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ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА РЕЗЕРВИ ЇЇ ЗБІЛЬШЕННЯ 
 
Кожне підприємство характеризується певним рівнем 

продуктивності праці, який може зростати або знижуватися під дією 
різноманітних чинників. Саме підвищення продуктивності праці є 
безперечною умовою прогресу і розвитку виробництва. 

В умовах посиленої конкуренції на ринках товарів, послуг і праці 
великого значення набуває підвищення продуктивності праці на 
підприємствах, яке виявляється передусім у збільшенні маси продукції, що 
виробляється в одиницю часу за незмінної її якості, або в підвищенні 
якості і конкурентоспроможності за незмінної її маси, що виробляється в 
одиницю часу; зменшенні затрат праці на одиницю продукції. Це 
призводить до зміни співвідношення затрат живої і уречевленої праці. 
Підвищення продуктивності праці означає, що частка затрат живої праці в 
продуктах зменшується, а частка затрат уречевленої праці збільшується. 
При цьому загальна сума праці, яка міститься в кожній одиниці продукту 
зменшується. Зростання продуктивності праці сприяє скороченню часу 
виробництва й обігу товару, збільшенню маси і норми прибутку [1]. 

В Україні становлення ринкової економіки, створення 
конкурентоспроможної продукції, збільшення обсягу продажу можливо 
лише за умови ефективного використання ресурсів на кожному робочому 
місці, підприємстві, тобто глибокої реформи системи управління, 
виробництва і реалізації продукції, узгодженої з такими 
перетворювальними процесами, як реструктуризація та адаптація до 
міжнародних стандартів. 

За індексом продуктивності праці, обчисленим тижневиком на 
підставі даних МВФ і Міжнародної організації праці для 85 країн, українці 
посідають 72 місце. Кожен з працюючих українців у 2010 році приніс нації 
16082 дол. Лідерами рейтингу виявилися Люксембург (кожен працівник 
там заробив для країни 192931 дол.), Сінгапур (129129 дол.) і Норвегія 
(101919 дол.). Найближчими «сусідами» України за показниками 
ефективності праці жителі Вірменії (16762 дол.), Азербайджану (18456 
дол.), Таїланду (14459 дол.) та Іраку (13902 дол.) [2]. 

За оцінками аналітиків McKinsey Company, для підтримки темпів 
зростання ВВП на рівні 2008–2010 років Україні необхідно підвищити 
продуктивність праці як мінімум в 2,6 рази, тобто вийти на рівень Польщі, 
Туреччини, Естонії, Литви та Чилі [2]. 

Резервами зростання продуктивності праці є використані можливості 



економії затрат праці, які виникають внаслідок дій тих чи інших факторів. 
Значну роль відіграє науково-технічний прогрес: застосування нової 
техніки, удосконалення системи машин, впровадження комплексної 
механізації, інженерних комунікацій, необхідних для виконання процесів, 
а також передових технологій та наукових розробок сприяють підвищенню 
продуктивності праці, модернізація діючого обладнання. Суттєвий вплив 
має організація процесу виробництва. Вона дає змогу знаходити найбільш 
досконале управління виробництвом, раціональні прийоми виконання 
операцій та виявлення інших важливих чинників [1]. 

Таким чином, зростання продуктивності праці є важливим 
показником економічного зростання країни. Оскільки збільшення 
суспільного продукту в розрахунку на душу населення означає підвищення 
рівня споживання, а отже, і рівня життя, то економічне зростання стає 
однією з головних цілей держав з ринковою системою господарювання. 
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