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Можливості розвитку підприємства визначаються, в першу
чергу, його продуктивністю, що ідентифікує будь-який ресурс як
носія приросту результатів. Враховуючи, що продуктивність під-
приємства в цілому визначається не лише живою, а й уречевле-
ною працею необхідним є комплексний підхід до ідентифікації
факторів зростання результативності діяльності суб’єктів госпо-
дарювання.

Існуючі підходи до систематизації факторів зростання проду-
ктивності дозволяють виокремити такі групи [1, 2]:

— інноваційні фактори (комплексна автоматизація виробниц-
тва, ліквідація ручної праці, створення і застосування нових видів
науково-технічної продукції, матеріалів, технологій, технічне пе-
реозброєння і реконструкція діючих підприємств, використання в
процесі виробництва і управління новітніх наукових досягнень,
використання IT-технологій);

— фактори організації виробництва, праці і управління (фактори,
що пов’язані з концентрацією, спеціалізацією і кооперуванням ви-
робництва; наукова організація праці; покращення нормування пра-
ці, розроблення і застосування технічно обґрунтованих і прогресив-
них норм; сумісництво професій і посад; впровадження нових форм
організації праці; вдосконалення організації допоміжного виробни-
цтва і праці працівників; фактори, пов’язані з матеріальним стиму-
люванням праці і організації заробітної плати; покращення дисцип-
ліни, розповсюдження передового досвіду; вдосконалення управлін-
ня виробництвом; покращення структури управління);

— фактори інтелектуалізації праці (організація системи під-
вищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, активізація творчої
та раціоналізаторської активності працівників);
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— інші фактори (міжнародна інтеграція, створення спільних
підприємств; ефективне використання робочого часу; зниження
захворюваності; зменшення виробничого травматизму).

З метою запобігання дублювання факторів, усунення їх повто-
рного обліку, в літературі зустрічається ще одна класифікація фак-
торів, згідно якої, запропоновано суміщати класифікаційні групи
факторів за економічними показниками з поділом їх на прямі та
непрямі. Під прямими розуміють ті фактори, які прямо і безпосе-
редньо впливають на продуктивність. Непрямі фактори, на відміну
від прямих, впливають на зміну продуктивності праці не прямо, а
шляхом дії інших факторів. До непрямих факторів можна віднести
покращення організації виробництва і праці, підвищення інтелек-
туалізації праці, рівня інноваційності технологій тощо.

Узагальнення результатів аналізу існуючих підходів до кла-
сифікації факторів продуктивності підприємства дозволяє виок-
ремити певні недоліки: більшість з угрупувань носять описуючий
характер, що ускладнює їх практичне використання в аналізі; до-
пускається дублювання дії факторів на продуктивність, а відпові-
дно, допускаються і елементи повторного рахунку; допускається
змішання деякими авторами понять «фактори», «показники»,
«резерви» і «умови», що знижують якість рекомендованих угру-
пувань і доцільність їх практичного використання; в більшості
угрупувань відсутні фактори, пов’язані з соціальним розвитком
трудових колективів і природоохоронної діяльності підприємств;
і, нарешті, головне: рекомендовані в літературі угрупування фак-
торів мають відношення до зміни продуктивності тільки живої
праці без виділення ступеня впливу на рівень продуктивності
уречевленої праці; рекомендовані в економічній літературі фак-
тори не взаємопов’язані з методологією багатомірного, багатофа-
кторного аналізу продуктивності.

Систематизацією факторів зростання продуктивності підпри-
ємства пропонується проводити з дотриманням визначених вимог:
1) урахування специфіки галузі; 2) можливість кількісного визна-
чення дії факторів; 3) незалежність факторів; 4) раціональність
складу факторів; 5) відповідність встановленим методикам обліку,
звітуванні і аналізу факторів і резервів зростання продуктивності.
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Вплив зовнішнього середовища зумовлює динамічність
управління продуктивністю підприємства, а відтак у сучасних
умовах господарювання стає неефективною є практика управлін-
ня за принципом звичайного зворотного зв’язку, за якого тільки у
слід за змінами у раціональному використанні ресурсів виробля-
ються рішення по врахуванню цих змін. На сьогодні виникає не-
обхідність випереджаючої реакції на майбутні зміни.

З огляду на це, необхідно дослідити взаємозв’язок продуктив-
ності з результативністю діяльності підприємства. Варто відзна-
чити, що на сьогодні відсутні єдині підходи до трактування еко-
номічної сутності «результативності діяльності підприємства». У
науковій літературі досить часто вживаються у якості синонімів
до поняття «результативність» певна сукупність термінів [1]:
«effectiveness» — дієвість; «efficiency» — економічність; «perfor-
mance» — результативність; «profitabilit» — прибутковість (до-
хідність); «productivity» — продуктивність; «progressiveness» —
прогресивність; «timeliness» — своєчасність; «intensity» — інтен-
сивність; «accordance» — відповідність; «ability» — здатність;
«optimumness» — оптимальність тощо. Тобто продуктивність де-
якими авторами ототожнюється з результативністю.

Систематизація наукових поглядів [1—4] дозволяє ідентифі-
кувати економічну сутність результативності як комплексний ре-
зультат функціонування системи, а також накопичений потенціал
подальшого розвитку. Відтак, продуктивність є кількісним вимі-
рником результативності діяльності підприємства.




