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ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ТЕХНІЧНОГО РОЗИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

УКРАЇНИ 
 

Цілі та пріоритети технічного розвитку треба визначати згідно із загальною 

стратегією підприємства на тому чи іншому етапі його функціонування. Конкретні 

стратегічні напрями технічного розвитку можуть бути пов‘язані з вирішенням 

наступних проблем: 

- підвищення якості виготовлення продукції, забезпечення її 

конкурентоспроможності на світовому й вітчизняному ринках; 

- розробка й широке впровадження ресурсозберігаючих (насамперед 

енергозберігаючих) технологій; 

- скорочення до максимально можливого рівня витрат ручної праці, поліпшення її 

умов і безпеки; 

- здійснення всебічної екологізації виробництва згідно із сучасними вимогами до 

охорони навколишнього середовища. 

У процесі економічного управління технічним розвитком підприємства 

головними є завдання якісної розробки й коригування, забезпечення необхідними 

ресурсами, постійного відстежування здійснення програм (планів). Типовий зміст 

плану технічного розвитку підприємства може включати наступні розділи: 

Розділ І. Науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи. 

Розділ ІІ. Створення, освоєння нових і підвищення якості тих, що виготовляються, 

видів продукції.  

Розділ ІІІ. Запровадження прогресивної технології, модернізація та 

автоматизація виробничих процесів.  

Розділ ІV. Зведені  результати  здійснення  заходів  технічного  розвитку.  

Головним недоліком діючого нині в Україні порядку розробки програми (планів) 

технічного розвитку підприємства є механічне ―підсумовування‖ різних пропозицій, 

брак їхньої реальної інтеграції в єдиний цілеспрямований комплекс заходів. Подолати 

цей недолік дає змогу попереднє опрацювання програми (плану) в так званому, режимі 

групової роботи. Таку роботу бажано проводити у вигляді проблемної наради, 

учасниками якої можуть бути керівники підприємства і група експертів, включаючи 

незалежних. Це забезпечить здійснення конкурсного відбору конкретних об‘єктів і 

напрямків технічного розвитку підприємства. 

Отже, для одних підприємств пріоритетним напрямом може бити перехід на 

ресурсозберігаючі технології, для інших — увага може бути сконцентрована на 

скороченні ручної праці. Відповідно программа технічного  розвитку буде складовою 

частиною комплексної господарської програми підприємства по ресурсозбереженню 

або зменшенню ручної праці. Стратегія розвитку підприємства може бути спрямована й 

на підвищення ефективності виробництва й якості продукції. Варіантний вибір рішень 

по технічному розвитку припускає розгляд можливих варіантів, оцінку їх реальної 

ефективності й розробку на цій основі взаємопов'язаного комплексу заходів. Важливо 

підкреслити, що при оцінці ефективності необхідно враховувати не тільки локальний 

ефект, в окремому підрозділі, але й вплив рішень, що приймаються, на кінцеві 

результати виробництва.  


