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ТЕМА № 8: ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ.
План лекції:
1. Продуктивність праці: сутність і значення.
2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці.
3. Фактори та резерви росту продуктивності праці.
4. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві.
Література:
Основна:
1. Колот А. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання:
монографія. - К.:КНЕУ, 2004. - 230с. - Розділ ІІ ,с. 114-128.
2. Новіков В. Зарубіжний досвід соціального партнерства // Україна:
аспекти праці. - 1998 - №1.- С 38 - 41.
3. Українець С Соціальне партнерство в Україні: перспективи
законодавчого регулювання // Україна: аспекти праці. - 1998. - №2. - С
22- 25.
4. Есинова Н. И. Экономика труда и социально-трудовые отношения:
Учеб. пособие. - К.: Кондор, 2003.- С. 102 - 133.
5. Ляшенко Т. Соціальне партнерство: шлях до ринкової держави //
Юридичний вісник. - 1999. - №18. - 6-12 травня.
6. Мірошниченко О. Система показників стану соціального партнерства в
Україні та її інформаційне забезпечення // Регіональні аспекти розвитку
і розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць. Вип.
7. - Тернопіль: ”Економічна думка”. - 2002. - с 200-205.
Текст лекції:
1. Узагальнюючим показником ефективності використання робочої сили є
продуктивність праці, що, як і всі показники ефективності характеризує
співвідношення результатів та витрат, у даному випадку – результатів праці
та витрат праці. Тобто продуктивність праці показує співвідношення обсягу
вироблених матеріальних або нематеріальних благ та кількості затраченої
праці.
У широкому розумінні зростання продуктивності праці означає постійне
вдосконалення людьми економічної діяльності, постійне знаходження
можливості працювати краще, виробляти більше якісніших благ при тих
самих або менших затратах праці.
Зростання продуктивності праці забезпечує збільшення реального
продукту і доходу, а тому воно 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.
На рівень продуктивності праці на підприємстві впливають:
рівень екстенсивного використання праці;
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-

рівень інтенсивного використання праці;
техніко-технологічний стан виробництва.

2. Для підприємства, на якому виробляється один, або декілька продуктів,
обчислення продуктивності досить просте. Для визначення продуктивності
на рівні народного господарства застосовується ряд окремих показників:
- відношення обсягів продажу до чисельності зайнятих;
- відношення прибутку до вкладеного капіталу;
- відношення виробничої площі, що використовується
до площі, що є в наявності;
- відношення прибутку до власного капіталу;
- відношення ціни підприємства до ціни ринкової;
- відношення фактичних питомих витрат праці до
нормативних;
- відношення фактично відпрацьованого фонду
робочого часу до його календарного фонду тощо.
Виробіток – це прямий показник продуктивності праці, що визначається
кількістю продукції (робіт, послуг), виробленої одним працівником за

В

V
T ,

одиницю робочого часу і розраховується за формулою:
де В – виробіток,
V – обсяг виробництва продукції (робіт, послуг),
Т – затрати праці на випуск відповідного обсягу продукції (робіт, послуг).
На підприємстві виробіток може визначатись різними способами залежно
від того, якими одиницями вимірюється обсяг продукції і затрати праці.
Якщо обсяг продукції вимірюється натуральними показниками (у штуках,
тоннах, метрах тощо) то відповідні показники продуктивності праці
називають натуральними. Натуральні показники дуже точні, проте мають
суттєвий недолік – неможливість застосування до неоднорідної продукції.
Вартісними називають показники виробітку, в яких обсяг продукції
вимірюється грошовими одиницями. Ці показники найуніверсальніші,
оскільки дають змогу порівнювати продуктивність праці при виробництві
принципово різних благ. Єдиним недоліком вартісних показників
продуктивність праці є те, що необґрунтоване завищення цін монополістами
призводить до фіктивного зростання їх продуктивність праці.
Трудомісткість – це обернений показник рівня продуктивності праці, що
характеризується кількістю робочого часу, витраченого на виробництво
одиниці продукції (робіт, послуг), і розраховується за формулою:
ТМ

Т
V

Для планування і аналізу праці на підприємстві розраховуються різні види
трудомісткості.
Технологічна трудомісткість (Тт) визначається витратами праці основних
робітників. Розраховується для окремих операцій, деталей, виробів.
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Трудомісткість обслуговування (То) визначається витратами праці
допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням виробництва.
Виробнича трудомісткість (Тв) складається з технологічної трудомісткості
та трудомісткості обслуговування, тобто показує витрати праці основних і
допоміжних робітників на виконання одиниці роботи.
Трудомісткість управління (Ту) визначається витратами праці керівників,
професіоналів, фахівців, технічних виконавців.
Повна трудомісткість продукції (Тп) відображає всі витрати праці на
виготовлення одиниці кожного виробу і визначається за формулою:
Тп = Тт + То + Ту = Тв + Ту
3. Фактори зміни певного показника – це сукупність усіх рушійних сил і
причин, що визначають динаміку цього показника. Відповідно фактори
зростання продуктивності праці – це вся сукупність рушійних сил і
чинників, що ведуть до збільшення продуктивності праці.
За рівнем керованості фактори підвищення продуктивності праці можна
поділити на дві групи:
1. ті, якими може керувати суб’єкт господарської діяльності;
2. ті, що перебувають поза сферою керування суб’єкта
господарювання.
За змістом фактори підвищення продуктивності праці поділяють на:
1. соціально-економічні – фактори, що сприяють поліпшенню
якості робочої сили;
2. матеріально-технічні
–
фактори,
що
сприяють
прогресивним змінам у техніці та технології виробництва;
3. організаційно-економічні – прогресивні зміни в організації
праці, виробництві та управлінні:
За сферою виникнення і дії фактори зростання продуктивності праці
поділяються на:
1. внутрішньовиробничі, що виникають і діють безпосередньо
на рівні підприємства чи організації;
2. галузеві і міжгалузеві, пов’язані з можливістю поліпшення
кооперативних
зв’язків,
концентрації
і
комбінування
виробництва, освоєння нових технологій і виробництв на рівні
галузі або кількох суміжних галузей економіки;
3. регіональні – характерні для даного регіону;
4. загальнодержавні,
які
сприяють
підвищенню
продуктивності праці в усій країні.
Резерви зростанні продуктивності праці – це такі виявлені можливості
підвищення продуктивності праці, але з різних причин не використані.
Кількісно резерви можна визначити як різницю між максимально можливим і
реально досягнутим рівнем продуктивність праці в конкретний момент часу.
Таким чином, використання резервів зростання продуктивності праці – це
процес перетворення можливого у дійсне.
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Оскільки резерв – це фактично відрізок фактора, можливий для
використання у конкретний момент часу, резерви зростання продуктивність
праці класифікують так само як і фактори.
Для пошуку на кожному підприємстві резервів зростання продуктивності
праці потрібно проаналізувати її досягнутий рівень, визначивши
найважливіші фактори, що на нього вплинули. Для обчислення приросту
річної продуктивності праці завдяки вивільненню працівників можна
скористатись формулою:

Р пр

КП 0
КП 1
КП 1

100

,
де ∆Рпр – приріст річної продуктивності праці завдяки вивільненню
працівників;
КП0 і КП1 – кількість працівників відповідно у базовому і звітному
періодах.
Вплив збільшення обсягу виробництва продукції на приріст
продуктивності праці визначається за формулою:

( ВП1
ВП 0 ) КП 0
100,
КП1 ВП 0
де ∆Рвп – приріст річної продуктивності праці за рахунок зміни обсягу
виробництва продукції;
ВП0 і ВП1 – обсяг виробництва валової продукції відповідно у базовому і
звітному періодах.
При заміні живої праці капіталом закономірно постає питання: яку суму
інвестицій підприємство може дозволити собі вкласти у виробництво
(придбання обладнання, машин і механізмів, будівництво виробничих
приміщень, споруд, під’їзних шляхів тощо), щоб заощадити таку кількість
живої праці, завдяки вивільненню якої досягається вища ефективність
виробництва. Відповідь – заміна живої праці минулою доцільна лише тоді,
коли вартість машини нижча за вартість робочої сили, яку вона заміщує.
Підготовка вихідної інформації передбачає розрахунок річної суми витрат
на 1000 грн. капіталовкладень, що спрямовуються на заміну живої праці
минулою, і витрат на робочу силу, яка вивільнятиметься завдяки механізації
виробництва або при заміні старого обладнання новим, що потребує менших
затрат живої праці. Загальна сума витрат на 1000 грн. інвестицій складається
з постійних витрат (амортизація, страхування, податок на майно і процент на
вкладений капітал) і змінних втрат (ремонт, технічний догляд, спожита
енергія, пальне тощо).
Витрати на робочу силу, яка вивільняється в процесі механізації,
визначають за формулою:
Врс = Тгс • Трд • Крд • Ксн,
де Тгс – тарифна годинна ставка;
Трд – тривалість робочого дня, год.;
Крд – кількість робочих днів, які відпрацював працівник протягом року;
Р вп
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Ксн – коефіцієнт соціальних нарахувань на заробітну плату (соціальне
страхування, державне пенсійне забезпечення).
На основі цих даних визначають суму капіталовкладень, за яких витрати
на механізацію виробництва збігаються з витратами на робочу силу, що
вивільняється. Розрахунок здійснюють за формулою:

КВ з

В рс
Пз

1000,

де КВ3 – зрівноважені капіталовкладення, за яких витрати на механізацію
виробництва збігаються з витратами на робочу силу, що вивільняється;
П3 – загальна сума витрат (постійних і змінних) в розрахунку на 1000 грн.
капіталовкладень.
Розрахована таким способом сума зрівноважених капіталовкладень
означає, що підприємство матиме економію, якщо інвестиції на заміну
працівників будуть менші, ніж ця сума. Зрозуміло, що економія буде тим
більшою, чим меншими будуть фактичні капіталовкладення порівняно з
показником КВ3, і навпаки. Підприємство нестиме збитки, якщо фактичні
капіталовкладення перевищуватимуть зрівноважені.
4. Ураховуючи першочергову важливість підвищення продуктивності
праці для конкурентоспроможності підприємства, керівники і спеціалісти
всіх рівнів у перспективних організаціях повинні розробляти і
впроваджувати програми управління продуктивністю. Ці програми на
підприємстві охоплюють такі етапи:
1) вимірювання й оцінка досягнутого рівня продуктивності по підприємству в
цілому і за окремими видами праці зокрема;
2) пошук та аналіз резервів підвищення продуктивності на основі інформації,
одержаної під час вимірювання й оцінки;
3) розроблення плану використання резервів підвищення продуктивності
праці, який повинен передбачати конкретні терміни і заходи щодо їх
реалізації, фінансування витрат на ці заходи й очікуваний економічний ефект
від їх упровадження, визначати відповідальних виконавців;
4) розроблення систем мотивації працівників до досягнення запланованого
рівня продуктивності;
5) контроль за реалізацією заходів, передбачених планом і всією програмою, і
регулювання їх виконання;
6) вимірювання й оцінка реального впливу передбачуваних заходів на
зростання продуктивності праці.
Отже, управління продуктивністю праці на підприємстві – це фактично
частина загального процесу управління підприємством, що охоплює
планування, організацію, мотивацію, керівництво, контроль і регулювання.
Ця робота ґрунтується на постійному аналізі співвідношення корисного
ефекту від певної трудової діяльності, з одного боку, і витрат на цю
діяльність, з іншого боку.

