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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Розподіл годин за навчальним

планом
Денна Заочна

Кількість кредитів: 4
Лекції:

24 6
Модулів:1 Практичні заняття:
Загальна кількість годин: 120 - -
Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом: 3-4

Лабораторні заняття:
- -

Семестр: 5-8
Семінарські заняття:

24 6
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 4
- самостійна робота: 6

Консультації:
- -
Індивідуальні заняття:

Форма підсумкового контролю: залік - -

Мова навчання: українська
Самостійна робота:

72 108

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет  вивчення навчальної  дисципліни  є  система управління економічними

ресурсами  на  всіх  рівнях  економіки   з  виробництвом  продукції,  а  також   загальні
закономірності  та  особливості  формування,  функціонування  та  розвитку  персоналу
організації. 

Метою вивчення дисципліни є навчити студентів теорії управління продуктивністю
праці  персоналу  на  підприємствах  і  фірмах  в  різних  галузях  господарства  та  здобути
практичні навички у даній сфері. 

Передумови  для  вивчення  дисципліни:  Вступ  до  спеціальності  з  основами
наукових  досліджень,  Теорія  та  менеджмент  організації,  Економіка  підприємства,
Маркетинг, Мікроекономіка та макроекономіка, Мотиваційний менеджмент та інші. 

Міждисциплінарні зв’язки  з навчальними дисциплінами: Теорія та менеджмент
організації, Мотиваційний менеджмент, Економіка підприємства, технології, методи і моделі
прийняття управлінських рішень, Кадровий менеджмент, Контролінг, Управління активами
та інвестиційним портфелем та інші.

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати

навчання:
1. Знання про:

 теоретичні засади управління продуктивністю праці персоналу; 
 основні засади кадрової стратегії та політики підприємства;  
 суть  загальних  і  спеціальних  функцій  управління   продуктивністю  праці

персоналу; 
 методичні підходи щодо розподілу завдань з управління  продуктивністю праці

персоналу між підрозділами та керівниками;  
 методи планування чисельності персоналу;  
 джерела та методи професійного набору персоналу;  
 форми розвитку персоналу підприємства;  



 методи планування продуктивності праці персоналу;  
 суть та шляхи мотивації й стимулювання персоналу. 

2.  Уміння:  
 здійснювати  вимірювання  продуктивності  (сукупної  та  часткової)  в  кожній

ланці економіки;  
 здійснювати аналіз рівнів продуктивності в розрізі її факторів; 
 здійснювати міжфірмове порівняння показників продуктивності;  
 надавати  керівникам  будь-якої  ланки  економіки  консультативні  послуги  з

питань підвищення продуктивності;  
 створювати  в  організаціях  професійно-цільові  групи  з  підвищення

продуктивності;  
 розробляти  поточні  та  перспективні  програми  підвищення  продуктивності  в

організаціях і їх структурних підрозділах. 
3.  Комунікація: 
 показувати уміння працювати автономно та в команді,  мати навички 
 міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;  
 використовувати сучасні  комп’ютерні  і  телекомунікаційні  технології  обміну

та  розповсюдження  професійно  спрямованої  інформації  у  сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;  

 оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною й
іноземною мовами.  

4.  Автономність та відповідальність:  
 відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, 
 що потребує застосування нових підходів та прогнозування;  
 управління комплексними діями або проєктами;  
 відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб;  
 здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№
з/п

Назви модулів / тем
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1.
Предмет,  метод  і
завдання дисципліни

4 2 2 3 4 2 2 6

2.

Стратегічні  цілі
суспільства  і
продуктивність.
Ринкова  система  і
продуктивність

4 2 2 5 8

3.

Класифікація
мікрорівневих
чинників
продуктивності

4 2 2 6 8

4.

Класифікація
макрорівневих
чинників
продуктивності

4 2 2 6 8

5. Характеристика 4 2 2 6 4 2 2 8



основних видів витрат.
Ефективність праці

6.

Взаємозв'язок витрат і
продуктивності. 
Фактори  і  резерви
підвищення
продуктивності праці

4 2 2 7 12

7.
Вимірювання  обсягів
виробництва і 
продуктивності

4 2 2 7 8

8.

Прогнозування
продуктивності  праці,
планування  кількості
працівників

4 2 2 6 8

9.
Стратегія  і  методи
вимірювання 
продуктивності

4 2 2 6 4 2 2 10

10.
Управління
продуктивністю  на
мікрорівні

4 2 2 4 10

11.
Управління
продуктивністю  на
макрорівні

4 2 2 4 10

12.

Зарубіжний  досвід
вимірювання 
продуктивності
аналізу,  контролю  та
підвищення 
продуктивності  на
підприємстві

4 2 2 8 10

Проміжний контроль 4 4
Разом: 48 24 24 72 12 6 6 108

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 
Предмет,  метод  і  завдання  курсу  «Менеджмент  продуктивності».  Методи

дослідження  предмета  менеджменту  продуктивності.  Сутність  поняття  продуктивності  та
продуктивності  праці.  Взаємозв'язок  продуктивності  та  продуктивності  праці.  Основні
характеристики понять, що складають менеджмент продуктивності.  

 
Тема 2. Стратегічні цілі суспільства і продуктивність 
Ринкова  система  і  продуктивність.  Визначення  цілей  суспільства  і  ролі

продуктивності  в  їх  досягненні.  Диференціація  цілей  суспільства  за  складовими
економічного  зростання  та  економічної  диференціації.  Соціальна  мета  суспільства  та  її
диференціація  за  складовими  недопущення  бідності  і  соціальної  забезпеченості.
Демографічні  цілі  суспільства  і  їх  роль  у  формуванні  ринкової  системи.  Екологічні  цілі
суспільства. Два шляхи економічного зростання: екстенсивне та інтенсивне. Продуктивність
та її зв'язок з торгівельним балансом країни.  

 
Тема 3. Класифікація мікрорівневих чинників продуктивності 



Мікрорівневі  чинники  продуктивності:  "тверді"  і  "м'які".  Інтеграційні  чинники:
інновації, організаційний менеджмент, економічна безпека підприємств, їх реструктуризація
та санація. Матеріально-технічні, організаційно-економічні, соціально-психологічні фактори,
галузеві та інші чинники. Резерви підвищення продуктивності праці та їх класифікація.  

 
Тема 4. Класифікація макрорівневих чинників продуктивності 
Макрорівневі  чинники  продуктивності:  реалізація  на  макрорівні  через  систему

законодавчої  і  виконавчої  влади;  зовнішні  чинники  продуктивності.  Три  групи
макрорівневих  чинників  продуктивності:  життєвий  простір  країни;  структурні  зміни  в
економіці;  інфраструктура  та  урядова політика.  Чинники життєвого простору:  населення,
територія, екологія, земля і клімат, природні багатства і природні ресурси. Структурні зміни
в зайнятості та структурні зміни ВВП. Зовнішні фактори продуктивності: інституціональні
механізми;  інфраструктура;  внутрішній  ринок  споживчих  товарів  і  послуг;  фіскальна
політика;  державний  бюджет;  бюджетний  дефіцит  і  державний  борг;   кредитно-грошова
політика; соціальна політика; національна безпека держави.  

 
Тема 5. Характеристика основних видів витрат 
Ефективність  праці   підприємства  як  основна  ланка  управління  продуктивністю.

Економічні  ресурси,  що  призводять  до  утворення  відповідних  витрат.  Дві  великі  групи
витрат:  інвестиційні  та  поточні  (операційні).  Поточні  витрати,  їх  поділ  на  циклічні  та
безперервні.  Безперервні  витрати  та  їх  зв'язок  з  оплатою  праці  вищого  управлінського
персоналу  утриманням  основних  виробничих  фондів  тощо.  Загальні  (сукупні)  витрати  і
витрати  на  одиницю  продукції.  Собівартість  продукції  та  її  складові,  що  спрямовані  на
підготовку, виробництво, виготовлення і реалізацію товарів і послуг. Зниження собівартості
продукції  та  її  вплив  на  підвищення  продуктивності.   Динаміка  продуктивності  і
результативність  виробництва.  Зв'язок  результативності  з  ефективністю  виробництва.
Показники  вимірювання  результативності.  Трудовий  потенціал  у  системі  економічних
ресурсів.  Показники  ефективності;  продуктивність  та  рентабельність  праці.  Теорема  про
рентабельність компонентів праці. Концепції ефективності праці. Ефективність інвестицій у
людський капітал.  

 
Тема 6. Взаємозв'язок витрат і продуктивності 
Фактори  і  резерви  підвищення  продуктивності  праці  Проблема  економії  і

примноження  багатств,  що  проявляються  в  зростанні  продуктивності.  Базові  фактори
зростання  продуктивності:  матеріальні  потреби  суспільства  (безмежні,  або  невмолимі);
економічні ресурси, тобто засоби для виробництва товарів і послуг (обмежені, або рідкісні).
Внутрішні  і  зовнішні  витрати.  Бухгалтерський  і  економічний  прибуток  фірми.
Короткостроковий  і  довгостроковий  періоди,  аналіз  факторів  і  резервів  продуктивності
праці. Фактори зростання продуктивності праці, їх особливості на сучасному етапі. Резерви
підвищення  продуктивності  за  умов  нестабільної  ринкової  економіки.  Рівень  освіти  як
сигнал про продуктивність праці.  

 
Тема 7. Вимірювання обсягів виробництва і продуктивності 
Вимірювання продуктивності як шлях до оптимального управління економікою в усіх

її макро-  і мікрорівневих ланках. Управлінські рішення та інформація щодо абсолютних і
відносних  показників  продуктивності.  Підготовка  персоналу  в  психологічному  і
мотиваційному  плані  для  введення  системи  вимірювання  продуктивності.  Вимірювання
продуктивності  на  основі   співставлених  цін.  Вимірювання  сукупної  і  часткової
продуктивності залежно від поставлених цілей у певних ланках економіки. Вимірювання на
мікрорівні продуктивності на основі товарної  продукції та доданої вартості. Натуральні та
трудові методи, їх застосування в структурних підрозділах. Соціально-економічне зростання
і  зростання  продуктивності  за  рахунок  кількісного  збільшення  обсягів  продукції  та
зростання  їх  якісних  параметрів.  Вимірювання  продуктивності  з  урахуванням  якісних
параметрів продукції.  



 
Тема 8. Прогнозування продуктивності праці, планування кількості працівників
Вплив структурних зрушень на продуктивність праці. Підвищення технічного рівня

виробництва.  Вплив  галузевих  факторів.  Обґрунтування  підвищення  продуктивності
суспільної праці методом  ланцюгових підстановок. Прогнозування продуктивності праці з
використанням методу міжгалузевого балансу праці.  Прогнозування продуктивності  праці
шляхом порівняння витрат живої та уречевленої праці.  

 
Тема 9. Стратегія і методи вимірювання продуктивності 
Основні  ідеї  стратегії  оцінки  продуктивності.  Нормативний  метод  вимірювання

продуктивності  (НМВП).  Багатофакторна  модель  вимірювання  продуктивності  (БФМВП).
Багатокритеріальний  метод  вимірювання  результативності  продуктивності.  Сурогатний
підхід до вимірювання продуктивності.  

 
Тема 10. Управління продуктивністю на мікрорівні 
Показники  і  методи  оцінювання  зміни  рівня  продуктивності  в  залежності  від

фінансових інвестицій. Нематеріальні ресурси як продукт інтелектуальної діяльності людей.
Інформаційні  виробничі  технології  в  сучасних  умовах.  Основні  одиниці  виміру факторів
виробництва.  Продуктивність  основного  та  оборотного  капіталу.  Надійна  система
економічної безпеки підприємства як основа забезпечення високого рівня продуктивності за
наступними складовими:  фінансова складова,  інтелектуальна  і  кадрова складова,  техніко-
технологічна  складова,  політико-правова  складова,  інформаційна  складова,  екологічна
складова,  силова  складова.  Кадрове  планування  на  мікрорівні  і  його  вплив  на
продуктивність.  Планування  чисельності  та  складу  працівників.  Планування  чисельності
промислово-виробничого  персоналу.  Розрахунок  додаткової  потреби  в  працівниках  і
спеціалістах.  Методика розрахунку  чисельності  окремих категорій працівників.  Програми
підвищення продуктивності. Зростання продуктивності праці за рахунок підвищення рівня
організації  праці.  Управління  продуктивністю  персоналу.  Досвід  зарубіжних  країн  в
оцінюванні  та  управлінні  продуктивністю.  Продуктивність  «білих  комірців».  Техніка
номінальної  групи.  Реструктуризація  та  санація  як  систематично  здійснювані  заходи для
утримання запрограмованого рівня продуктивності на підприємствах. Основні види санації
підприємств  і  їх  вплив  на  рівень  продуктивності.  Оцінка  віддачі  від  вдосконалення
маркетингової системи на виробництві. 

 
Тема 11. Управління продуктивністю на макрорівні 
Необхідність  вимірювати  повну  продуктивність  праці  на  укрупненому  рівні.

Розбіжність  між  ефективністю  і  продуктивністю.  Вплив  структурних  зрушень  на
продуктивність  праці.  Підвищення  технічного  рівня  виробництва.  Пріоритетні  напрямки
інноваційної  політики,  визначені  державою.  Математичні  методи  використовують  на
макрорівні  для  оцінки  продуктивності,  їх  сутність.  Обґрунтування  підвищення
продуктивності  суспільної  праці  методом  ланцюгових  підстановок.  Прогнозування
продуктивності праці з використанням методу міжгалузевого балансу праці. Прогнозування
продуктивності  праці  зіставленням  витрат  живої  та  уречевленої  праці  Підходи  до
вимірювання  продуктивності  в  різних  секторах  економіки.  Вплив  галузевих  факторів.
Національні організації продуктивності.  

 
Тема 12. Зарубіжний досвід вимірювання продуктивності аналізу, контролю та

підвищення продуктивності на підприємстві 
Підходи  до  вимірювання  продуктивності  в  різних  секторах  економіки  зарубіжних

країн.  Структурний  підхід  доктора  Куросави  до  вимірювання  продуктивності  на
підприємствах і в їх виробничих підрозділах. Підхід Гоулда до вимірювання продуктивності,
який  базується  на  визначенні  швидкості  обороту  капітальних  вкладень.  Метод  "швидкої
оцінки  продуктивності":  точна  діагностика;  управління  програмою  підвищення
продуктивності, що охоплює всю організацію. Порівняння показників продуктивності, або



міжфірмове  порівняння  (МФП).  Показники  порівняння  діяльності  фірми:  продуктивність
загальних  доходів; продуктивність прибутку; обсяг продаж на одного працівника; загальні
доходи  на  одного  працівника  тощо.  Принципи  управління  продуктивністю  інновацій:
централізований принцип; повної децентралізації; комбінованої децентралізації; венчурний.
Пріоритетні напрями інноваційної політики визначені державою. Стимулювання наукових
досліджень і розробок в західних державах.  

5.2. Тематика семінарських занять.

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни. 
Тема 2. Стратегічні цілі суспільства і продуктивність. 
Тема 3. Класифікація мікрорівневих чинників продуктивності. 
Тема 4. Класифікація макрорівневих чинників продуктивності. 
Тема 5. Характеристика основних видів витрат. 
Тема 6. Взаємозв'язок витрат і продуктивності. 
Тема 7. Вимірювання обсягів виробництва і продуктивності. 
Тема 8. Прогнозування продуктивності праці, планування кількості працівників. 
Тема 9. Стратегія і методи вимірювання продуктивності. 
Тема 10. Управління продуктивністю на макрорівні. 
Тема 11. Управління продуктивністю на макрорівні.
Тема 12. Зарубіжний досвід вимірювання продуктивності аналізу, контролю та підвищення
продуктивності на підприємстві.

5.3. Організація самостійної роботи студентів.

Загальний  обсяг  СРС  з  дисципліни  «Управління  продуктивністю  праці  персоналу»
становить 72 год. для  студентів денної форми навчання та 108 год. для студентів заочної
форми навчання.

Основні  види  самостійної  роботи,  які  запропоновані  студентам  для  засвоєння
теоретичних знань з дисципліни «Управління продуктивністю праці персоналу»:

 опрацювання  теоретичних  основ  прослуханого  лекційного  матеріалу  з
використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури;

 підготовка до семінарських занять; 
 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання;
 підготовка рефератів (доповідей);
 рішення задач;
 підготовка до проведення поміжного (модульного) контролю та заліку.

Розподіл годин на виконання СРС
№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин

Денна форма
навчання

Заочна
форма

навчання
1. Опрацювання лекційного матеріалу 7 4
2. Підготовка до семінарських занять 24 6
3. Підготовка  до  модульного  (проміжного)

контролю
4 4

4. Опрацювання  тем,  винесених  на  самостійну
підготовку,  в  тому  числі  конспектування  за
заданим планом

16 52

5. Розв’язання  задач 6 14
6. Підготовка доповідей 4 4
7. Підготовка рефератів 8 12



8. Робота з інтернет-ресурсами 3 12

Завдання для  індивідуальної  самостійної  роботи студентів,  що навчаються  на
денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених
до кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим
у  здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-
дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати
декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс.

Окрім  цього  замість  написання  реферату  можуть  бути  зараховано  прослуховування
курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus та
інших. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу.

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1.  Форми  поточного  контролю:  усне  опитування,  перевірка  завдань  індивідуальної
самостійної роботи
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота
6.3. Форми підсумкового контролю: залік
6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни
6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Ноутбук, проєктор

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:
1. Управління  персоналом:  підручник  /  О.  М.  Шубалий,  Н.  Т.  Рудь,  А.  І.

Гордійчук, І. В. Шубала, М. І. Дзямулич, О. В. Потьомкіна, О. В. Середа; за заг. ред. О. М.
Шубалого. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. 404 с.

2. Дяків  О. П.,  Островерхов В. М. Управління персоналом:  навч.-метод. посіб.
вид.  друге,  перероб.  і  допов.  Тернопіль:  ТНЕУ,  2018.  288  с.  URL:
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33638/1/Посібник%202018%20УП-
верстка_1%20%281%29.pdf 

3. Гавриш О. А., Довгань Л.Є. Управління персоналом сучасної організації : навч.
посіб. Ред.: Т. В. Лазоренко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". К., 2017. 333 c. 

4. Колот А. М., Цимбалюк С.О. Мотивація персоналу: підручник. ДВНЗ "Київ.
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Київ: КНЕУ, 2016. 397 c. 

5. Пономаренко В. С., Журавльова І.В., Латишева І.Л.  Інформаційні системи в
управлінні персоналом: навч. посіб. Харк. нац. екон. ун-т. Харків. 2018. 336 c. 

6. Цимбалюк С.  О.  Технології  управління  персоналом:  навч.  посіб.  Київ.  нац.
екон. ун-т ім. В.Гетьмана. К., 2016. 399 c.

7. Чорна  М.В.,  Смірнова  П.В.,  Бугріменко  Р.М.  Управління  витратами:  навч.
посіб.  Київ: Центр навчальної літератури. 2017. 166 с.

8. Ахновська І., Болгов В. А Управління витратами: навч. посіб. Вінниця: ДонНУ
імені  Василя  Стуса,  2020.  156  с.  URL:
https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/943/1/58_Управління%20витратами_І.pdf 

9. Артамонова Н.С., Акулюшина М.О. Управління витратами: навч. посіб. Київ:
ЦУЛ. 2019. 216 с.

https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/943/1/58_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%86.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33638/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202018%20%D0%A3%D0%9F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_1%20(1).pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33638/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202018%20%D0%A3%D0%9F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_1%20(1).pdf


10. Аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. / О. В. Посилкіна, О. В. Козирєва,
Я. М. Деренська. Харків: Вид-во НФаУ, 2019. 398 с. 

11. Паршин  Ю.І.,  Паршина  О.А.  Основи  економічного  аналізу:  навч.  посіб.
Дніпро: ФОП Дробязко С.І., 2020. 180 с.

Допоміжні:

1. Сидорченко  Т.Ф.,  Бережна  О.О.  Підвищення  продуктивності  праці  на
підприємствах роздрібної  торгівлі.  Інфраструктура ринку.  № 37.  2019.  С.  397-404.  URL:
http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/59.pdf 

2. Чернушкіна О.О. Сучасні аспекти управління продуктивністю праці. Економіка і
організація управління. № 4 (22). 2018. С. 163-172.

3. Сергійчук  С.І.  Впровадження  механізму  управління  продуктивністю  праці  на
промислових  підприємствах.  Ефективна  економіка.  №  6.  2017.  URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6286 

4. Макроекономіка  :  навч.  посіб.  /  за  ред.  проф.  С.  І.  Архієреєва.  Харків:
Видавництво Іванченка І.С., 2019. 216 с.

5. Макроекономіка:  базовий  курс:  навч.  посіб.  /  проф.  І.Й.  Малий,  проф.  І.Ф.
Радіонова, доц. Т.Ф. Куценко, доц. Н.В. Федірко та ін. Київ: КНЕУ, 2016. 254 с.

6. Грабовецький Б.Є.  Планування та  економічне  прогнозування:  навч.  посіб.  2-ге
вид. Вінниця. ВНТУ, 2019. 266 c.

7. Присенко Г. В., Равікович Є.І.  Прогнозування соціально-економічних процесів:
навч. посіб. 2-ге вид. доп. і перероб. Київ: КНЕУ, 2019. 378 с.

8. Швець Ю.О. Прогнозування показників фінансового стану як елемент управління
операційною діяльністю підприємств машинобудування у кризових умовах. Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. № 3. 2020. DOI:  https://doi.org/10.32841/2413-
2675/2020-42-16 

9. Шахно  А.Ю.,  Кутова  Н.Г.,  Козир  А.А.  Підвищення  ефективності  управління
продуктивністю  праці  як  чинник  зростання  конкурентоспроможності  підприємства  в
кризових умовах. Вісник Хмельницького національного університету. № 2. 2021. С. 226-232.
URL:  http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/2021-1-%D0%95%D0%9D-
40.pdf 

10. Потьомкіна  О.В.,  Дорош  В.Ю.  Інновації  та  їх  вплив  на  підвищення
продуктивності праці персоналу. Ефективна економіка. № 8. 2021. DOI: 10.32702/2307-2105-
2022.5.73 

Ресурси мережі Інтернет:

1. Кодекс законів про працю України. № 322-08. Підстава 2839-ІХ. Від 20.01.2019.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text  

2. Закон  України  «Про  охорону  праці».  №  2695-ХІІ.  Від  14.10.1992.  URL:
https://ips.ligazakon.net/document/T269400 

3. Новий  закон  про  працю:  основні  нововведення.  Офіційний  сайт  видання
Українська правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/7/691224/   

4. Рекомендації  щодо  нормування  праці  в  галузях  народного  господарства.
Офіційний сайт Ліга Закон. URL: https://ips.ligazakon.net/document/FIN10622 

5. Типове  положення  про  охорону  праці  на  підприємстві.  URL:
https://pro-op.com.ua/article/761-tipove-polojennya-pro-slujbu-ohoroni-prats 
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