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Підвищити продуктивність праці можна двома способами: 
1) нарощуванням обсягу виробництва; 
2) скороченням чисельності працюючих. 
Обидва способи дозволяють зменшити витрати на виробництво – 

зростання обсягу виробництва при незмінній чисельності дає економію 
умовно-постійних витрат, а зменшення чисельності при сталих обсягах 
виробництва дає економію зарплати і відрахувань на неї. 

Загальний вплив чинників на зміни в продуктивності праці на 
підприємстві визначаються в такому порядку: 

1) розраховується вихідна чисельність промислово-виробничого 
персоналу в розрахунковому періоді, тобто умовна чисельність, яка 
б була необхідною для забезпечення планового обсягу виробництва; 

2) визначається зміна вихідної чисельності під впливом окремих 
чинників продуктивності праці, а також сумарна зміна чисельності; 

3) розраховується загальний приріст продуктивності праці в 
розрахунковому періоді. 

Наприклад: Економія чисельності за рахунок запровадження нової 
техніки, технології, модернізації: 
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де tн – tе – трудомісткість виробництва на новому та старому 
обладнанні; 

Чр – питома вага робітників, які зайняті на цьому обладнанні в 
загальній кількості працівників в базовому періоді; 

Чвих – вихідна чисельність робітників. 
Економія чисельності за рахунок скорочення внутрізмінних простоїв 

визначається за формулою: 
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де  – внутрізмінні простої в розрахунковому та базовому б
t
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t qq ,

періоді, %. 
Якщо неможливо виконати розрахунки (особливо це стосується еко-

номічних та соціальних факторів), то зростання продуктивності праці 
розраховують на основі ситуаційного аналізу, зіставлення з аналогами. 

 
13.5. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. 

ФУНКЦІЇ І ШЛЯХИ РОСТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
 
Основна зарплата – залежить від результатів праці працівника і 

визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими 
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Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, за 
місце на ринку) поміж підприємствами змушує шукати нові засоби 
впливу на рішення покупців. Одним із таких шляхів є створення 
товарів поліпшеного рівня якості. Передовий закордонний досвід 
свідчить, що якість, безперечно, є найбільш вагомою складовою 
конкурентоздатності, але разом із тим можливості реалізації 
продукції, крім якості, визначаються значним числом параметрів і 
умов, більшість з яких розповсюджується не тільки на товар, але і 
на підприємство. 

Критерій конкурентоздатності – важливий елемент апарату 
даної категорії. Визначається стабільністю місця на своєму ринку 
підприємства і його продукції, а також рівнем продажу продукції 
підприємства на ринках. Відразу треба звернути увагу на одну з 
суттєвих помилок, що роблять наші підприємства. Вона полягає в 
тому, що підприємства зосереджують свої зусилля на випуску 
окремих видів продукції, порівнюючи їх із закордонними аналогами, – 
не завжди кращими, – намагаються перевершити їх за деякими 
параметрами. Але якщо вдалося дещо продати за валюту – радість 
на ґрунті самообману. Підприємства не беруть до уваги головного, – 
що єдиний критерій конкурентоспроможності підприємства і його 
продукції, – стабільне місце на світовому ринку, а не разова, нехай 
навіть вдала угода. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 14 

«РИНОК І ПРОДУКЦІЯ» 
 

Питання для обговорення: 
1. Чи можна назвати «ринок» багатоаспектним поняттям? Чому? 
2. Як проявляється дія алокаційної, інтеграційної та посередницької 

функцій ринку? 
3. Які види ринку найбільш та найменш розвинені в Україні? 
4. Надайте обґрунтоване визначення поняття «продукція». 
 

Тести 14 
1. Історично на ринку відбувалися такі події: 
а) продавалися та купувалися товари; 
б) зустрічалися продавці і покупці; 
в) проводилися змагання за товар; 
г) встановлювалися ціни на товар. 
 
2. До функцій ринку належать: 
а) економічна; б) фінансова; 
в) інформаційна; г) розподільча. 
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окладами, надбавками і доплатами, встановленими згідно чинному 
законодавству. 

Додаткова зарплата – залежить від кінцевих результатів роботи 
підприємства у виді премій та інших компенсаційних і заохочувальних 
виплат. 

Оплата праці тим вища, чим повніше вона виконує функції: 
1) відтворювальну – передбачає встановлення норм оплати праці 

на такому рівні, який забезпечує нормальне відтворення робочої сили 
відповідної кваліфікації та дає змогу застосовувати обґрунтовані 
норми праці, що гарантують власнику отримання доходу; 

2) стимулюючу – рівень оплати має спонукати кожного працівника 
до найефективніших дій на своєму робочому місці; 

3) регулюючу – реалізує загальновживаний принцип диференціації 
рівня заробітку за фахом і кваліфікацією відповідної категорії 
персоналу, важливістю і складністю трудових завдань; 

4) соціальну – однакова оплата за однакову роботу. 
Повна та ефективна реалізація цих функцій можлива за умови 

формування і послідовного здійснення науково обґрунтованої політики, 
як на макрорівні (держава, галузь, регіон), так і на мікрорівні 
(підприємство та його підрозділи). 

 
13.6. ТАРИФНА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОПЛАТИ ПРАЦІ 
 

Тарифна угода – це договір між представниками сторін з питань 
оплати праці та соціальних гарантій. 

Предметом тарифної угоди, як складової частини колективного 
договору, є: 

– форми і системи зарплати; 
– мінімальна тарифна ставка; 
– розміри тарифних ставок за розрядами; 
– умови оплати в надурочний час; 
– види і розміри доплат і надбавок. 
Норми тарифної угоди можуть бути (до 6 місяців) менші ніж на 

галузевому або регіональному рівні, але не нижче норм і гарантій 
держави щодо оплати праці. 

Практична організація оплати праці базується на державному і 
договірному регулюванні її абсолютного рівня та вивчення зарплати 
всіх категорій працівників підприємств різної форми власності. 

Основний організаційно-правовий документ обґрунтування зарплати 
працівників – це тарифно-посадова система, що включає: 

 тарифно-кваліфікаційні довідники; 
 кваліфікаційні довідники посад керівників, службовців і спе-

ціалістів. 
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самого життя людей, оскільки при цьому забезпечуються засоби 
їхнього фізичного існування, реалізація і розвиток їхніх здібностей. 

У процесі виробництва взаємодіють праця і природа. Праця – 
людська діяльність, спрямована на створення матеріальних і духовних 
благ для задоволення потреб людей. Проте створення матеріальних 
благ у певних межах може здійснюватися і без безпосередньої участі 
людини (автоматизоване виробництво, хімічний процес тощо). В цьому 
випадку праця не зникає, вона переміщується у сферу регулювання, 
управління. 

Праця і виробництво – не тотожні поняття. Виробництво – це 
процес праці, що має завершений, результативний характер. Така праця 
є продуктивною, а засоби її здійснення – засобами виробництва. 
Якщо вироблено продукт, процес виробництва відбувся. Може статися, 
що праця мала місце, але продукт з якихось причин не створено. 
Таке виробництво має незавершений характер. 

Виробництво як процес суспільної праці складається з таких 
фаз: безпосереднього виробництва, розподілу, обміну, споживання. 
Воно послідовно проходить усі ці фази і одночасно перебуває в 
кожній з них у певний момент. 

Процес виробництва – це взаємодія продуктивних сил і 
виробничих відносин, які перебувають у суперечливій єдності, але 
відносно автономні у своєму розвитку. Характерною рисою 
виробництва як процесу є також поєднання в ньому елементів 
розвитку і функціонування (тобто безперервного його повторення, в 
ході якого створюються передумови для розвитку. Нарощування 
кількісних змін під час функціонування виробництва робить можливим 
перехід на новий якісний рівень, на якому знову-таки забезпечується 
більш ефективне функціонування. 

Важливою особливістю процесу виробництва є створення не 
тільки матеріальних, але й нематеріальних благ та послуг, значення 
яких у сучасних умовах значно зростає. 

 
14.7. КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

 
Конкурентоздатність продукції – це комплекс споживчих та 

вартісних характеристик, що визначають його успіх на ринку, тобто 
здатність саме даного товару бути обміненим на гроші в умовах 
широкої пропозиції до інших конкуруючих товаровиробників. 

Одне з найважливіших завдань розвитку підприємства і країни в 
цілому, нерозривно пов’язане з ефективністю виробництва, забезпечення 
випуску необхідної кількості сучасних виробів та поліпшення якості, 
досягнення конкурентоздатності продукції на світовому ринку. 


	Горлачук, Яненкова. Економіка підприємства(cut)00211
	Горлачук, Яненкова. Економіка підприємства(cut)00212

