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счет формирования инвестиционных средств всеми членами группы для нужд промышленности в 

целом. 

3 – развитие интеграционных процессов, направленных на эффективное сочетание деятельно-

сти добывающих и камнеобрабатывающих предприятий. Наиболее эффективным средством для 

реализации этого направления, по нашему мнению, является создание кластеров. 

4 – введение на предприятиях эффективных систем менеджмента безопасности процесса про-

изводства и качества продукции. 

5 – стимулирование развития науки, в частности в части улучшения существующих и внедре-

ние новых технологий добычи и обработки камня. 

6 – регулирование конъюнктуры рынка. 

7 – разработка и реализация отраслевой региональной программы в определенной сфере, опре-

делит развитие добывающей промышленности как одной из приоритетных отраслей национально-

го хозяйства. 

8 – проведение эффективной кадровой политики, обеспечение высокого профессионально–

квалификационного потенциала сотрудников. 

9 – эффективное использование льготного кредитования предприятий добывающей промыш-

ленности. 

10 – проведение инвестиционных форумов для привлечения потенциальных инвесторов и при-

влечения средств в отрасль. 

11 – осуществление бюджетной поддержки и дотирования предприятий отрасли.  

12 – упрощение разрешительных процедур.  

Таким образом, можно увидеть, что разработанная концепция адаптации предприятий добыва-

ющей промышленности к условиям внешней среды базируется на использовании матричного под-

хода. Предложенный подход позволяет увязать в систему как уровни управления предприятиями 

добывающей промышленности, так и ключевые проблемы, которые были выделены на основе 

аналитического исследования субъектов данной отрасли. Сложившаяся системная концепция 

адаптации служит базой для дальнейшей детализации и обоснования конкретных мер по адапта-

ции для предприятий добывающей промышленности. 
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В умовах становлення ринкової економiки на першому етапi переходу вiд старої економiчної 

системи до нової падiння ефективностi промислового виробництва, очевидно, є неминучим. 

Падiння ефективностi буде вiдбуватися доти, доки не буде впроваджений дiючий механiзм пiдви-

щення ефективностi, адекватний базису ринкової економiки. Необхiдно врахувати, що темпи i 

рiвень падiння ефективностi прямо пропорцiйнi неадекватностi показникiв визначення ефектив-

ностi виробництва. Аналiз показує, що численнi аспекти ефективностi промислового виробництва, 

її критерiї i показники дискусiйнi. Однак можна вважати встановленим, що ефективнiсть вiдобра-

жає рiст кiнцевих результатiв виробництва i сукупну економiю живої i уречевленої працi i в силу 

своєї складностi i багатоаспектностi виражається системою показникiв. У зв`язку з цим правомiр-

но ставити питання про узагальнюючий показник ефективностi, який найбiльш повно виражає 

сутнiсть конкурентоздатностi. Таким показником, який посідає центральне мiсце в їх системi, є 

продуктивнiсть працi.  

Продуктивнiсть працi є головною умовою ефективностi функцiонування автомобілебудівних 

пiдприємств в ринковiй економiцi. Це пояснюється тим, що найкращим мiрилом конкурентоздат-П
ол

ес
ГУ

mailto:ke.nauka.zdtu@gmail.com


 

243 

 

ностi є продуктивнiсть i найкращим шляхом забезпечення конкурентоздатностi товарiв на ринку є 

пiдвищення темпiв зростання продуктивностi працi. Свiтовий досвiд свiдчить, що країни з вищою 

продуктивнiстю працi завжди були свiтовими економiчними лiдерами. 

Конкурентоспроможність – це здатнiсть пiдприємства виробляти товари i послуги, якi реалiзу-

ються на ринку при одночасному пiдтриманнi чи пiдвищеннi якостi життя (життєвих стандартiв) 

рiвної чи бiльш високої, нiж у конкурентiв. 

При зниженнi продуктивностi економiка країни може бути конкурентоздатною тiльки при зни-

женнi заробiтної плати i девальвацiї валюти. Манiпулювання курсом валюти для штучного зни-

ження її курсу не є ефективною конкурентною стратегiєю. Спроби розв`язання  проблем, 

зв`язаних з конкурентоздатнiстю товарiв за рахунок девальвацiї нацiональної грошової одиницi, 

означає не що iнше, як спробу конкурувати за допомогою зниження заробiтної плати i життєвих 

стандартiв, а не за рахунок пiдвищення продуктивностi. 

Похiднi наслiдки пiдвищення (зниження) продуктивностi працi показанi в табл. 

 

Таблиця – Вплив продуктивності на економіку підприємства 

 

Наслідки зниження продуктивності Результати росту продуктивності 

1. Зниження якості трудового життя Подальший ріст якості трудового життя 

2. Підвищення питомих витрат живої та 

уречевленої праці 

Позитивний вплив на основні фонди, ма-

теріали, людей 

3. Зниження конкурентоздатності Збільшення об‘єму продажу і прибутко-

вості  

4. Скорочення об‘єму продажу Підвищення конкурентоздатності 

5.Зниженням прибутковості (рентабель-

ності) 

Зниження питомих витрат живої та уре-

чевленої праці 

6. Негативний вплив на основні фонди, ма-

теріали, людей 

Можливості створення твердого фінансо-

вого резерву 

7. Подальше зниження продуктивності Забезпечення подальшого росту продук-

тивності  

 

Розв`язання всього комплексу практичних завдань пiдвищення продуктивностi працi має спи-

ратися на стiйкий теоретичний фундамент. Звiдси важливiсть аналiзу продуктивностi працi, мето-

дики її визначення, шляхiв i резервiв її росту. Системний аналiз економiчних законiв, широко-

розповсюджений в перiод формування ринкових вiдносин, дозволив глибше зрозумiти мiсце i роль 

методики визначення продуктивностi працi у формуваннi протизатратного господарського ме-

ханiзму. 

Важливе методологiчне значення має вивчення впливу на рiст продуктивностi працi не тiльки 

живої, а й уречевленої працi. Це витiкає з основних форм прояву росту продуктивностi працi. 

Перша форма полягає у скороченнi витрат живої працi на одиницю споживчої вартостi. Тут 

увага концентрується на абсолютному зниженнi витрат живої працi, необхiдних для створення 

споживчої вартостi. 

Видiлення цiєї форми як самостiйної орiєнтує теорiю i практику господарювання на пошук ме-

тодiв управлiння економiєю витрат трудових ресурсiв, абсолютне скорочення чисельностi 

працiвникiв в тiй чи iншiй ланцi виробництва, зниження трудоємкостi продукцiї, що виготовляєть-

ся. 

Другою формою росту продуктивностi працi служить рiст споживчих вартостей, що створю-

ються системою на одиницю часу. Тут увага концентрується не на витратах, а на результатах 

працi. Причому рiст маси споживчих вартостей означає не просто кiлькiсне збiльшення продукції, 

що виробляється, а, перш за все, збiльшення її якiсних параметрiв. 

Ця форма передбачає широке використання в плануваннi i економiчному стимулюваннi показ-

никiв, якi вiдображають саме споживчу вартість продукцiї: потужнiсть, продуктивнiсть, дов-

говiчнiсть, точнiсть та iнший корисний ефект. 

Третьою формою прояву продуктивностi працi є економiя минулої (уречевленої працi). Тут 

увага придiляється кращому використанню обладнання, матерiалiв, енергiї, iнформацiї. В мiру ро-

звитку ринкових вiдносин, переходу на iнтенсивнi методи ведення господарства роль економiї 

уречевленої працi буде постiйно зростати. 
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Четвертою формою є змiна у спiввiдношеннi витрат живої i уречевленої працi. Тут можливi 

рiзнi варiанти. В одному випадку при зниженнi витрат живої праці витрати уречевленої працi на 

одиницю продукцiї ростуть як вiдносно, так i абсолютно (при зменшеннi сукупних затрат), в iн-

шому – витрати минулої працi зростають лише вiдносно, але їх сумарна абсолютна величина зни-

жується. Перший випадок має мiсце, як правило, при замiнi ручної працi механiзованою, другий – 

при замiнi застарiлої технiки новою, бiльш прогресивною i ефективною. 

П‘ятою формою прояву росту продуктивностi працi виступає збiльшення маси i норми додат-

кового продукту (прибутку). В умовах ринкової економiки ця форма прояву продуктивностi працi 

набуває головної ведучої ролi, бо в кiнцевому рахунку рiст продуктивностi працi стимулюється 

збiльшенням прибутку. Таким чином, одним з найважливiших факторів росту продуктивностi є 

швидкiсть руху виробничого процесу, тобто скорочення часу обертання. Приріст прибутку в да-

ному випадку досягається щляхом скорочення часу виробництва, термiнiв будiвництва i освоєння 

виробничих потужностей як найшвидшого запровадження у виробництво науково–технiчного 

прогресу i передового виробничого досвiду. Збiльшення швидкостi протiкання виробничого про-

цесу набуває виключно важливого значення для пiдвищення продуктивностi уречевленої працi. 

У статистичнiй практицi показники продуктивностi працi розраховуються як вiдношення 

фiзичного об`єму виробленої продукцiї (товарної або валової) до чисельностi виробничого персо-

налу. 

Слiд вiдмiтити, що облiк в данiй формулi чисельностi виробничого персоналу дозволяє вирази-

ти продуктивнiсть лише живої працi i тому вона не може бути узагальненою характеристикою 

ефективностi суспiльного виробництва. Бiльш того, така методика визначення продуктивностi 

працi з`явилась основою витратного механiзму її формування. 

Широко вiдомою є теза статистичних органiв про те, що весь прирiст нацiонального доходу в 

нашiй країнi начебто досягнутий за рахунок продуктивностi працi. Органи статистики вiдстоюють 

її в своїх офiцiйних повiдомленнях у засобах масової iнформацiї, а працiвники управлiння всiх 

рiвнiв перiодично повторюють i, що ще гiрше, керуються тим же самим, приймаючи численнi 

управлiнськi рiшення. Мiж іншим, ця теза навiть у теоретичному планi неправильна, практично 

просто шкiдлива. 

Свiтовий досвiд свiдчить, що чим вища продуктивнiсть працi, тим нижчою є вартiсть одиницi 

виробленої продукцiї. На практицi ж в нашiй економiцi нарiвнi з ростом продуктивностi працi ро-

сте собiвартiсть і вартість виробленої продукції. При цьому ріст собівартості продукцiї випе-

реджає в 2–3 рази рiст продуктивностi працi, що свiдчить про те, що економiя на зарплатi в ро-

зрахунку на одиницю продукцiї досягається цiною багаторазового збiльшення витрат минулої 

працi. Це призвело до того, що на одиницю продукцiї витрачається значно бiльше ресурсiв, нiж в 

iнших розвинутих країнах. 

Отже, таке пiдвищення продуктивностi не може служити фактором росту суспiльного вироб-

ництва. Навпаки, це заганяє економiку в глухий кут, оскiльки кожен відсоток приросту продук-

тивностi працi супроводжується дво–, трикратним перевитраченням засобiв виробництва, тобто 

результатiв минулої працi. Саме в цьому i заключається одна iз головних причин iнфляцiйних 

процесiв та бюджетного дефiциту. Iнфляцiя в народному господарствi наступила з тих пiр, як еко-

номiя живої працi, яка видавалась статистичними органами за сукупну економiю витрат, стала 

розглядатися як головний фактор економiчного росту. 
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В современной Беларуси значительное количество проектов в электроэнергетической отрасли 

при проведении экс–пост анализа не достигают заданных параметров, заложенных в обоснование 

их экономической эффективности из–за эффекта системности. Зачастую происходит снижение 

эффекта одних проектов в результате реализации других. Это свидетельствует о не совершенности 

методики оценки эффективности применяемой в настоящее время в рассматриваемой отрасли.  
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