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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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Підвищити продуктивність праці можна двома способами: 
1) нарощуванням обсягу виробництва; 
2) скороченням чисельності працюючих. 
Обидва способи дозволяють зменшити витрати на виробництво – 

зростання обсягу виробництва при незмінній чисельності дає економію 
умовно-постійних витрат, а зменшення чисельності при сталих обсягах 
виробництва дає економію зарплати і відрахувань на неї. 

Загальний вплив чинників на зміни в продуктивності праці на 
підприємстві визначаються в такому порядку: 

1) розраховується вихідна чисельність промислово-виробничого 
персоналу в розрахунковому періоді, тобто умовна чисельність, яка 
б була необхідною для забезпечення планового обсягу виробництва; 

2) визначається зміна вихідної чисельності під впливом окремих 
чинників продуктивності праці, а також сумарна зміна чисельності; 

3) розраховується загальний приріст продуктивності праці в 
розрахунковому періоді. 

Наприклад: Економія чисельності за рахунок запровадження нової 
техніки, технології, модернізації: 
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де tн – tе – трудомісткість виробництва на новому та старому 
обладнанні; 

Чр – питома вага робітників, які зайняті на цьому обладнанні в 
загальній кількості працівників в базовому періоді; 

Чвих – вихідна чисельність робітників. 
Економія чисельності за рахунок скорочення внутрізмінних простоїв 

визначається за формулою: 
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де  – внутрізмінні простої в розрахунковому та базовому б
t

р
t qq ,

періоді, %. 
Якщо неможливо виконати розрахунки (особливо це стосується еко-

номічних та соціальних факторів), то зростання продуктивності праці 
розраховують на основі ситуаційного аналізу, зіставлення з аналогами. 

 
13.5. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. 

ФУНКЦІЇ І ШЛЯХИ РОСТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
 
Основна зарплата – залежить від результатів праці працівника і 

визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими 
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Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, за 
місце на ринку) поміж підприємствами змушує шукати нові засоби 
впливу на рішення покупців. Одним із таких шляхів є створення 
товарів поліпшеного рівня якості. Передовий закордонний досвід 
свідчить, що якість, безперечно, є найбільш вагомою складовою 
конкурентоздатності, але разом із тим можливості реалізації 
продукції, крім якості, визначаються значним числом параметрів і 
умов, більшість з яких розповсюджується не тільки на товар, але і 
на підприємство. 

Критерій конкурентоздатності – важливий елемент апарату 
даної категорії. Визначається стабільністю місця на своєму ринку 
підприємства і його продукції, а також рівнем продажу продукції 
підприємства на ринках. Відразу треба звернути увагу на одну з 
суттєвих помилок, що роблять наші підприємства. Вона полягає в 
тому, що підприємства зосереджують свої зусилля на випуску 
окремих видів продукції, порівнюючи їх із закордонними аналогами, – 
не завжди кращими, – намагаються перевершити їх за деякими 
параметрами. Але якщо вдалося дещо продати за валюту – радість 
на ґрунті самообману. Підприємства не беруть до уваги головного, – 
що єдиний критерій конкурентоспроможності підприємства і його 
продукції, – стабільне місце на світовому ринку, а не разова, нехай 
навіть вдала угода. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 14 

«РИНОК І ПРОДУКЦІЯ» 
 

Питання для обговорення: 
1. Чи можна назвати «ринок» багатоаспектним поняттям? Чому? 
2. Як проявляється дія алокаційної, інтеграційної та посередницької 

функцій ринку? 
3. Які види ринку найбільш та найменш розвинені в Україні? 
4. Надайте обґрунтоване визначення поняття «продукція». 
 

Тести 14 
1. Історично на ринку відбувалися такі події: 
а) продавалися та купувалися товари; 
б) зустрічалися продавці і покупці; 
в) проводилися змагання за товар; 
г) встановлювалися ціни на товар. 
 
2. До функцій ринку належать: 
а) економічна; б) фінансова; 
в) інформаційна; г) розподільча. 
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