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ВПЛИВ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА
НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Технічне переозброєння і перебудова виробництва реалізовують такі категорії
як відшкодування, модифікації та в загалі оновлення основних засобів, відтворюючи механізм активізації оновлених трудових фондів, що є більш передові
у промисловому та більш дієвий у економічному співвідношенні, замість застосування застарілих фондів виробництва. Технічне переозброєння реалізується
за різною спрямованістю: введення в дію передових технологій, методів щодо
механізації та автоматизації виробництва, оновлення устаткування, радикальна
модифікація організації виробництва та керівництва. Але першочергову роль на
теперішній стадії розвитку економіки виконують організації, які створюють
умови для виробництво продукту кращої якості у порівнянні з національними
та міжнародними стандартами.
Технічне переозброєння виробництва розглядається як сукупність заходів
щодо удосконалення організаційно-технічного розвитку підприємства, його механізації й автоматизації, з оновлення та заміщення устаткування, що вже моральне
застаріле та фізично зношене, новим обладнанням, що має більшу ефективність.
Його характерна особливість зводиться до того, що при даному методі відтворення
основних виробничих засобів оновляються тільки їх активна частка. У ході
технічного переозброєння ймовірне неповне перевлаштування приміщень побутового, складського й виробничого призначення. Технічне переозброєння виробництва може бути поділене на три категорії у відповідності з масштабами оновлення активної частки основних виробничих засобів: часткове технічне переозброєння, середнє технічне переозброєння, повне технічне переозброєння [1].
Потреба у технологічному оновленні виробництва є результатом дій багатьох
факторів, головні з них є: підвищення складності продуктів і їх номенклатури;
39

«ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ 2018: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

потреба у покращення якості виробів та її конкурентоздатності; моральний знос
устаткування й технології; потреба у постанови цілей соціального розвитку
персоналу; необхідність заощадження всіх різновидів ресурсів; потребу у охороні
довкілля; модернізація в організації підприємства, й першочергово тих, що
є результатом процесу спеціалізації й концентрації.
Переозброєння виробничих засобові виробництва та опанування передових
технологій, з однієї сторони, позитивно впливає на поліпшення результативності
діяльності фірми, сприяє формуванню конкурентних переваг, дає змогу виробництву створювати продукт кращої якості у відповідності до рівня досягнутого
технологічного розвитку, з іншої сторони, має визначну роль для сфери взагалі,
тому що ті організації, які застосовують сучасні технології, мають вплив на те,
щоб решта підприємства з ціллю забезпечення конкурентоздатності копіювали
зразок більш розвинених виробництв [2].
Сучасні умови ринку потребують проведення процедури упорядкованого
аналізу стану та напряму зміни технічного озброєння підприємств з метою
виявлення впливу матеріально-технічних компонентів продуктивних сил на
дієвість виробництва, на конкурентоздатність виробів та організації в цілому.
Раціонально виявляти резерви та методи поліпшення результативності діяльності
виробництва, передусім за допомогою введення в дію передового обладнання
та технологій. Одночасно головною ціллю аналізу технічного рівня підприємства
є поліпшення рівня дієвості опанування, впровадження та розповсюдження
новітніх досягнень науково-технічного прогресу на виробництвах [3].
Високий науково-технічний рівень підприємства збільшує стійкість акціонерного устрою та привертає увагу нових інвесторів. Та навпаки, чим нижчий
цей рівень, тим складніше приваблювати стратегічних інвесторів, формувати
«стійке ядро» акціонерів, тому що при придбанні акцій подібних організацій
потенційні інвестори розглядають цей процес тільки як нетривале інвестування
капіталів з розрахунком на дивіденди і кон'юнктурні коливання їх курсу.
Значить, вдосконалення технічного розвитку виробництва у сучасних ринкових
40

Том 2

умовах, насамперед у випадку розвитку кризи в економіці, має істотну своєрідність
у порівнянні з централізованим керівництвом технічного переозброєння, яку
потрібно мати на увазі при створенні проектів технічного розвитку в новітній
Україні. Крім того Україна потребує значних фінансових інвестицій у сферу
виробничі технологій, з метою проведення багатобічної модернізації та реконструкції, створення економічної системи, що буде здатна успішно розвиватися
не тільки у теперішньому періоді, але і на перспективу.
Таким чином, підприємство не має змоги поліпшити свій фінансовий стан
без умови активізації процесу інвестування, привертання уваги надійних та
стійких джерел інвестицій у технічне переозброєння виробництва. Як результат
такі інвестиції підвищують обсяги виробництва, найчастіше, без збільшення
виробничих площ, зменшується собівартість виробів підприємства, знижуються
строки реалізації технічного переозброєння у порівнянні з новим будівництвом.
Технічне переозброєння передбачає здійснення сукупності заходів організаційнотехнічного характеру, з метою якісного оновлення активної частки основних
виробничих засобів підприємства, поліпшення техніко-економічного рівня виробництва для досягнення стратегічних і тактичних цілей переозброєння та збільшення конкурентоздатності підприємства у галузі.
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