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ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ – НАЙВАЖЛИВІШИЙ ФАКТОР  
СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

Продуктивність праці є одним з найважливіших показників, що дозволяє оцінити 
результати і перспективи роботи й розвитку як окремого підприємства, так і галузей 
економіки в цілому. Разом з інформацією про аспекти економіки він є базою для оцінки 
й аналізу макроекономічної політики уряду будь-якої країни. 
 

В умовах ринкової  економіки одним з основних показників, що 
дозволяє оцінити перспективи розвитку як окремого підприємства, так 
і економіки в цілому, є рівень конкурентоспроможності. Він, в свою 
чергу, формується в результаті оцінки факторів, серед яких одним з 
найважливіших є рівень продуктивності праці. Продуктивність праці – 
це один із показників результативності економічної діяльності підпри-
ємства, що характеризує ефективність його роботи. Порівняльний 
аналіз рівня продуктивності праці виступає джерелом для прийняття 
управлінських рішень з підвищення рентабельності, технічного та ор-
ганізаційного реформування виробництва, управління людськими ре-
сурсами, оцінки конкурентоспроможності, визначення цінової політи-
ки, оцінки пріоритетності галузей, регулювання зовнішньоекономіч-
них зв‘язків тощо.  

Рівень продуктивності праці галузей, регіонів  чи економіки в  ці- 
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лому визначається сукупним рівнем продуктивності окремих підпри-
ємств, що їх складають. Тому основна робота з підвищення продукти-
вності здійснюється саме на підприємствах, а органи державної влади 
всіх рівнів можуть і повинні створювати сприятливі умови для підви-
щення продуктивності праці їх шляхом організації ефективної норма-
тивно – правової бази та відповідної інформації.  

Продуктивність праці – це узагальнюючий показник результати-
вності праці, що характеризує ефективність її витрат в матеріальному 
виробництві та сфері послуг і розраховується як відношення кількості 
виробленої продукції (виконаних робіт) в одиницю часу та витрат 
праці на одиницю продукції (виконаних робіт). 

В економічній літературі питанням продуктивності праці присвя-
чено багато робіт. Значний внесок у розробку теоретичних і методоло-
гічних питань підвищення продуктивності праці внесли  С.Г.Струмілі-
на, А.С.Кудрявцев, А.М.Омаров, Л.С.Бляхман, М.І.Бондаренко, 
А.Г.Євтушенко, В.В.Мазур, Д.Ю.Васильєв, І.І.Прокопенко та ін. Тією 
чи іншою мірою ця проблема розглядається в роботах філософів, соці-
ологів, психологів,  демографів. 

Провідні економісти дають різні тлумачення продуктивності пра-
ці. Зокрема, С.Г.Струмілін (див. [1]) визнає, що продуктивність праці в 
загальному і в той же час точному значенні цього слова характеризу-
ється кількістю продукції, тобто сумою споживчих благ у натурально-
му вираженні, створюваних робітником в одиницю часу. Ця кількість, 
у свою чергу, визначається цілим рядом факторів, з яких одні стоять 
на боці самого робітника, а інші – на боці виробничої техніки і суспі-
льної організації праці. Сукупність суб'єктивних факторів продуктив-
ності праці, що залежать від самого робітника, визначає індивідуальну 
продуктивність останнього. Сукупність об'єктивних факторів продук-
тивності, що стоять поза волею і якостями окремого робітника, ми 
об‘єднуємо поняттям продуктивної сили праці.  

А.С.Кудрявцев (див.[1]) висловлює такий погляд: «Маса зробле-
ної за даний проміжок часу продукції, що характеризує продуктив-
ність праці, може...збільшуватися за рахунок не тільки підвищення 
продуктивної сили праці, але і зростання інтенсивності праці». На йо-
го думку, критерієм розмежування категорій «продуктивна сила пра-
ці» і «продуктивність праці» є  інтенсивність праці. Це розмежування 
настільки яскраво виражене в його роботах, що він навіть виділяє фак-
тори збільшення кожної категорії.  

 А.М.Омаров (див. [1]), розглядаючи сутність продуктивності 
праці, вказував, що продуктивність праці виступає як результат розви-
тку продуктивної сили й інтенсивності праці, породжених функціону-
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ванням відповідно двох сторін праці (конкретної праці і праці як ви-
трати людської енергії).  

За твердженням Л.С.Бляхмана (див. [1]), продуктивність праці – 
це реально досягнута в часі ефективність праці на основі сполучення 
об'єктивних і суб'єктивних умов виробництва.   

На нашу думку, визначення А.М.Омарова і Л.С.Бляхмана  не да-
ють повного уявлення про продуктивність праці, тому що на цю еко-
номічну категорію впливають не тільки умови виробництва, але і при-
родні, організаційні та інші умови, а також соціальні, технологічні, 
економічні фактори.  

Польський економіст Б.Мінц (див. [1]) у своїх працях розмежовує 
категорії «продуктивність праці» і «продуктивна сила праці», причому 
першу він  розуміє як здатність праці робити споживчі вартості (про-
дукцію чи  послуги матеріального характеру), що при даній техніці й 
організації праці може бути визнана нормальною.  

М.І.Бондаренко і А.Г.Євтушенко [2] стверджують, що продукти-
вність праці є узагальнюючим показником результативності праці, 
який характеризує ефективність її витрат в матеріальному виробництві 
й сфері послуг і визначається кількістю зробленої продукції (викона-
них робіт) в одиницю часу чи витрат праці на одиницю продукції (ви-
конаних робіт).   

В.В.Мазур [4] відзначав, що продуктивність праці є дуже склад-
ною економічною категорією, незважаючи на зовнішню простоту її 
визначення: під нею розуміється ступінь ефективності (результатив-
ності) праці. Іншими словами, продуктивність праці характеризується 
відношенням обсягу виробництва до працевтрат. Д.Ю.Васильєв [3] 
уявляє продуктивність праці як складне, двоїсте за своєю природою 
явище, що виступає, з одного боку, як продуктивність конкретної пра-
ці, а з другого – як продуктивність абстрактної праці.  

Визначення В.В.Мазура і Д.Ю.Васильєва, на наш погляд, не до-
сить широко розкривають досліджувану економічну категорію, тому 
що не враховують особливості трансформаційного періоду розвитку 
економіки України.  

І.І.Прокопенко [5] вважає, що під продуктивністю слід розуміти 
ступінь ефективності використання наявних ресурсів (не тільки праці, 
а й капіталу, сировини, землі, інформації, часу тощо) для виробництва 
товарів чи послуг, що відповідають потребам ринку за кількістю та 
якістю.   

Оцінка результатів господарської діяльності на підприємствах ба-
зується на показниках доходу, рентабельності, обсягів збуту, рівня 
заробітної плати, кредиторської та дебіторської заборгованості тощо. 
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При цьому як найважливіший показник розглядається прибуток, оскі-
льки саме він є реальною метою підприємства, джерелом його розвит-
ку, метою власників та інвесторів. Прибуток підприємства формується 
під впливом двох факторів – доходу від реалізації продукції і витрат 
на її виробництво. У сучасних економічних умовах підприємства ма-
ють обмежені можливості впливу на ціни, що висуває на перший план 
проблеми продуктивності як інструмента вирішення стратегічного 
завдання підприємства – одержання прибутку. Саме тому управління 
продуктивністю, підвищення її рівня є одним з найважливіших питань 
в розробці стратегічної політики підприємства.    

Сучасний розвиток економіки України ставить перед керівника-
ми підприємств завдання удосконалення управління наявними в їх-
ньому розпорядженні ресурсами і досягнення максимальної ефектив-
ності виробництва, а провідним показником ефективності виробницт-
ва при цьому виступає продуктивність праці.  

На основі аналізу й узагальнення існуючих характеристик проду-
ктивності праці ми визначаємо продуктивність праці, як кількість ви-
робленої продукції, виконаних робіт, зроблених послуг в одиницю 
часу залежно від умов виробництва і організаційних, економічних, 
технічних, соціальних та інших факторів, що впливають на неї як гло-
бально, так і локально.  

Слід зазначити, що роль продуктивності у зростанні національно-
го багатства сьогодні є загальновизнаною. У кожній країні, розвиненій 
чи такій, що розвивається, з ринковою або централізованою економі-
кою головним джерелом економічного зростання є продуктивність 
праці та її підвищення. Вона вимагає постійного удосконалення еко-
номічної діяльності з урахуванням мінливих умов суспільства.   
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