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Анотація. Акцентовано увагу
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Визначення стану організації у системах, що входять до скла-
ду підприємства відбувається у процесі організаційної діагности-
ки його складових. Організаційна діагностика ґрунтується на ба-
гатоаспектності розуміння організації, а також значній кількості
організаційних складових.

Оскільки у процесі своєї діяльності підприємство найчастіше
змушено модифікувати власну систему функціонування, кадро-
вий менеджмент, маркетингову діяльність тощо. Відповідно змі-
нюються і робочі процедури — відбувається зміна організації ви-
робничих процесів, праці і системи управління підприємницькою
структурою. Тому для оцінювання ефективності функціонування
підприємства слід будуватися систему зважених показників, що
характеризують організованість у цілому по підприємству та йо-
го структурних підрозділах. Таким показником повинен бути
комплексний показник організаційно-технічного рівня підприєм-
ства.

Організаційно-технічний рівень підприємства як зважений
показник, що характеризує організаційні параметри діяльності
підприємства, формується на основі часткових показників: рівня
організації виробництва; рівня організації праці; рівня організа-
ції управління; технічного рівня техніко-технологічної бази. За-
лежно від ступеня узагальнення можна визначати відповідні по-
казники для підприємства, структурного підрозділу і робочого
місця.

Для забезпечення об’єктивності та конкретності оцінок при ви-
значенні доцільності здійснення організаційних змін при оцінюван-
ні організаційних зрушень на підприємствах слід визначати ком-
плексний показник організаційно-технічного рівня підприємства
(ККОТР), який включає узагальнені аналітичні коефіцієнти (К):

4 ККККК ОУOПOBTTКОТР ⋅⋅⋅= , при К > 0 (1)

де КТТ — коефіцієнт техніко-технологічного рівня підприємства;
КОВ — коефіцієнт рівня організації виробництва; КОП — коефіці-
єнт рівня організації праці на підприємстві; КОУ — коефіцієнт рі-
вня організації управління на підприємстві.
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Для проведення розрахунку комплексного показника органі-
заційно-технічного рівня підприємства серед показників, що ха-
рактеризують організацію виробництва, слід розраховувати: кое-
фіцієнт спеціалізації виробництва; рівень уніфікації виробництва;
коефіцієнт прогресивності форм організації виробництва; коефі-
цієнт безперервності виробничих процесів; коефіцієнт ритмічно-
сті виробництва; коефіцієнт централізації допоміжних процесів;
коефіцієнт використання засобів праці. З метою врахування дета-
лізованих характеристик організації праці на підприємстві слід
визначати: коефіцієнт відповідності кваліфікації робітників скла-
дності виконуваної роботи; коефіцієнт кваліфікаційного рівня
керівників, спеціалістів, службовців; частка робітників, які пра-
цюють у бригадах; коефіцієнт раціональності прийомів і методів
праці; коефіцієнт трудової дисципліни; коефіцієнт організації ро-
бочих місць; коефіцієнт обслуговування робочих місць; коефіці-
єнт нормування праці; коефіцієнт відповідності умов праці нор-
мам; коефіцієнт багатоверстатного обслуговування робітників;
коефіцієнт суміщення професій; частка робітників, зайнятих руч-
ною працею. Показник рівня організації управління підприємст-
вом повинен ґрунтуватися на таких показниках, як: середня чисе-
льність працівників у одній ланці ступені ієрархії управління;
габарити організаційної структури управління; складність оргст-
руктури; рівень прийняття рішень; ступінь децентралізації функ-
цій управління; гнучкість апарату управління; рівень функціона-
льної спеціалізації; рівень технічної озброєності управлінської
праці; середній діапазон контролю в організаційній структурі.
Особливої уваги при визначенні організаційно-технічного рівня
слід приділяти оцінюванню рівня технічної і технологічної скла-
дової. Серед показників, які слід використовувати для визначен-
ня технічного рівня, повинні бути: фондоозброєність праці; енер-
гоозброєність праці; структура технологічних процесів за
трудомісткістю; частка нових технологій за обсягом або трудомі-
сткістю продукції; середній вік застосовуваних технологічних
процесів; коефіцієнт використання сировини і матеріалів; проду-
ктивність (потужність); надійність, довговічність; питома мета-
ломісткість; середній строк експлуатації; частка прогресивних
видів у загальній кількості; частка технічно та економічно заста-
рілого устаткування в загальному парку; ступінь охоплення робі-
тників механізованою працею; частка обсягу продукції, що виро-
бляється за допомогою автоматизованих засобів праці.
Розрахунок узагальнених аналітичних коефіцієнтів для викорис-
тання при обчисленні комплексного показника організаційно-
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технічного рівня підприємства здійснюється з використанням
мультиплікативного методу за схемою добутку оціночних коефі-
цієнтів з подальшим їх транспонуванням до одиничного вимір-
ника.

Використання комплексного показника при оцінюванні орга-
нізаційно-технічного рівня підприємств і їхніх структурних під-
розділів дозволить об’єктивніше визначати не лише поточний йо-
го стан, а прогнозувати оптимальні напрями організаційних
зрушень на підприємствах.
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plement them.
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Існуючі підходи до забезпечення економічної стійкості про-
мислових підприємств дотепер є неоднозначними. Це зумовлено
домінуванням традиційного тлумачення її економічної сутності з
позиції зіставлення результатів і витрат суб’єктів господарюван-
ня, тобто у вигляді фінансової стійкості. Зазначене обмежує мо-
жливості щодо ідентифікації ключових детермінант її формуван-
ня і доводить об’єктивну необхідність поглиблення системних
засад досліджуваної проблематики.

Формування управлінських рішень повинно враховувати зміс-
товну трансформацію наповнення категорії «економічна стійкість
підприємства», як синтетичної характеристики його діяльності,
що відображає здатність підприємства зберігати в заданих межах




