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Дослідження проблем та шляхів підвищення продуктивності праці
завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки. Дана категорія
характеризує не лише ступінь використання трудових ресурсів на окремому
підприємстві, але й рівень ефективності всієї ринкової системи в цілому.
Успішне ведення бізнесу залежить від ефективного використання персоналу
на підприємстві, розроблених систем та чинників мотивації, спрямованих на
підвищення продуктивності праці.
Підвищення продуктивності праці має надзвичайно велике значення не
лише для кожного підприємства, а й і для суспільства в цілому, пошук
факторів та резервів його зростання стає важливим завданням економіки
праці в системі соціально-трудових відносин.
Отже, актуальність теми дослідженням полягає у тому, що ефективне
управління продуктивністю праці має велике господарське значення,
оскільки підвищення ефективності використання трудових ресурсів сприяє
збільшенню обсягів випуску і реалізації продукції, зниженню собівартості
продукції та її ціни, підвищенню конкурентоспроможності продукції на
ринку, збільшенню прибутків і, відповідно, відрахувань у бюджет та фонди,
зміцненню фінансового стану підприємства, забезпечує формування іміджу
підприємства, дозволяє виявити основні фактори впливу на продуктивність
праці. Саме тому виникає потреба у визначенні шляхів та резервів у
підвищенні управління продуктивністю праці.
Вагомий внесок у дослідження категорії «продуктивність праці»
зробили такі вчені-економісти: К. Маркс, А. Сміт, І. В. Багрова, Д. П. Богиня,
А. Б. Бушена, В. Є. Варзара, Р. В. Гаврилов, А. К. Гастєв, О. Є. Германова,
О. А. Грішнова,

М. Керженцев,

М. Д. Прокопенко,

Ю. М. Рубінський,

Г. Е. Слезінгер, С. Г. Струмілін, О. М. Уманський, О. К. Харченко тощо.
Вони намагалися найбільш точно розкрити сутність продуктивності праці та

найзручніше класифікувати чинники, що впливають на неї.
Предметом дослідження у дипломній роботі виступає сукупність
теоретичних та практичних аспектів управління продуктивністю праці.
Об’єкт дослідження – це стан управління продуктивністю праці у
ПП ВК «Металіст».
Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних положень
управління продуктивності праці, а також розробка практичних рекомендацій
щодо удосконалення шляхів його підвищення на підприємстві. Для
досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення такі завдання:
 розкрити сутність продуктивності праці та надати класифікацію
факторам і резервам її зростання;
 розглянути програми управління продуктивності праці та їх
особливості;
 визначити головні показники та методи, що визначають категорію
продуктивності праці;
 здійснити оцінку зарубіжних методів удосконалення управління
продуктивністю праці;
 дослідити

та

проаналізувати

організаційно-економічну

характеристику господарської діяльності ПП ВК «Металіст»;
 оцінити стан кадрового потенціалу підприємства;
 дослідити стан системи управлінням продуктивністю праці на
підприємстві та надати йому повну оцінку;
 проаналізувати oрганізацію oхoрoни праці на підприємстві;
 розробити систему рекомендацій щодо удосконалення шляхів
управління продуктивністю праці у ПП ВК «Металіст».
Гіпотеза дослідження – основними факторами підвищення управління
продуктивністю праці промислового підприємства є рівень технічного
оснащення виробництва, ефективне використання робочого

часу та

сприятливий соціально-психологічний клімат. Між даними чинниками і

управлінням продуктивністю праці існує прямий кореляційний зв’язок, який
полягає у зростанні ефективності діяльності підприємства.
У прoцeсі написання дипломної роботи були викoристані різні мeтoди
дoсліджeння. Під час дoсліджeння тeoрeтичних джeрeл для аналізу
oсoбливoстeй управління продуктивністю праці та під час фoрмування
виснoвків викoристoвувалися загальнoнаукoві мeтoди дoсліджeння, зoкрeма
аналізу і синтeзу та методи систематизації, зіставлення та класифікації
наукових

джерел

застoсoвувалися

для

продуктивністю

праці

підприємства,

графічні

інформації.
аналізу
та

оцінки
мeтoди

Екoнoмікo-матeматичні
eфeктивнoсті

систeми

фінансово-господарської
викoристoвувалися

для

мeтoди
управління
діяльності
наoчнoгo

прeдставлeння наявної інфoрмації. Такі мeтoди, як метод статистичних
групувань, узагальнeння, метод сeрeдніх вeличин та метод eкспeртних
oцінoк, викoристoвувались здeбільшoгo під час дoсліджeння стану системи
продуктивності праці підприємства.
Структура дипломної роботи включає вступ, три розділи, висновки і
пропозиції, список використаних джерел та додатки. Перший розділ – це
теоретична частина, в якій ми розглядали сутність продуктивності праці,
фактори та резерви її зростання, вивчали основні аспекти програми
управління продуктивністю праці, досліджували систему показників та
методи її визначення, а також зарубіжний досвід управління продуктивністю
праці. Другий розділ – це аналітична частина, де ми приділили увагу
організаційно-економічній характеристиці підприємства, здійсненню аналізу
його фінансової діяльності, аналізу стану кадрового потенціалу та оцінці
системи управління продуктивністю праці у ПП ВК «Металіст», а також
аналізу стану охорони праці. В третьому розділі, тобто рекомендаційній
частині, ми сформували практичні рекомендації щодо удосконалення
управління продуктивністю праці на підприємстві.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

На основі проведеного у дипломній роботі дослідження стану та
шляхів

удосконалення

управління

продуктивністю

праці

у

ПП ВК «Металіст» сформовано такі висновки та пропозиції:
1. На основі вивчення теоретичних засад удосконалення управління
продуктивністю праці визначено сутність поняття продуктивності праці,
здійснено класифікацію основних факторів та резервів її зростання.
2. В ході аналізу системи управління продуктивністю праці на
підприємствах обґрунтовано, що для успішної її реалізації менеджерам
необхідно дотримуватися програми продуктивності праці, яка включає
6 етапів, серед яких найбільш важливим є заключний – вимірювання й оцінка
реального впливу передбачуваних заходів на зростання продуктивності
праці.
3. Охарактеризовано показники, за допомогою яких вимірюється
продуктивність праці, а саме – виробіток та трудомісткість, досліджено їх
взаємозалежність. Також розкрито сутність кожного з методів визначення –
натурального, умовно-натурального, трудового, вартісного, – на основі яких
можна розрахувати даний показник. Всім методам надана оцінка у вигляді
переваг та недоліків.
4. Визначено, що у провідних компаніях світу застосовують новітні
методи, які покращують процес управління продуктивністю праці, серед яких
основними є метод культивування цінностей, метод редизайна праці,
раціонально організований відпочинок, праця інтервалами в 90 хвилин,
внутрішня мотивація, використання гігієнічних та мотиваційних факторів,
справедливість винагороди, ергономічний підхід.
5. З’ясовано, що обране для дослідження Приватне підприємство
«Виробнича компанія «Металіст», спеціалізується у сфері виробництва
машин та устаткування загального призначення, а саме таких: побутових ваг,

ваг

для

зважування,

фільтрів

для

очищення

рідин,

пакувальних,

обгортальних, фасувальних машин, розпилювачів для рідин, вогнегасників та
ін. Його організаційна структура управління є лінійно-функціональною і
характеризується визначеним складом, підпорядкованістю підрозділів і ланок
управління,

що

управлінської

виконують
праці

на

визначені
основі

функції,

використання

чіткою

організацією

сучасних

засобів

обчислювальної і організаційної техніки.
6. Надано оцінку фінансового стану підприємства: проаналізовано за
2014-2016 рр. структуру майна та джерела його формування, їх динаміку.
Також проведено аналіз фінансових результатів, показників ліквідності,
фінансової

стійкості,

ділової

активності

та

ефективності

діяльності

ПП ВК «Металіст». Отримані результати вказують на незадовільний його
фінансовий стан, тому запропоновано впровадження конкретних дій для
реструктуризації зазначеного підприємства, а саме:
 інвентаризацію активів підприємства;
 продаж зайвого устаткування, матеріалів і залишків готової
продукції;
 зниження витрат на виробництво;
 реструктуризацію боргів шляхом перетворення короткотермінової
заборгованості в довготермінові позики або іпотеки;
 вдосконалення організації праці;
 модернізацію основних засобів, заміну застарілого устаткування;
 залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.
7. Проведено аналіз кадрового потенціалу ПП ВК «Металіст» за
чисельністю кадрів, їх професійно-кваліфікаційною, статевою, віковою
структурою. В результаті даного аналізу було визначено, що підприємство
цілком

нормально

забезпечене

трудовими

ресурсами

та

ефективно

використовує свій трудовий потенціал, що позитивно впливає на стан
продуктивності праці.

8. Здійснено

оцінку

стану

управління

продуктивністю

праці

ПП ВК «Металіст» за допомогою анкетування, результати якого вказали на
наявність недоліків в управлінні продуктивністю праці, які суттєво знижують
її

рівень,

а

саме

такі,

як

незадоволення

завантаженістю

роботи,

несприятливий клімат в організації, незадовільна організація праці та
недостатня мотивація.
9. Проаналізовано систему управління продуктивністю праці у
ПП ВК «Металіст» у декілька етапів:
 в

загальному

система

управління

продуктивністю

праці

підприємства містить 5 основних блоків та здійснюється за такими
функціями управління, як планування, організація, мотивація та контроль;
 розрахунок годинного, денного та річного виробітку працівників
показав зниження прямого показника рівня продуктивності праці. Отже,
середньогодинний виробіток на 1 робітника у 2016 р. порівняно з 2014 р. не
змінився і становить відповідно 0,01 тис. грн., а середньоденний виробіток
зменшився на 0,2 тис. грн. Що стосується річного виробітку на 1 працівника
основної діяльності, то він зменшився у 2016 р. порівняно з 2014 р. на 9,7
тис. грн. або 9,7%, у порівнянні з 2015 р. він зріс приблизно у 7 разів;
 вузький факторний аналіз, проведений для виявлення впливу
факторів на рівень обсягу продукції, показав, що його збільшення
обумовлено інтенсивними факторами – зростанням продуктивності праці. В
ході обчислень розширеного факторного аналізу було виявлено, що
позитивними факторами вплив на зміну обсягу продукції є середньогодинний
виробіток на одного робітника та середньооблікова чисельність працівників,
негативним чинником впливу є скорочення тривалості робочого періоду.
Ніякого впливу не чинить фактор тривалості робочого дня.
10. Запропоновано шляхи удосконалення управління продуктивністю
праці у ПП ВК «Металіст», а саме такі:
 удосконалення технічного оснащення виробнитцва;
 оптимізація фонду робочого часу;

 шляхи удосконалення соціально-психологічного клімату.
11. Розраховано економічну ефективність від запропонованих заходів:
 технічне переозброєння виробництва – введення в дію нового
універсального горизонтально-фрезерного консольного верстата 6р81, який
найдоцільніше

взяти

в

оренду

за

26664,34 грн..

Робітника,

що

обслуговуватиме даний верстат двічі на тиждень, запропоновано вивільнити
зі штату та оформити його послуги за договором цивільно-правового
характеру, що дасть змогу скоротити його фонд оплати праці за 5 років на
72 тис. грн. Тоді ми отримаємо економічний ефект у розмірі 45335,66 грн.;
 оптимізація фонду робочого часу – скорочення прогулів (за рахунок
системи штрафів) та кількість цілоденних простоїв (за рахунок підвищення
якості ремонтного обслуговування обладнання та своєчасного забезпечення
основного виробництва усіма необхідними ресурсами. В результаті цього
прогнозованих корисний (ефективний) фонд у 2017 р. збільшиться на
78,1 год в середньому на одного середньооблікового працівника, і тоді
відсоток можливого зростання продуктивності праці за рахунок поліпшення
використання робочого часу у ПП ВК «Металіст» становитиме 4,9%.
12. Визначено, що найбільш оптимальними шляхами удосконалення
соціально-психологічного клімату У ПП ВК «Металіст» є такі: вплив на
особистість керівника; виявлення факторів соціально-психологічного клімату
підприємства;

удосконалення

інформаційної

системи

та

організація

колективного відпочинку (тімбілдінг).
Отже, гіпотеза нашого дослідження є підтвердженою, оскільки
основними факторами підвищення управління продуктивністю праці у
ПП ВК «Металіст» є рівень технічного оснащення виробництва, ефективне
використання робочого часу та сприятливий соціально-психологічний
клімат. Між даними чинниками і управлінням продуктивністю праці існує
прямий кореляційний зв’язок, який полягає у зростанні ефективності
діяльності підприємства.
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