організаційно-технічні. Конструкторські резерви – це резерви 
підвищення якості виробів, зниження витрат на їх виготовлення і під-
вищення економічності експлуатації за рахунок вдосконалення конс-
трукції створюваної техніки. Технологічні резерви – це резерви збере-
ження якості виробів і підвищення економічності їх виробництва і екс-
плуатації на основі застосування прогресивних рішень в процесі техно-
логічної підготовки виробництва. Організаційно-технічні резерви – це 
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резерви підвищення якості і економічності нової продукції за рахунок 
вдосконалення організації підготовки виробництва [1, с.191]. 

Для визначення конкретних шляхів вдосконалення організації під-
готовки виробництва необхідно всесторонньо проаналізувати стан про-
цесів створення нових видів продукції на підприємстві. Для аналізу ви-
користовується система техніко-економічних показників, які дозволя-
ють оцінити стан і рівень організації підготовки виробництва. Всі пока-
зники підрозділяються на групи: 

1. Показники, що характеризують ступінь оновлення продукції, яка 
випускається підприємством: питома вага нових виробів в загальному 
випуску підприємства; угрупування продукції, що випускається, за дав-
ністю знаходження у виробництві; коефіцієнт оновлення продукції; пи-
тома вага продукції, що відповідає вищому світовому рівню. Ці показ-
ники характеризують ступінь напруженості робіт по підготовці вироб-
ництва і зусилля колективу підприємства, спрямовані на заміну продук-
ції на нову, більш досконалу. 

2. Показники, що характеризують виробничі можливості підприєм-
ства для освоєння  і випуску нових  виробів: виробничі потужності цехів 
підготовки виробництва (інструментальні, нестандартного устаткування 
та ін.) і їх відповідність задачам освоєння нової продукції; характерис-
тика виробничих можливостей технічних служб підприємства; наяв-
ність вільних або звільняємих виробничих потужностей в цехах основ-
ного виробництва, структура кадрів підприємства і кваліфікаційний 
склад працюючих та ін. Ця група показників використовується при ана-
лізі виявлення можливостей підприємства освоїти в необхідні терміни 
випуск нової продукції. 

3. Показники,  що характеризують стан технічної підготовки виро-
бництва: ступінь технічної прогресивності нових конструкцій; рівень 
конструктивної спадкоємності; показники технологічності конструкцій; 
питома вага прогресивних технологічних процесів; коефіцієнт техноло-
гічної оснащеності виробів; ступінь технологічної стандартизації, рівень 
механізації і автоматизації виробничих процесів та ін. Ці показники да-
ють можливість оцінити ступінь прогресивності конструкторської і тех-
нологічної підготовки виробництва. 

4. Показники, що характеризують стан організаційних етапів підго-
товки виробництва: питома вага прогресивних виробничих процесів в 
загальній кількості нових процесів; наявність організаційних проектів 
цехів, ділянок, бригад і ступінь обхвату ними виробничих підрозділів; 
питома вага норм праці і матеріалів по нових виробах, охоплених техні-
чним нормуванням; терміни технічного, виробничого і економічного 
освоєння нової продукції та ін. Ці показники дозволяють судити про 
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якість організаційних робіт підготовки виробництва. 
5. Показники, що характеризують стан організації і управління 

процесами створення нової техніки: тривалість і структура циклу підго-
товки виробництва, ступінь паралелі і безперервності процесів створен-
ня нової техніки, рівень організації праці працюючих, ступінь централі-
зації робіт і показники спеціалізації підрозділів, застосування мереже-
вих методів планування, ступінь охвату робіт по підготовці виробницт-
ва плануванням, застосування економіко-математичних методів і обчис-
лювальної техніки в роботах по керуванню, ефективність матеріального 
і морального стимулювання працівників. Аналіз цих показників дозво-
ляє зробити висновок про ефективність організації робіт по підготовці 
виробництва і керуванні цими роботами. 

6. Показники, що характеризують економічність процесів підгото-
вки виробництва і їх впливу на економіку підприємств: рівень трудових, 
матеріальних і грошових витрат на створення нових видів продукції, 
ступінь впливу підготовки виробництва на економіку підприємства, 
характеристика використаних методів економічного стимулювання пра-
цівників. Дана група показників дає уявлення про економічні результати 
організації процесу створення нової техніки [3, с.84]. 

Використовуючи приведену систему техніко-економічних показ-
ників, можна виконати аналіз стану підготовки виробництва на підпри-
ємствах тієї або іншої галузі. При цьому виділяють наступні його види: 

� аналіз техніко-економічних показників стану; 
� аналіз підготовки виробництва підприємства; 
� порівняльний аналіз стану підготовки виробництва. 
Мета аналізу техніко-економічних показників підготовки виробни-

цтва промислового підприємства – встановити стан організації підгото-
вки і розкрити можливості скорочення термінів робіт із створення нової 
продукції, зниження витрат на підготовку виробництва, підвищення 
якості і економічності нової техніки. В процесі аналізу встановлюють 
показники, які характеризують стан підготовки виробництва, і потім їх 
порівнюють з нормативним рівнем або з показниками попередніх років. 
Аналіз виявлених відхилень і встановлення їх причин дозволяють роз-
робляти заходи по усуненню недоліків і досягненню оптимального рів-
ня тих або інших показників.   

При порівняльному аналізі стану підготовки виробництва по групі 
споріднених підприємств галузі виявляються можливості скорочення 
термінів і витрат на підготовку виробництва, досягнення високого тех-
ніко-економічного рівня створюваної техніки. В процесі аналізу встано-
влюються показники підготовки виробництва в динаміці за ряд років по 
групі споріднених підприємств і відхилення показників підприємства 
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від середнього і найвищого рівня, досягнутого передовими підприємст-
вами. Вивчення причин виявлених відхилень дозволяє визначити шляхи 
досягнення якнайкращих показників [2, с.265]. 

Мета аналізу показників підготовки виробництва – одержати уяв-
лення про рівень робіт на підготовчій стадії і визначити можливості 
скорочення термінів робіт, витрат на створення виробів даного типу, 
підвищення їх якості і економічності. Досліджуючи технічні і економі-
чні показники тих або інших видів нової техніки, встановлюючи взає-
мозв'язок і взаємозалежність між ними, можна виявити шляхи вдоско-
налення підготовки виробництва на підприємстві, в конструкторській 
організації. Всі три види аналізу доповнюють один одного і використо-
вуються в практичній діяльності промислових підприємств, наукових і 
конструкторських установ.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ   
 

Розглядаються різні тлумачення терміну „адаптація”, розбіжності підходів до адап-
тації підприємств. Підприємство розглядається як сукупність певних підсистем, які мають 
властиві їм механізми дії та взаємодії між собою для досягнення загальної мети, з ураху-
ванням суперсистемних, синергетичних ефектів. Наводиться власне тлумачення терміну 
„адаптація підприємства”. 
 

Сучасний стан економіки України характеризується трансформа-
ційними процесами, які постійно змінюють умови функціонування під-
приємства. Ринкові процеси орієнтують підприємство на підвищення 
гнучкості, динамічності при обов'язковому рості ефективності господа-
рювання та швидкої реакції на зміни, що відбуваються. Тому пристосу-
вання підприємств до умов ринкового середовища є одним із найважли-
віших напрямів у стратегії будь-якого суб’єкта господарювання. 

Усе це обумовлює необхідність побудови відповідних механізмів 
реагування на зміни в навколишньому середовищі підприємства, зміни в 
структурі, комунікаціях та делегуванні повноважень. Але для цього по-
трібно знати сутність та головну мету цього процесу. 


