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ВСТУП 

 

Проблеми виходу України з економічної кризи змушують вчених-

економістів замислюватися над пошуком різноманітних можливостей та 

невикористаних резервів економічного зростання. Вагоме місце серед них 

належить політика управління продуктивністю праці персоналу. Роки 

ринкових перетворень якісно змінили і збагатили тематику наукових 

досліджень в Україні, проте зі сторінок вітчизняних наукових журналів майже 

зникли публікації, присвячені  проблемі продуктивності праці. Не відображає 

такі відомості достатньою мірою і офіційна статистика.   

Водночас загальновідомо, що серед низки ключових проблем 

економіки України – низька продуктивність праці, неефективне 

використання усіх видів ресурсів, вкрай низький техніко-технологічний 

рівень виробництва, неконкурентоспроможність основних видів вітчизняної 

продукції, низька частка високотехнологічної продукції, низький рівень 

оплати праці переважної більшості найманих працівників країни, низька 

якість життя. Активізація людської праці, як свідчить історія людства, є 

головною умовою досягнення позитивних зрушень у добробуті населення і 

господарчому розвитку країни. Без зростання продуктивності людської праці 

є неможливим забезпечення конкурентних переваг країни, її сталий 

економічний розвиток в умовах всеохоплюючої глобалізації. Звичайно, 

йдеться, передусім, про працю сучасного працівника, що ґрунтується на 

новітніх знаннях, досягненнях науки і техніки, застосуванні засобів 

механізації, автоматизації, комп’ютеризації тощо. Тому процес управління 

продуктивністю праці є дуже важливим на підприємстві, оскільки він 

охоплює значний аспект діяльності підприємства.  

Необхідність та актуальність вирішення проблем, пов’язаних із 

розробкою  теоретико-методологічних  та методико-практичних підходів, 

щодо оцінки системи управління продуктивністю праці персоналу 

підприємства визначили тему дипломної роботи, обумовили зміст, мету і 
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структуру досліджень. Багатогранна проблема підвищення продуктивності 

праці стала предметом уваги багатьох зарубіжних дослідників, зокрема – 

Д.Сінка, Ф.Тейлора,  Г. Емерсона, Б. Генкіна, Р. Колосової, Р. Яковлєва та ін. 

Серед українських дослідників істотний внесок у вивчення цієї проблеми 

належить А.Ревенко, А. Колоту, Т. Заяць, Г. Кулікову, О. Грішновій ін.   

Метою роботи є вивчення теоретичних та дослідження практичних 

аспектів управління продуктивністю праці підприємства та пошук шляхів її 

підвищення. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

 розглянути суть поняття продуктивності праці та методи його 

планування та вимірювання;  

 проаналізувати господарську діяльність об’єкта дослідження; 

 здійснити комплексний економічний аналіз господарської діяльності                           

підприємства;  

 дослідити сучасний рівень управління продуктивністю праці; 

 внести пропозиції по вдосконаленню системи управління 

продуктивністю праці на підприємстві; 

Об’єктом дослідження є система управління продуктивністю праці 

підприємства. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і 

практичних аспектів управління продуктивністю праці підприємства. 

Методологічною основою дослідження економічного механізму 

формування фінансових ресурсів ДП «Коростишівський лісгосп АПК» є 

проведення аналізу підприємства, який здійснюється за допомогою 

наступних методів: горизонтального, вертикального, порівняльного та 

графічного аналізу, аналізу фінансових коефіцієнтів, факторного аналізу. 

При написанні роботи використані монографії, нормативні та 

інструктивні матеріали і положення, що діють в Україні, а також практичні 

матеріали і результати досліджень на ДП «Коростишівський лісгосп АПК». 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

 

Отже, на основі проведених досліджень «Розробка та імплементація 

стратегії, політики управління продуктивністю праці персоналу» (на 

матеріалах ДП «Коростишівський лісгосп АПК») ми прийшли до наступних 

висновків: 

1. Під час написання дипломної роботи було досліджено механізми 

підвищення продуктивності праці підприємства на прикладі                                       

ДП «Коростишівський лісгосп АПК». А саме вдалося встановити, що: 

продуктивність праці є досить суперечливою та дискусійною за змістом 

економічною категорією. Однак, на нашу думку, найбільш оптимальним 

визначенням, яке характеризує продуктивність праці є твердження, що  

продуктивність праці - це плодотворність, ефективність витрат конкретної 

праці, яка визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого 

часу, або кількістю часу, витраченого на одиницю продукції. 

Різноманітність підходів до визначення рівня продуктивності праці 

залежить від специфіки діяльності тих чи тих підприємств або їхніх 

підрозділів, від мети розрахунків та базується на методичних особливостях. 

Тому залежно від прямого або зворотного відношення маємо два показники: 

виробіток і трудомісткість. Чим більший виробіток продукції за одиницю 

часу, або чим менші затрати часу на одиницю продукції, тим вищий рівень 

продуктивності праці. Методи вимірювання продуктивності праці 

(виробітку) залежать від способу визначення обсягів виробленої продукції. 

Розрізняють натуральний, трудовий і вартісний (грошовий) методи. 

2. Управління продуктивністю – це фактично частина більш широкого 

процесу керування. Воно містить у собі планування, організацію, контроль і 

регулювання. З метою ефективного управління продуктивністю праці на 

кожному підприємстві розробляється конкретна програма використання 

трудового потенціалу. На виробничу діяльність підприємства впливають 

багато чинників, які сприяють зростанню продуктивності праці і які слід 
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враховувати при планування рівня підвищення продуктивності праці. 

Планування продуктивності праці здійснюється методом прямого розрахунку 

та пофакторним методом. Поширеним методом планування показника 

підвищення продуктивності праці є планування за факторами її зростання. 

Кожен із методів планування продуктивності праці має свої переваги і 

недоліки. 

Дослідивши нормативно-правове забезпечення продуктивності праці 

підприємства можна зробити висновок, що дане забезпечення регулюється 

багатьма законодавчими та нормативно-правовими актами, які з року в рік 

змінювались і доповнювались, сприяючи позитивним змінам в організації 

ефективної праці підприємств. До основних нормативно-правових 

документів, які мають вплив на продуктивність праці є: Кодекс законів про 

працю України, Закон України Про державні соціальні стандарти та державні 

гарантії, Закон України Про відпустки. 

3. Управління підприємством орієнтоване на підвищення 

продуктивності праці за рахунок збільшення відпочинку працівників є досить 

ефективним за кордоном, проте використання його в Україні вимагає 

продуманості, бо пряме їх запозичення навряд чи приведе до успіху. 

4. ДП «Коростишівський лісгосп АПК» здійснює свою господарську 

діяльність відповідно до виду господарської діяльності та форми власності. 

Підприємство постійно розширює обсяги власних господарських відносин та 

нарощує обсяги господарювання, що вказує на ефективність функціонування 

існуючої організаційної структури управління  ДП «Коростишівський лісгосп 

АПК». Підприємство досить потужне по сучасним міркам, постійно нарощує 

обсяги виробництва і продажу, розширює асортимент продукції для більш 

повного задоволення вимог ринку, веде активну маркетингову роботу по 

пошуку нових каналів збуту продукції, налагоджує міцні партнерські 

стосунки із суб’єктами господарської діяльності як вітчизняними, так і 

іноземними.  
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5. ДП «Коростишівський лісгосп АПК» збільшило обсяги 

господарювання, працює прибутково, продукція та послуги, що 

виробляються і надаються є рентабельні.  В цілому стан активів та 

зобов’язань ДП „Коростишівський лісгосп АПК‖  знаходиться на досить 

доброму рівні розвитку. Після проведення аналізу фінансового стану 

підприємства я визначила, що ДП «Коростишівський лісгосп АПК» є низько 

ліквідним підприємством, всі показники не відповідають нормативним 

значенням, тобто у разі виникнення заборгованості, йому буде важко з нею 

впоратись. Підприємство є також фінансово не стійким, коефіцієнт 

фінансової залежності при нормі <0,5 – становить 2, 51, тобто перевищує 

його більше ніж в 4 рази. Але не зважаючи на ці негативні моменти, ДП 

«Коростишівський лісгосп АПК» має досить хорошу рентабельність у 2015 

році вона становила 3,04% при тому, що у 2013 році вона мала від’ємне 

значення – 2,56%. 

Середня тривалість робочого дня у 2015 р. була більшою, ніж у 2013 р. 

на 9,6%, що складає 0,3 год. Вказана зміна обумовлена збільшенням 

відпрацьованих годин одним робітником у 2015 р. в порівнянні з 2013 роком 

на 13,1 %, що склало 241,1 год. Збільшення середньої тривалості робочого 

дня ще не свідчить про покращання використання робочого часу; це є 

свідченням збільшення часу середнього перебування робітників на роботі. 

Непродуктивні втрати робочого часу зменшилися у 2015 р. порівняно з 2013 

на 0,3 тис. год. або на 33,3%. 

6. Проаналізувавши динаміку заробітної плати і продуктивності праці 

можна зробити висновки про те, що темпи зростання продуктивності праці у 

2015 році є більшими у порівнянні з темпами зростання оплати праці. Це 

сприяло економії фонду оплати праці на суму 2213,2 тис. грн., що є 

свідченням інтенсифікації використання трудових ресурсів. Отже управління 

трудовими ресурсами на підприємстві йде до оптимізації їх праці шляхом 

підвищення продуктивності трудової діяльності працівників.  
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Таким чином, на основі проведення теоретичних досліджень методики 

зростання  продуктивністю праці та практичних розрахунків на базі                            

ДП «Коростишівський лісгосп АПК», було розроблено шляхи по 

вдосконаленню діяльності підприємства в напрямку максимізації доходу і 

покращенню економічного механізму оцінки ефективності використання 

персоналу саме за продуктивністю та оплатою праці, які залежать від ряду 

факторів.  

7. Також внаслідок  виявлення конфліктів між працівниками 

досліджуваного підприємства мною було запропоновано застосувати такий 

метод вирішення конфліктів  на ДП «Коростишівський лісгосп АПК» як 

team-building. За допомогою цього методу було визначено деякі 

рекомендації, або певний хід дій як проведення тренінгів для об’єднання 

всього колективу. 

8. Підвищення продуктивності праці — основний чинник вирішення 

економічних проблем підприємства, який 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 уречевленої 

праці. Підвищення продуктивності праці означає, що частка затрат живої 

праці в продуктах зменшується, а частка затрат урчевленої 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. 

Процес  взаємодії робочої сили із засобами виробництва, фактори 

зростання продуктивності праці за змістом можна поділити на три групи: 

соціально-економічні, що визначають якість використовуваної робочої сили 

(це насамперед такі характеристики працівників, як рівень кваліфікації та 

професійних знань, умінь, навичок; компетентність, відповідальність; 

здоров'я та розумові здібності; професійна придатність, адаптованість, 



 9 

інноваційність та професійна мобільність, моральність, дисциплінованість, 

мотивованість і т. п); матеріально-технічні, що характеризують якість засобів 

виробництва (модернізація обладнання; використання нової продуктивнішої 

техніки; підвищення рівня механізації й автоматизації виробництва; 

упровадження нових прогресивних технологій; використання нових 

ефективніших видів сировини, матеріалів, енергії тощо); організаційно-

економічні, що відбивають якість поєднання робочої сили із засобами 

виробництва (удосконалення структури апарату управління та систем 

управління виробництвом, повсюдне впровадження та розвиток 

автоматизованих систем управління; поліпшення матеріальної, технічної і 

кадрової підготовки виробництва, удосконалення організації виробничих та 

допоміжних підрозділів; удосконалення розподілу та кооперації праці, 

розширення сфери суміщення професій і функцій, упровадження передових 

методів та прийомів праці, удосконалення організації та обслуговування 

робочих місць, упровадження прогресивних норм і нормативів праці; 

поліпшення умов праці та відпочинку, удосконалення систем матеріального 

стимулювання). Після оцінки економічного ефекту можна зробити висновок, 

що якщо дотримуватися правил і рекомендацій щодо підвищення 

продуктивності праці, то зросте як і сама продуктивність, так і прибуток 

пізприємства. 
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