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Ноб – норма обслуговування одного агрегату (машини) – кількість 
об’єктів на одного робітника. 

Чисельність робітників (в основному допоміжних), для яких 
неможливо встановити норми обслуговування та розрахувати 

трудомісткість робіт ( ), визначається за формулою: д
плЧ

,roзмрм
д
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де Прм – кількість робочих місць. 
Чисельність працівників управління спеціалістів, службовців 

розраховується за кожною функцією методом прямого нормування, 
якщо дані щодо трудомісткості є достатньо вірогідними. 

Для встановлення чисельності управлінського персоналу керуються 
типовими штатними розкладами (схемами, моделями), виробленими 
наукою управління та практикою в тій чи іншій сфері діяльності. 

Додаткова потреба персоналу на плановий період заявляється на 
підставі порівняння його фактичної наявності та потреби на 
плановий період за окремими професіями та кваліфікаціями. Вона 
розраховується як очікуваний приріст з урахуванням компенсації 
зменшення (вихід на пенсію, призов до армії та ін.), заміни практиків 
спеціалістами тощо. 

 
13.3. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ЯК ЕКОНОМІЧНА 

КАТЕГОРІЯ. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОКАЗНИКИ 
РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

 
Під продуктивністю праці, як економічною категорією, розуміють 

ефективність трудових витрат, здатність конкретної праці створювати 
за одиницю часу певну кількість благ. Рівень продуктивності праці 
визначається кількістю продукції, що виробляє один працівник за 
одиницю робочого часу, або кількістю робочого часу, що витрачається 
на виробництво одиниці продукції (рис. 14). Якщо показники виробітку 
мають більш узагальнюючий, універсальний характер, то показники 
трудомісткості можна розраховувати за окремими видами продукції 
та обчислити для розрахунків потрібної кількості робітників, виявлення 
конкретних резервів підвищення продуктивності праці. 

Натуральні показники найбільш точно відображають динаміку 
продуктивності праці, але можуть використовуватися лише на 
підприємствах, що випускають однорідну продукцію. 

Трудові показники потребують налагодженої роботи нормування 
та обліку. Їх використовують на робочих місцях, дільницях, де дуже 
великі залишки незавершеного виробництва, яке неможливо виміряти 
в натуральних або вартісних вимірах. 

Вартісні показники – це універсальні показники, вони застосовуються 
для визначення рівня та динаміки продуктивності праці. 
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9. Яка з форм організації оптової торгівлі передбачає не одночасне, 
а почергове пропонування товарів? 

а) ярмарок; б) аукціон; 
в) мерчандайзинг; г) франчайзинг. 
 
10. Ринок забезпечує виробництво оптимальної кількості товарів 

та послуг за допомогою найефективнішої комбінації ресурсів. Як 
називається ця функція ринку? 

а) алокаційна; б) інтеграційна; 
в) стимулююча; г) розподільча. 
 
11. Що являє собою ринок предметів споживання і послуг? 
а) сукупність економічних відносин з приводу організації і купівлі-

продажу вільних грошових коштів та їх перетворення на грошовий 
капітал; 

б) сфера обігу, за допомогою якої реалізуються товари народного 
споживання та послуги; 

в) сукупність ринку засобів праці і ринку предметів праці; 
г) товари і послуги виробничого призначення або такі товари і 

послуги, що безпосередньо не призначаються для задоволення потреб 
населення, а непрямим чином спрямовані на вирішення завдань із 
задоволення потреб суспільства в необхідних благах. 

 
12. Що необхідно для ефективного функціонування ринку товарів і 

послуг? 
а) дефіцит бюджету; 
б) позитивне сальдо торгового балансу; 
в) вступ України в СОТ; 
г) розвинута гуртова та роздрібна торгівля. 
 
13. Який ринок найбільш схильний до коливання попиту та 

пропозиції грошового обігу, інфляції? 
а) ринок засобів виробництва; 
б) фінансовий ринок; 
в) ринок предметів споживання і послуг; 
г) ринок праці. 
 
14. Які два ринки можна виділити у ринку засобів виробництва? 
а) ринок засобів праці і ринок предметів праці; 
б) ринок продовольчих товарів і ринок промислових товарів; 
в) ринок капіталів і валютний ринок; 
г) ринок праці і ринок інформації. 
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3. До складових ринку предметів споживання належать: 
а) авто; б) одяг; 
в) меблі; г) усі відповіді вірні. 
 
4. Під інфраструктурою ринку розуміють: 
а) систему гуртових і роздрібних торговельних структур, що 

обслуговують інтереси суб’єктів ринкових відносин; 
б) систему товарних, фінансових, наукових структур, що обслу-

говують інтереси суб’єктів ринкових відносин; 
в) систему державних, приватних і громадських торговельних 

структур, що обслуговують інтереси суб’єктів ринкових відносин; 
г) систему державних, приватних і громадських інститутів і 

техзасобів, що обслуговують інтереси суб’єктів ринкових відносин. 
 
5. Під продукцією розуміють: 
а) сукупність духовних благ, створених внаслідок виробничої 

діяльності; 
б) сукупність матеріальних благ, створених внаслідок виробничої 

діяльності; 
в) сукупність товарів, створених внаслідок виробничої діяльності; 
г) усі відповіді вірні. 
 
6. Що в результаті досягнутої домовленості між продавцем і 

покупцем встановлюється на ринку? 
а) попит; б) пропозиція; 
в) ціна; г) конкуренція. 
 
7. Ринок – це: 
а) форма господарських зв’язків між товаровиробниками та 

споживачами шляхом купівлі-продажу товарів, що жодним чином 
не пов’язана із організаційно-правовими й економічними відносинами; 

б) місце добровільних угод, де продаж товарів відбувається лише в 
тому випадку, коли обидві сторони – продавець і покупець – знаходять 
компроміс, який проявляється в ціні; 

в) місце, де здійснюється купівля та продаж грошей як специфічного 
товару, формуються попит, пропозиція та ціна на гроші; 

г) немає правильної відповіді. 
 
8. Який параметр є найбільш вагомою складовою конкуренто-

спроможності, враховуючи передовий закордонний досвід? 
а) ціна; б) дизайн; 
в) корисність; г) якість. 
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розраховують через розраховують через 
обсяг продукції у 
фізичних одиницях 

розраховують через 
загальну вартість; обсяг продукції у 

нормо-годинах; обсяг продажу; 
додану вартість оцінка трудозатрат на 

виконання замовлень 

Рис. 14. Методи визначення та показники рівня продуктивності 
праці 

 
13.4. РОЗРАХУНКИ МОЖЛИВОГО ЗРОСТАННЯ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ, ФАКТОРИ ВПЛИВУ 

 
Цілеспрямоване управління продуктивністю праці потребує 

класифікації чинників її росту. Всі чинники зростання продуктивності 
праці поділяють на: 

1) зовнішні; 
2) внутрішні. 
Зовнішні чинники – це ті, шо об’єктивно перебувають поза 

контролем окремого підприємства – стратегія і політика, законодавство, 
ринок, зрушення в суспільстві, природні ресурси. 

Внутрішні чинники – ті, на які підприємство може безпосе-
редньо впливати – продукція, технологія, матеріали, енергія, персонал. 

Крім того, на продуктивність праці впливають фактори, що 
групуються в такі групи: 

– матеріально-технічні (удосконалення техніки і технології, 
застосування нових видів сировини, матеріалів); 

– організаційні (поглиблення спеціалізації, комбінування, удос-
коналення системи управління організації); 

– економічні (вдосконалення систем оплати праці, участі в 
прибутках); 

– соціальні (створення належного морально-психологічного 
клімату, нематеріальне заохочення, поліпшення системи підготовки 
і перепідготовки кадрів); 

– природні умови та географічне розміщення підприємств. 
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