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Чинники та резерви підвищення продуктивності праці  
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В сучасних ринкових умовах господарювання неможливо уявити 

організацію, яка діє на ринку і не має на меті отримання прибутку і збільшення 

рентабельності виробничої та комерційної діяльності. Господарів підприємств 

хвилюють шляхи отримання якомога більш високого прибутку. Досягаються 

вони це по різному, одним з яких є пошук економічних резервів зростання 

доходу організацій за рахунок виявлення внутрішніх резервів виробництва чи 

діяльності. 

Проблемою стимулювання працівників до високоефективної, 

продуктивної праці займалися багато вчених, але першоджерелами науки 

вважаються праці А. Смітта, Д. Рікардо, А. Маршала. 

Сучасні теоретичні здобутки закордонних вчених у галузі спонукання 

персоналу підприємств були зроблені Д. Мак-Клелландом, У. Оучні,  

В. Врумом, Дж. Аткінсоном, Л. Портером та іншими. 

В Україні даною проблемою займаються такі вчені як Д. П. Богиня, В. С. 

Васильченко, А. М. Колот, О.Є. Кузьмін, Л. П. Керб, О.Г. Мельник, О. С. 

Соснін та інші [1]. 

Продуктивність праці (ПП) та її підвищення виступає як економічний 

резерв, який має можливість без вкладення великих запасних ресурсів суттєво 

вплинути на ріст доходів підприємства, його економічну ефективність. 

Продуктивність праці це перш за все показник ефективного використання 

ресурсу праці (трудового фактора). Для успішної роботи підприємств та 

суспільного виробництва в цілому треба, щоб темпи зростання продуктивності 

праці лишали позаду темпи зростання середньої заробітної плати, яка на жаль, в 

період переходу до ринкових механізмів господарювання була порушена. 

 Сучасні експертні оцінки свідчать, що найбільш ефективним засобом 

стимулювання продуктивності праці персоналу є посилення мотивації праці 

(матеріальні і моральні стимули, кар'єрні технології і т.д.). Саме тому сучасні 

роботодавці повинні враховувати дію даного чинника при плануванні 

ефективного використання трудових ресурсів. Для УДППЗ «Укрпошта» це не є 

винятком. 

Укрпошта функціонує як самостійна господарська одиниця з 1994 року, 

коли було утворено Українське об’єднання поштового зв’язку «Укрпошта», яке 

в липні 1998 року реорганізовано в нині діюче УДППЗ «Укрпошта» згідно з 

Програмою реструктуризації Укрпошти, затвердженою постановою Кабінету 

Міністрів України від 04.01.98 за №1 [2]. 
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Однією з першорядних завдань виробничо-економічної діяльності 
організацій зв'язку є економія і підвищення ефективного використання 
трудових ресурсів. Ріст рівня продуктивності праці є найважливішим чинником 
подальшого розширення мережі зв'язку, збільшення обсягу послуг зв'язку та 
розвитку ринку послуг зв'язку. 

Основним показником в організаціях зв'язку став вартісний (грошовий) 
вимірник продуктивності праці. З його допомогою вимірюють рівень і 
динаміку результативності праці по організації, її філіям, структурним 
підрозділам, регіонам, округах та галузі зв'язку. 

Зростання ПП дає можливість виробити додатковий обсяг продукції або 
виконати додатковий обсяг робіт з тією або навіть меншою чисельністю 
працівників. При нинішніх масштабах виробництва, зростанні потреб у 
товарах, послугах і обмежених трудових ресурсах підвищення продуктивності 
праці перетворюється на основне джерело економічного зростання. Зростання 
ПП дозволяє затратити менше живої праці на одиницю продукції, а, значить, 
знизити її собівартість за статтею «витрати на оплату праці» і отримати більше 
прибутку з кожної одиниці. 

У суспільстві діє об'єктивний економічний закон підвищення 
продуктивності праці – закон руху суспільства вперед. Вся історія людства є в 
той же час історія неухильного росту ПП. Це зростання відбувається на основі 
підвищення технічної оснащеності праці, розширення і вдосконалення техніки. 
Чим більше засобів виробництва бере участь у створенні продукції, тим більше 
з їх допомогою працівник переробляє предметів праці в одиницю часу, тим 
праця стає ефективніше, продуктивніше. 

Плануючи показники праці на майбутній період, підприємство має 
запланувати зростання результативності праці і розрахувати економічні 
показники,  що характеризують ефективність її зростання. 

Завдання мотивації працівників всіх категорій варто вважати ключовою у 
системі управління персоналом, оскільки при її грамотному рішенні можна 
досягти важливої мети організації – стимулювання виробничого поводження 
співробітника для одержання від нього найкращих результатів. Додатковим 
наслідком рішення цього завдання є поліпшення іміджу організації, завдяки 
чому зменшується плинність кадрів і з'являється можливість залучати для 
роботи в організації кваліфікованих фахівців [3,с.113]. 

Дуже важливим фактом є те, що УДППЗ ―Укрпошта‖ на сучасному етапі 
розвитку ринкових відносин працює в плановому режимі, що значно знижує 
продуктивність праці працівників. А саме, якщо розглядати поштовий зв’язок в 
цілому, то його унікальність та перевага над сучасними конкурентними 
підприємствами проявляється в тому, що в кожному куточку України, в 
кожному місті, в кожному селі є поштове відділення. І тому для оцінки 
мотиваційного фактору труба звернути увагу на відділення зв’язку, які 
зазвичай знаходяться в таких селах, де доставка пошти є вкрай важкою, 
наприклад в гірській місцевості. 

УДППЗ ―Укрпошта‖ є державним підприємством зв’язку, але на жаль 
воно є не прибутковим підприємством, навпаки його рентабельність складає 
лише 1%. Тому керівництво будь-якими шляхами намагається підвищити свої 
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показники. Сьогодні існує такий підхід до організації праці, тобто кожному 
робітникові, наприклад листоноші ставиться план який вона повинна виконати. 
Цей план включає певний перелік послуг, продажу карток, передплат на 
періодичні видання, продажу газет та листівок, замовлення ліків та продажу 
продовольчих товарів. Проте кожен робітник поштового зв’язку має фіксовану 
заробітну плату, без винагород та премій, наприклад за виконання плану чи 
зверх плану. 

Такий підхід не сприяє підвищенню ПП, тому використання 
мотиваційних факторів має велике значення.  

Також важливими факторами росту продуктивності праці в УДППЗ 
―Укрпошта‖ є: розвиток технічного рівня надання послуг, що виконується за 
допомогою інтегрованої механізації та автоматизації, збільшення якості 
надання послуг поштового зв’язку, поліпшення використання палива та інших 
енергоресурсів. Але, все це потребує заохочення додаткових фінансів, які у 
підприємства на даний період відсутні.  

Ось чому, для підвищення продуктивності праці у УДППЗ ―Укрпошта‖, 
важливе місце займає пошук і розподіл всіх існуючих резервів. Під резервами 
треба розуміти не використану можливість підвищення результативності праці 
в організації за рахунок кращого використання всіх факторів її зросту.  

В процесі дослідження виявлено, що у УДППЗ ―Укрпошта‖ ще не 
використаними резервами підвищення ПП є: удосконалення керівництва 
підприємством, зменшенням витрат робочого часу; зміною в спеціалізації 
надання послуг, не пов’язаних з впровадженням нових технологій; 
запровадження прогресивних форм організації праці; скорочення чисельності 
працівників, які не виконують норм виробітку, тощо. 

Функціонування кожного підприємства перш за все пов'язується з 
потребою комплектування штату. Підбір нових робітників, не тільки 
забезпечує нормальну роботу підприємства, але і складає основу майбутнього 
успіху. Головну увагу у УДППЗ ―Укрпошта‖ необхідно приділити саме 
питанню добору висококваліфікаційного персоналу середньої ланки. Тому що 
без нього неможливо захопити цільову аудиторію ринку надання послуг 
зв’язку, а тим паче досягнути успіху в завоюванні більшої частини ринку. 

Основними напрямками реалізації резервів зросту продуктивності праці у 
УДППЗ ―Укрпошта‖ є: запровадження досягнень НТП; вдосконалення 
організації надання послуг зв’язку та праці; зростання якості професійного та 
кваліфікаційного рівня робочої сили; вдосконалення системи мотивацій та 
стимулювання працівників.  

Всі напрями, які мають вплив на рівень ПП, за характерами дій можна 
з’єднати в три групи. В першу групу належать фактори, які сприяють 
підвищення виробництва продукції, до другої – зменшенню затрат живої праці, 
та до третьої – соціальні фактори, які мотивують робітників до ефективної 
праці. 

Дуже важливим соціальним фактором зростання результативності праці 
на УДППЗ ―Укрпошта‖  є відносини між апаратом управління (менеджерами),  
виконавцями і робітниками. Управлінці мають турбуватися про підлеглих, 
прислуховуватися до порад. Щодо покращення виробництва, удосконалення 



 61 

технічної бази, об’єктивно давати оцінку роботі кожного працівника трудового 
колективу.  

Основні підходи щодо оцінки праці: 
- оцінка результатів (отриманого прибутку); 
- оцінка виконання обов’язків; 
- оцінка рейтингу успішності. 
Атестація кадрів це заходи, що мають на меті дати оцінку рівня 

працездатності, якісних характеристик та потенціалу індивіда відповідно до 
вимог виконування діяльності. Головною ціллю атестації є не контроль 
виконання (проте це також важливо), а виявлення резерву зростання рівня 
віддачі робітників. 

З формулювання цілей атестації можна виділити  основні її складові: 
– оцінку праці, яка спрямована на порівняння  якості та об'єму фактичної 

роботи з її планованими результатами, я подається в технологічній карті, 
планах і програмі роботи підприємства. Також надає можливість дати оцінку 
кількості, якості та інтенсивності праці; 

– оцінку персоналу, яка надає можливість висвітлити ступінь усвідом-
леності персоналу щодо виконання конкретного  типу роботи чи діяльності, а 
також показати рівень потенційних можливостей робітника для оцінки 
перспективи росту. 

Таким чином, підвищення рівня продуктивності праці в галузі зв’язку є 
важливим для підвищення конкурентоспроможності економіки в цілому. 
Проблема потребує більш глибокого вивчення в частині соціально-економічних 
процесів, що впливають на цей показник. До них належать інвестиційні 
процеси, соціально-трудові відносини, реформування заробітної плати тощо. 
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 Введение. Развитие новых информационных технологий внесли 
существенные коррективы в ход развития человечества. Лидерство страны на 
международной арене в последнее время начинает все в большей степени 
определяться уже не только наличием природных ресурсов, уровнем развития 
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