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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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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. 

Економіка підприємства 

Методи визначення

прямий обернений 
(виробіток) (трудомісткість) 

показники рівня виробітку 

натуральні трудові вартісні 
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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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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
пл КППЧ   

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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15. Для якого ринку характерна постійність та довгостроковість 
виробничих зв’язків, великомасштабність комерційних операцій? 

а) ринок цінних паперів; б) кредитний ринок; 
в) валютний ринок; г) ринок капіталів. 
 
16. Інфраструктура ринку – це: 
а) сукупність економічних відносин, що виникають між суб’єктами 

економічної системи з приводу обміну результатами і умовами 
виробництва; 

б) система державних, приватних і громадських інститутів і 
технічних засобів, що обслуговують інтереси суб’єктів ринкових 
відносин, забезпечують їхню ефективну взаємодію; 

в) економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, 
пропозиції, рівня цін, товарних запасів, становища основних фірм-
конкурентів тощо; 

г) особлива споживна вартість, що задовольняє певні потреби 
людини. 

 
17. Які інститути належать до організаційно-технічної інфра-

структури ринку? 
а) банки, фондові й валютні біржі, страхові та інвестиційні компанії; 
б) наукові інститути з вивчення ринкових проблем, інформаційно-

консультативні фірми, аудиторські організації; 
в) товарні біржі й аукціони, торгові доми і торгові палати, 

холдингові й брокерські компанії, інформаційні центри та ярмарки; 
г) спеціальні навчальні заклади, фонди профспілок та інших 

громадських організацій. 
 
18. Що означає сануюча функція ринку? 
а) ринок очищає суспільне виробництво від економічно слабих 

та нежиттєздатних господарських одиниць; 
б) саме ринок дає об’єктивну інформацію про те, які товари 

користуються попитом; 
в) ринок об’єднує суб’єктів економічної системи в одне, сприяючи 

формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої 
держави, так і в межах світової економіки; 

г) усі відповіді вірні. 
 
19. Що таке продукція промислового підприємства? 
а) це продукти у вигляді засобів виробництва і предметів 

споживання і послуг промислового характеру; 
б) це побудовані або реконструйовані, а також підготовлені до 

введення в дію промислові підприємства, споруди, житлові будинки, 
соціально-культурні і комунальні об’єкти; 
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де Чпл – чисельність промислово-виробничого персоналу, що необхідна 
для забезпечення планового обсягу виробництва, осіб; 

Ч6 – базова (очікувана) чисельність, осіб; 
V – плановий темп зростання обсягу виробництва продукції, %; 
Ч – сумарна зміна чисельності за пофакторним розрахунком 

можливого зростання продуктивності праці, осіб. 
Точнішим є метод розрахунку планової чисельності на підставі 

повної трудомісткості виготовлення продукції: 
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де  – повна трудомісткість виробничої програми планового року t

(включає технологічну трудомісткість, трудомісткість обслуговування 
та управління виробництвом), нормо-годин; 

Трп – розрахунковий ефективний фонд часу одного працівника, 
годин; 

Квн – очікуваний коефіцієнт виконання норм. 
Чисельність робітників, які зайняті на роботах, що нормуються 

( ), розраховується за формулою: рн
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де ti – планова трудомісткість одиниці i-го виду-виробу, нормо-
годин; 

т – кількість виробів i-го виду, одиниць; 
п – кількість видів виготовлюваних одиниць. 
Чисельність основних робітників, зайнятих на ненормованих роботах 

( ), – контроль технологічного процесу, управління апаратами, ос
плЧ

машинами та іншим устаткуванням, розраховується за нормами 
обслуговування, а саме: 
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де mo – кількість об’єктів, що обслуговуються (агрегатів і т. ін.); 
Пзм – кількість змін роботи на добу; 
Кro – коефіцієнт переводу явочної чисельності в облікову, який 

розраховується за формулою: 
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де  f – плановий процент невиходів робітників на роботу; 
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6) норми обслуговування та виробітку, рівень фактичного виконання 
норм тощо. 

Визначення планової чисельності персоналу залежить від специфіки 
підприємства, особливостей його функціонування, а саме: 

а) розрахунки за обсягом будуть різними для підприємств 
масового та серійного виробництва в порівнянні з підприємствами 
одиничного й дослідного виробництва; 

б) підприємство, яке докорінно диверсифікує свою діяльність, 
натрапить на значно більші проблеми в розрахунках, ніж підприємство, 
що тільки збільшує обсяги виробництва чи надання послуг; 

в) підприємству, виробництво на якому має ритмічний характер 
протягом усього року, незнані проблеми виробництва сезонного 
характеру, у тому числі щодо розрахунків чисельності персоналу. 

За умови значних організаційних змін (наприклад, створення 
нового підприємства) оцінка майбутніх потреб у трудових ресурсах 
є досить складним завданням. У цьому разі використовують типові 
структури, моделі, аналоги. 

При визначенні чисельності на прогнозований період необхідно 
враховувати фактори зовнішнього середовища, а саме: 

а) ринкову кон’юнктуру, зв’язану з тим чи іншим видом діяльності; 
б) циклічність розвитку економіки, передбачення можливого 

загального економічного спаду; 
в) регіональні особливості ринку праці (переміщення виробничих 

потужностей у регіони з нижчою вартістю праці); 
г) державні (урядові) програми, замовлення, контракти (згідно з 

останніми підприємство зобов’язане створювати нові робочі місця); 
д) юридичні аспекти (закони, договори з профспілками і т. ін.), 

що регулюють трудові відносини, захищають інтереси окремих 
категорій населення та працівників; 

е) можливості використання тимчасового наймання працівників, 
надомної праці. 

Техніка розрахунків планової чисельності окремих категорій 
працівників визначається конкретною специфікою їхньої професійної 
діяльності та галузевими особливостями функціонування того чи 
того підприємства. Але в будь-якому разі вона має базуватись на 
врахуванні можливої економії затрат праці за факторами. 

Розглянемо систему необхідних розрахунків на прикладі про-
мислового підприємства. Так, для виявлення загальної чисельності 
промислово-виробничого персоналу на плановий період використову-
ється метод корегування базової чисельності: 
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в) це послуги по реалізації населенню предметів; 
г) усі відповіді вірні. 
 
20. У чому полягає сутність регулюючої функції ринку? 
а) ринок спонукає виробників товарів до зниження витрат, 

підвищення якості та споживчих властивостей товарів; 
б) завдяки конкуренції суспільне виробництво звільняється від 

економічно слабких, нежиттєздатних підприємств; 
в) ринок, як регулятор виробництва, через механізм ринкових 

законів встановлює необхідні пропорції відтворення; 
г) немає правильної відповіді. 
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