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Постановка проблеми. Проблема пошуку та 
реалізації факторів та резервів зростання продук-
тивності праці як на макро-, так і на мікрорівні є 
особливо актуальною і потребує постійної уваги 
науковців, адже в умовах загострення конкурен-
ції, посилення впливу глобалізаційних тенденцій, 
необхідності постійного підвищення ефективності 
діяльності та забезпечення фінансовими ресур-
сами для подальшого економічного та соціального 
розвитку, саме підвищення продуктивності праці 
має вирішальне значення в контексті стійкого роз-
витку, формування конкурентних переваг та впро-
вадження інноваційних рішень.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Класифікації факторів та резервів продуктивності 
праці розробляли Грішнова О.А. [3], Єлець О.П. 
[6], Колот А.М., Мірошниченко І.С. [9], Чернуш-
кіна О.О. [10]. Однак, ще не знайдено єдиного під-
ходу до систематизації факторів та резервів про-
дуктивності праці для визначення специфіки дії 
окремих факторів та їх взаємодії, що є основою 
для аналізу резервів росту продуктивності праці 
та шляхів їх використання.

Постановка завдання. В науковій літера-
турі зустрічаються різні підходи щодо класифі-
кації факторів та резервів продуктивності праці. 
Однак, одні з них надто узагальнені й не можуть 
бути використані в якості дороговказу для пошуку 
конкретних резервів. Інші, занадто деталізовані 
та насичені переплетеними взаємними зв’язками 
резервів, що перешкоджає вимірюванню їх вели-
чини. Тому постає необхідність застосування 
матричного підходу до визначення факторів і 
резервів підвищення продуктивності праці, який, 

на відміну від існуючих, дозволятиме виокремити 
інноваційно-технічні, організаційно-економічні та 
соціально-економічні фактори й резерви на всіх 
економічних рівнях, що сприятиме удоскона-
ленню системи ідентифікації резервів продуктив-
ності праці.

виклад основного матеріалу дослідження. 
В найбільш загальному розумінні, фактори зрос-
тання продуктивності праці – це вся сукупність 
рушійних сил і причин, що призводять до зрос-
тання продуктивності праці [3, с. 261]. На мікро-
рівні фактори зростання продуктивності праці 
можна розглядати як зміни матеріально-технічних, 
організаційних та соціально-економічних умов як 
безпосередньо у процесі виробництва, так і поза 
ним, під впливом яких скорочуються затрати праці 
на виробництво одиниці продукції, тобто підвищу-
ється рівень продуктивності праці [2, с. 69].

Таким чином, фактори продуктивності праці ми 
розглядаємо як сукупність рушійних сил і причин, 
що мають визначальний вплив на динаміку про-
дуктивності праці на всіх рівнях.

Вивчення різноманітних факторів та резервів 
продуктивності праці викликає необхідність їх уза-
гальнення та систематизації. Класифікація, перш 
за все, узагальнює досвід виявлення факторів та 
використання резервів; в той же час, вона є спо-
собом, котрий вказує напрями подальших пошуків 
невикористаних можливостей підвищення про-
дуктивності праці. В найбільш загальному вигляді, 
класифікація передбачає розподіл за загальними 
ознаками на класи, групи, підгрупи.

Узагальнюючи результати досліджень зару-
біжних та вітчизняних науковців, можна класифі-
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кувати фактори продуктивності праці за такими 
ознаками (табл. 1).

Доцільність використання тих чи інших класи-
фікаційних ознак обумовлюється такими чинни-
ками, як рівень вимірювання (проведення аналізу 
факторів на макрорівні та мікрорівні має певні 
особливості), горизонт планування та фінансовий 
стан підприємства (більш детально, крім поточних 
можуть досліджуватись також перспективні фак-
тори), метою та завданнями дослідження (можуть 
розглядатись як окремі найбільш значущі чинники, 
так і проводитись комплексний аналіз), а також 
іншими релевантними чинниками.

Резерви зростання продуктивності праці ми 
розглядаємо як невикористані можливості її під-
вищення, які виокремлюються на різних рівнях і 
можуть мати істотний вплив на динаміку продук-
тивності праці за умови їх використання. 

Резерви продуктивності праці можна класифі-
кувати за різними ознаками (табл. 2). 

Розглянувши та систематизувавши фактори 
та резерви продуктивності праці, запропонуємо 
матрицю визначення факторів та резервів про-
дуктивності праці, яка поєднує рівні виникнення 
резервів (макрорівень, мезорівень, мікрорівень 
та індивідуальний рівень) з групуванням резервів 
за характером впливу (інноваційно-технічні, орга-
нізаційно-економічні та соціально-економічні) та 

забезпечує врахування фактору часу при їх імпле-
ментації (поточні, перспективні, стратегічні).

В сучасних умовах використання інноваційно-
технічних резервів є одним з найбільш перспек-
тивних напрямів підвищення продуктивності праці 
вітчизняних підприємств. Передусім, це обумов-
лено низьким рівнем їх технологічного розвитку, а 
також недостатнім рівнем застосування інформа-
ційних технологій порівняно з підприємствами, які 
працюють в економічно розвинутих країнах. Так, 
за Індексом інновацій у 2016 р. Україна посіла 56 
місце (індекс становить 35,72), в той час як еко-
номічно розвинені країни-лідери цього рейтингу 
мали значно вищі значення [11]. 

Щодо рівня розвитку інформаційно-
комп’ютерних технологій (ІКТ), варто відзначити, 
що за Індексом мережевої готовності у 2015 р. 
Україна посіла 71 місце (значення – 4,0) [12].

Зважаючи на високий рівень розвитку людського 
капіталу, високий освітній рівень населення в Укра-
їні, інноваційно-технічні резерви є одним з най-
важливіших напрямів підвищення продуктивності 
праці. Їх реалізація найбільш ефективна на індиві-
дуальному рівні, адже саме працівники є носіями 
інтелектуального капіталу. За Індексом людського 
капіталу, який розраховується за такими 4 блоками 
показників, як «Освіта», «Здоров'я і добре само-
почуття», «Персонал та зайнятість», «Сприятливе 

Таблиця 1
класифікація факторів продуктивності праці

№ 
з/п

класифікаційна 
ознака

Групи факторів 
продуктивності праці сфери використання

1. За змістом
соціально-економічні

доцільно використовувати на національному рівні при 
проведенні аналізу факторів продуктивності праціматеріально-технічні

організаційно-економічні

2. За рівнем 
керованості

внутрішні (керовані) доцільно використовувати при виокремленні чинників, на 
які можна вплинути на рівні підприємства, і чинників, що 
знаходяться поза сферою впливу

зовнішні (слабко керовані або 
некеровані)

3. За рівнем їх дії і 
виявлення

фактори макрорівня
може використовуватись при визначенні ключових сфер 
впливу на продуктивність праці на всіх рівнях

фактори мезорівня
фактори мікрорівня
особистісні фактори 

4. За ступенем 
визначення

детерміновані може використовуватись при проведенні детермінованого 
аналізу виробництва, при побудові індексних моделей, що 
передбачають наявність функціональних залежностей між 
продуктивністю і незалежними змінними, які ідентифіку-
ються як фактори

випадкові (стохастичні)

невизначені

5. За часом дії
поточні

може використовуватись при плануванні заходів, 
спрямованих на підвищення продуктивності праціперспективні

стратегічні

6. За ступенем 
значущості

головні (значущі) застосовується при визначенні пріоритетних напрямів 
підвищення продуктивності праці, для цілей плануваннядругорядні (менш значущі)

7. За характером 
впливу

інноваційно-технічні фактори
дозволяє визначити фактори залежно від їх соціально-
економічної сутності, сприяє комплексному врахуванню 
всіх чинників

організаційно-економічні 
фактори
соціально-економічні фактори

Джерело: складено автором на основі [1, 3, 4, 6, 7, 8]
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середовище» у 2016 р. Україна посіла 26 місце 
(індекс становить 78,42) [13].

Організаційно-економічні резерви підвищення 
продуктивності праці на державному рівні охоплю-
ють такі питання, як: використання гнучких форм 
зайнятості, удосконалення структури зайнятості 
населення; імплементація кращих зарубіжних 
практик з управління персоналом та ін. На рівні під-
приємств важливими організаційно-економічними 

резервами є удосконалення організації виробни-
цтва, удосконалення організації праці, скорочення 
непродуктивних витрат усіх видів ресурсів та ін.

Досліджуючи соціально-економічні резерви 
продуктивності праці, варто відзначити, що соці-
альні питання в Україні як правило, на жаль поки 
що розглядаються як другорядні, їх значення 
порівняно з іншими аспектами недооцінюється. На 
державному рівні ми визначаємо, перш за все, такі 

Таблиця 2
класифікація резервів продуктивності праці

№ 
з/п

класифікаційна 
ознака

Групи резервів 
продуктивності праці Характеристика

1. За змістом

соціально-економічні об’єднують можливості підвищення якості роботи 
персоналу

матеріально-технічні об’єднують можливості застосування більш ефективної 
техніки та технологій

організаційно-економічні об’єднують можливості удосконалення організації 
виробництва товарів та послуг

2. За рівнем 
виникнення

резерви макрорівня можуть забезпечити підвищення продуктивності праці в 
усій країні

резерви мезорівня резерви підвищення продуктивності праці, характерні 
для певного регіону, галузі

резерви мікрорівня виникають і діють на рівні підприємства
індивідуальні резерви виникають і діють на особистісному рівні

3. За часом 
використання

поточні можуть бути використані залежно від реальних 
можливостей протягом місяця, кварталу або року

перспективні використання передбачається через рік або декілька 
років 

стратегічні використання передбачається через три-п’ять років 
згідно з довгостроковими планами підприємства

4.
За ознаками 
можливостей 
використання

резерви, які легко використати використання не потребує значних фінансових витрат
резерви, які важко використати використання потребує значних фінансових витрат
резерви, які практично 
неможливо використати

використання не тільки потребує значних фінансових 
витрат, а й є дуже складним

5. За ступенем 
значущості

головні при плануванні визначаються як більш значущі для 
підвищення продуктивності праці

другорядні при плануванні визначаються як менш значущі для 
підвищення продуктивності праці

6.
За стадіями 
життєвого циклу 
виробу

на передвиробничій стадії визначаються для стадії розробки виробу
на виробничій стадії визначаються для виробничої стадії
на експлуатаційній стадії визначаються для експлуатаційної стадії
на стадії утилізації виробу визначаються для стадії утилізації виробу

7. За характером 
впливу

інноваційно-технічні

пов’язані з використанням інформаційних технологій, 
інноваційною діяльністю, імплементацією результатів 
наукових досліджень у виробничий процес, технічним 
оновленням і реконструкцією діючих підприємств

організаційні

пов’язані з персоналом, організацією його праці, 
організацією системи підвищення кваліфікації і 
перепідготовки персоналу, активізацією творчої 
активності працівників, підвищенням стимулюючої та 
мотиваційної ролі заробітної плати, використанням 
робочого часу, охороною праці

соціальні

пов’язані з міжособистісними відносинами та 
комунікаціями, системою ціннісних орієнтацій 
працівників, соціально-психологічним кліматом, 
творчою ініціативою, трудовою активністю, соціальною 
відповідальністю та згуртованістю, соціальними 
інвестиціями

Джерело: складено автором на основі [3, 5, 9]
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соціально-економічні резерви, як розробка дер-
жавних програм, спрямованих на розвиток соці-
ально-трудової сфери; підвищення рівня соціаль-
ної відповідальності та згуртованості в суспільстві, 
соціалізація трудових відносин. Саме підвищення 
відповідальності на всіх рівнях може забезпечити 
не тільки вирішення нагальних соціально-еко-
номічних проблем, а й забезпечити економічний 
розвиток. На рівні підприємств до соціально-еко-
номічних резервів варто відносити забезпечення 
сприятливого соціально-психологічного клімату, 

створення безпечних умов праці, підвищення 
рівня корпоративної соціальної відповідальності, 
формування системи ціннісних орієнтацій праців-
ників та ін.

висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, проведена систематизація факторів 
та резервів дозволяє розробити напрями підви-
щення продуктивності праці на всіх рівнях вимі-
рювання, ідентифікувати інноваційно-технічні, 
організаційно-економічні та соціально-економічні 
фактори та резерви продуктивності праці на всіх 

Таблиця 3
матриця визначення факторів та резервів продуктивності праці на різних рівнях

Групи 
резервів макрорівень мезорівень мікрорівень індивідуальний

Інноваційно-
технічні

- розробка державних 
програм, спрямова-
них на забезпечення 
інноваційного розвитку 
(ПЕ);
- комплексне запрова-
дження ІТ-технологій 
та рішень (С);
- залучення іноземних 
інвестицій (С);
- забезпечення належ-
ного рівня захисту 
інтелектуальної влас-
ності (ПЕ) та ін. 

- запровадження 
ІТ-технологій (С);
- комплексна автома-
тизація виробництва 
на рівні окремого виду 
економічної діяльності 
(С);
- залучення іноземних 
інвестицій (С) та ін.

- використання 
ІТ-технологій, нової техніки, 
нових видів сировини та 
матеріалів (ПО);
- впровадження інновацій у 
трудовий процес (ПЕ);
- створення і використання 
нових видів продукції (С);
- активізація творчої діяль-
ності працівників (ПО);
- імплементація результа-
тів наукових досліджень у 
виробничий процес (ПЕ) 
та ін.

- впровадження 
інноваційних рішень 
у трудову діяльність 
(ПЕ);
- розробка нових 
видів продукції (С);
- творча ініціатива 
(ПЕ);
- забезпечення без-
перервного інтелек-
туального розвитку 
(С) та ін.

Організа-
ційно-еконо-
мічні

- використання гнучких 
форм зайнятості, удо-
сконалення структури 
зайнятості населення 
(ПЕ);
- імплементація 
кращих зарубіжних 
практик з управління 
персоналом (С);
- зростання інвести-
цій, спрямованих на 
розвиток енерго- та 
ресурсозберігаючих 
технологій (С) та ін.

- розробка регіональ-
них програм, спря-
мованих на розвиток 
соціально-трудової 
сфери (ПЕ);
- імплементація кращих 
зарубіжних практик з 
управління персоналом 
(С);
- зростання інвестицій, 
спрямованих на розви-
ток енерго- та ресур-
созберігаючих техно-
логій на регіональному 
рівні (С) та ін.

- удосконалення організації 
виробництва (ПО);
- удосконалення організації 
праці (ПО);
- скорочення непродук-
тивних витрат всіх видів 
ресурсів (С);
- оптимізація управління 
фінансовими ресурсами (С) 
та ін.

- ефективна органі-
зація робочого часу 
(ПО);
- ефективна орга-
нізація робочого 
місця (ПО);
- скорочення непро-
дуктивних витрат 
всіх видів ресурсів 
(ПЕ);
- фінансова оптимі-
зація всіх процесів 
(С) та ін.

Соціально-
економічні

- розробка державних 
програм, спрямованих 
на розвиток соці-
ально-трудової сфери 
(ПЕ);
- розробка державних 
програм, спрямованих 
на підвищення якості 
освіти (ПЕ);
- підвищення рівня 
соціальної відпові-
дальності та згуртова-
ності в суспільстві (С);
- соціалізація трудових 
відносин (С) та ін.

- розвиток системи під-
вищення кваліфікації і 
перепідготовки пер-
соналу на галузевому 
рівні (ПО);
- розробка регіональ-
них програм, спрямо-
ваних на підвищення 
якості освіти (ПЕ);
- підвищення рівня охо-
рони праці та промис-
лової безпеки (ПЕ);
- підвищення рівня 
соціальної відповідаль-
ності на регіональному 
рівні (С) та ін.

- організація системи підви-
щення кваліфікації і пере-
підготовки персоналу (ПЕ);
- підвищення стимулюючої 
та мотиваційної ролі заро-
бітної плати (С);
- забезпечення сприятли-
вого соціально-психологіч-
ного клімату (ПО);
- створення безпечних умов 
праці (ПО);
- підвищення рівня корпо-
ративної соціальної відпо-
відальності (С);
- формування системи 
ціннісних орієнтацій праців-
ників (С) та ін.

- постійне навчання 
та самовдоскона-
лення в рамках 
професійної діяль-
ності (ПЕ);
- забезпечення без-
перервного розви-
тку (С) та ін.

Джерело: складено автором.
Примітка: ПО – поточні фактори та резерви; ПЕ – перспективні фактори та резерви; С – стратегічні фактори та 
резерви
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економічних рівнях (макро-, мезо-, мікроекономіч-
ному та індивідуальному) з урахуванням фактору 
часу при їх використанні (поточні, перспективні, 
стратегічні фактори та резерви), забезпечити фор-
мування системи виявлення та реалізації резервів 
продуктивності праці на підприємствах.
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