
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

Управління продуктивністю праці персоналу
1. Основна інформація про дисципліну
Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання: заочна
Освітній ступінь: бакалавр
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітня програма: Менеджмент: бізнес-адміністрування
Рік навчання: 3-4 Семестр: 5-8
Кількість кредитів (годин):  4  (120 год.: 6 - лекції; 6 - семінарські; 108 - самостійна 
робота)
Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача (викладачів)
ПІБ: Сорока Лариса Миколаївна
Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю
Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю
Робочій e-mail: soroka@idguonline.net
Години консультацій на кафедрі: П’ятниця, 14.40-16.00

3. Опис та мета дисципліни 
У  системі  управління  кожного  сучасного  підприємства  найбільш  складною  і

відповідальною сферою є управління продуктивністю праці підприємства.
Міжнародний  досвід  і  практика  доводять,  що  через  зростання  продуктивності

вирішується  більшість  соціальних,  економічних,  демографічних,  екологічних  проблем
будь-якої  країни.  Одним  із  головних  напрямів  зростання  продуктивності  є  управління
зростанням  продуктивності.  Продуктивністю  необхідно  управляти  на  високому
професійному  рівні  і  для  цього  потрібні  фахівці  високої  кваліфікації.  Тільки  за  такої
ситуації може початися соціально-економічне зростання в країні.

Дисципліна  «Управління  продуктивністю  праці  персоналу»  призначена  для
поглиблення  фахових  компетентностей  здобувачів  вищої  освіти  за  спеціальністю  073
Менеджмент, але може бути цікавою та корисною й студентам інших спеціальностей.

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. 

Міждисциплінарні  зв’язки:  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.

mailto:soroka@idguonline.net


4. 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.

5. Структура дисципліни



Тема № 1. Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (2 год.):

1. Предмет  та  метод  управління
продуктивністю підприємства 

2. Взаємозв'язок  управління
продуктивністю  підприємства  з  іншими
науками. 

3. Завдання  управління  продуктивністю
підприємства

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. 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.

Семінарське заняття (2 год.):
1. Предмет  та  метод  управління

продуктивністю підприємства 
2. Взаємозв'язок управління продуктивністю

підприємства з іншими науками. 
3. Завдання  управління  продуктивністю

підприємства.

3. 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.

4. 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 

Завдання для самостійної роботи:
Підготувати відповіді на питання:
1.Близькість  понять  продуктивність  та
продуктивність праці.
2.Місце витрат на працю у загальній системі
витрат підприємства.
3.Напрямки  підвищення  продуктивності
праці на вітчизняних підприємствах.
Анотування наукової  статті (100-250 слів,
термін виконання: не пізніше ніж за тиждень
до  завершення  теоретичного  навчання;
додаткові вимоги: відсутність плагіату,  усне
опитування щодо знання змісту статті).
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

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/31649
7/33638/1/Посібник%202018%20УП-
верстка_1%20%281%29.pdf 

3. 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.p
df

Тема № 2. Стратегічні цілі суспільства і продуктивність
Перелік питань/завдань, що виноситься на Рекомендовані джерела, допоміжні

http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/59.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/59.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/59.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
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://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/59.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/59.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
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


обговорення/опрацювання матеріали та ресурси
Лекція (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни

 

Семінарське заняття (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни
Завдання для самостійної роботи:
Розгляньте питання:
1. Поняття продуктивності праці в ринковій
економіці.
2.  Класифікація  продуктивності  за
сутнісними видами.
3. Сукупна та часткова продуктивність. 
4.  Роль  продуктивності  у  досягненні
стратегічних цілей суспільства.
Підготуйте відповіді на питання:
1. Взаємозв’язок  основних  показників

економічного  зростання  держави  і
продуктивності праці.

2. Визначення  цілей  суспільства  і  ролі
продуктивності в їх досягненні.

3. Характеристика  економічних  і
екологічних цілей суспільства.

4. Характеристика  соціальних  і
демографічних цілей суспільства.

(Виконати  в  зошиті;  додаткові  вимоги:
відсутність  плагіату,  відповідь  на  одне
питання обсягом 1,5-2 стор. тексту). 

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. 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

Тема № 3. Класифікація мікрорівневих чинників продуктивності
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни

 

Семінарське заняття (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни
Завдання для самостійної роботи:
Розгляньте питання:
1.  Поняття  і  характеристика  «твердих»
чинників продуктивності праці на мікрорівні.
2.  Сутність  і  роль  «м’яких»  факторів  у
нарощуванні продуктивності праці.
3. Резерви підвищення продуктивності праці
та їх класифікація. 
4.  Роль  мотивації  праці  персоналу  у
підвищення продуктивності праці.

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

2. 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.

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/2021-1-%D0%95%D0%9D-40.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/2021-1-%D0%95%D0%9D-40.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/2021-1-%D0%95%D0%9D-40.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
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


Підготувати  реферат  відповідно  до  теми
заняття 
Орієнтована тематика: 

1. Мікрорівневі  матеріально-технічні
фактори продуктивності праці.

2. Напрями  управління  продуктивністю
виробів:  корисна  вартість  і  цінність
продукту.

3. Оцінка  продуктивності  використання
матеріальних  ресурсів  за  системою
показників.

4. Сутність  моделі  «пастки»  спадної
продуктивності.

3. 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 

4. 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.

Тема № 4. Класифікація макрорівневих чинників продуктивності 
Перелік питань/завдань, що виноситься

на обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни

 

Семінарське заняття (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни
Завдання для самостійної роботи:
Розгляньте питання:
1. Макрорівневі  чинники  продуктивності:

сутність та характеристика.
2. Вплив  інфраструктури,  урядової  та

податкової політики на продуктивність
Реалізація  макрочинників  через  систему
законодавчої і виконавчої влади.

Підготуйте відповіді на питання:
1.  Вплив  існуючої  системи  оподаткування
на динаміку продуктивності.
2. Математичні методи, які використовують
на макрорівні для оцінки продуктивності, їх
сутність.
(Виконати  в  зошиті,  додаткові  вимоги:
відсутність  плагіату,  відповідь  на  одне
питання обсягом до 1 стор. тексту).

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/2022/0
9/7/691224/ 

4. 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/316497/3
3638/1/Посібник%202018%20УП-
верстка_1%20%281%29.pdf 

5. 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. 

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

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
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
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/7/691224/
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/7/691224/
https://ips.ligazakon.net/document/T269400
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
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
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


Тема № 5. Характеристика основних видів витрат
Перелік питань/завдань, що виноситься

на обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни 
Семінарське заняття (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни
 

 

Завдання для самостійної роботи:
Розгляньте питання:
1. Сутність, види та класифікація витрат на

підприємстві.
2. Собівартість продукції підприємства та її

складові.
3. Шляхи зниження  собівартості  продукції

на підприємстві.
4. Показники  ефективності

господарювання:  рентабельність,
ліквідність та порядок їх розрахунку.

Підготуйте відповіді на питання:
1.  Оцінка  продуктивності  використання
матеріальних  ресурсів  за  системою
показників. 
2.  Концепції  ефективності  праці,  їх
сутність.
3.  Оцінка  основних  засобів  як  основа
управління продуктивністю.
(Виконати  в  зошиті,  додаткові  вимоги:
відсутність  плагіату,  відповідь  на  одне
питання обсягом до 1 стор. тексту). 

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

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

3. 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/316497/3
3638/1/Посібник%202018%20УП-
верстка_1%20%281%29.pdf 

4. Ахновська  І.,  Болгов  В.  А  Управління
витратами:  навч.  посіб.  Вінниця:  ДонНУ
імені  Василя  Стуса,  2020.  156  с.  URL:
https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/9
43/1/58_Управління%20витратами_І.pdf 

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

Тема № 6. Взаємозв'язок витрат і продуктивності 
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни

 

Семінарське заняття (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни
Завдання для самостійної роботи:
Розгляньте питання:

Класифікація витрат організації. 
2.  Сутність  виробничої  собівартості

продукції. 
3.  Кошторис  виробництва  та

собівартість  продукції  як  складові  системи

1. 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. 

2. Чернушкіна  О.О.  Сучасні  аспекти
управління  продуктивністю  праці.

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
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
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


управління продуктивністю на підприємстві. 
4.  Взаємозв’язок  витрат  і

продуктивності. 
5.  Оцінка  дотримання  планово-

розрахункової виробничої собівартості. 
6.  Оцінка  собівартості  за  статтями

калькулювання  як  передумова  підвищення
продуктивності. 
7.  Узагальнення  результатів  оцінки
собівартості.
Підготуйте відповіді на питання:
1.Прогнозування продуктивності праці.
2. Сутність системи планування підвищення
продуктивності за рахунок:

 зменшення витрат матеріалів та енергії
на одиницю продукції;

 удосконалення  методів  організації
праці;

 удосконалення стилів управління;
 раціональнішого  використання

обладнання  та  потужностей
підприємства.

1. Проаналізувати  вплив  фінансових
інвестицій на рівень продуктивності.

(Виконати  в  зошиті,  додаткові  вимоги:
відсутність  плагіату,  відповідь  на  одне
питання обсягом до 1 стор. тексту).

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

Тема № 7. Вимірювання обсягів виробництва і продуктивності
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни

 

Семінарське заняття (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни
Завдання для самостійної роботи:
Розгляньте питання:
Соціально-економічне значення та проблеми
вимірювання продуктивності виробів. 
2.  Запровадження  методів  вимірювання
продуктивності. 
3.  Вимірювання  продуктивності  на
підприємствах та їх виробничих підрозділах.
4.Вимірювання  продуктивності  з
урахуванням якісних параметрів продукції. 
5.  Оцінка  впливу  факторів  на  виконання
виробничої програми

Підготувати  реферат  відповідно  до  теми
заняття (вимоги: відсутність плагіату, обсяг

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

2. 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 

3. 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. 

4. Аналіз  діяльності  підприємства:  навч.

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6286
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6286
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6286
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6286


12-15 аркушів друкованого тексту). 
1.  Зв'язок  між  продуктивністю  праці  та
якістю продукції.
2.  Аналіз  продуктивності  праці  в  різних
підрозділах підприємства.
3.  Інформаційне  забезпечення  аналізу
продуктивності праці на підприємстві.
4.  Вплив  зовнішніх  факторів  на  рівень
продуктивності  праці  вітчизняних
підприємств.

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

Тема № 8. Прогнозування продуктивності праці, планування кількості
працівників

Перелік питань/завдань, що виноситься на
обговорення/опрацювання

Рекомендовані джерела, допоміжні
матеріали та ресурси

Лекція (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни

 

Семінарське заняття (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни
Завдання для самостійної роботи:
Розгляньте питання:
Сутність  прогнозування  продуктивності
праці на підприємствах.
2. Підвищення продуктивності праці методом
ланцюгових підстановок.
3.  Прогнозування  продуктивності  праці  з
використанням  методу  міжгалузевого
балансу праці. 
4.  Прогнозування  продуктивності  праці
шляхом  порівняння  витрат  живої  та
уречевленої праці.
Підготувати  реферат  відповідно  до  теми
заняття (вимоги: відсутність плагіату, обсяг
12-15 аркушів друкованого тексту). 

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

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

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

4. 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 

Тема № 9. Стратегія і методи вимірювання продуктивності 
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (2 год.):
1.  Соціально-економічне  значення  та
проблеми  вимірювання  продуктивності
виробів. 
2.  Запровадження  методів  вимірювання
продуктивності. 
3.  Вимірювання  продуктивності  на
підприємствах та їх виробничих підрозділах.
4.  Вимірювання  продуктивності  з

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

2. 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. 

3. Цимбалюк  С.  О.  Технології  управління

https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-42-16
https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-42-16


урахуванням якісних параметрів продукції. 
5.  Оцінка  впливу  факторів  на  виконання
виробничої програми

персоналом:  навч.  посіб.  Київ.  нац.  екон.
ун-т ім. В.Гетьмана. К., 2016. 399 c.

Семінарське заняття (2 год.):
1.  Соціально-економічне  значення  та
проблеми  вимірювання  продуктивності
виробів. 
2.  Запровадження  методів  вимірювання
продуктивності. 
3.  Вимірювання  продуктивності  на
підприємствах та їх виробничих підрозділах.
4.  Вимірювання  продуктивності  з
урахуванням якісних параметрів продукції. 
5.  Оцінка  впливу  факторів  на  виконання
виробничої програми

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

2. 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. 

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

Завдання для самостійної роботи:
Підготувати відповіді на питання:
1.  Сутність  системи  матеріального  і
нематеріального  стимулювання,
спрямованого  на  підвищення
продуктивності.
2.  Інформаційне  забезпечення  аналізу
продуктивності на підприємстві.
3. Місця витрат і центри відповідальності в
системі управління продуктивністю.
4. Крива виробничих можливостей зростання
продуктивності.
(Виконати  в  зошиті  та  представити  на
семінарському  занятті,  додаткові  вимоги:
відсутність  плагіату,  відповідь  на  одне
питання обсягом до 1 стор. тексту). 

1.  Цимбалюк  С.  О.  Технології  управління
персоналом: навч. посіб. Київ. нац. екон. ун-т
ім. В.Гетьмана. К., 2016. 399 c.
2.  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/upl
oads/2021/07/2021-1-%D0%95%D0%9D-40.pdf

Тема № 10. Управління продуктивністю на мікрорівні
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни
Семінарське заняття (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни
Завдання для самостійної роботи:
Розгляньте питання:
Мікрорівневі  матеріально-технічні  чинники
продуктивності підприємства. 
2.  Напрями  управління  продуктивністю
виробів.  Корисна  вартість  і  цінність
продукту. 
3.  Матеріально-технічне  забезпечення
підприємства. 
4.  Системи  управління  продуктивністю
матеріальних запасів. 

1. 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. 

2. 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. 

3. Цимбалюк  С.  О.  Технології  управління

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/2021-1-%D0%95%D0%9D-40.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/2021-1-%D0%95%D0%9D-40.pdf


5.  Підвищення  продуктивності  управління
матеріальними запасами. 
6.  Оцінка  продуктивності  використання
матеріальних  ресурсів  за  системою
показників.
Підготувати відповіді на питання:
1.  Чинники  впливу  на  продуктивність:
«тверді» та «м’які».
2. Сутність інтеграційних чинників впливу на
продуктивність підприємства.
3. Резерви підвищення продуктивності праці
та їх класифікація.
(Виконати  в  зошиті,  додаткові  вимоги:
відсутність  плагіату,  відповідь  на  одне
питання обсягом до 1 стор. тексту). 

персоналом:  навч.  посіб.  Київ.  нац.  екон.
ун-т ім. В.Гетьмана. К., 2016. 399 c.

4. 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 

Тема № 11. Управління продуктивністю на макрорівні
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни

 

Семінарське заняття (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни

 

Завдання для самостійної роботи:
Розгляньте питання:
Макрорівневі  чинники  продуктивності:
сутність та характеристика.
2.  Сутність  математичних  методів,  які
використовують  на  макрорівні  для  оцінки
продуктивності.
3. Суть науково-технічного прогресу (НТП) і
його роль у підвищенні продуктивності. 
4. Структурні  зміни  у  ВВП  як  фактор
зростання продуктивності.
Підготувати відповіді на питання:
1.  Зобразіть  схематичну  залежність
результатів  виробництва  і  ситуації  в  країні
від низької продуктивності.
2. Проаналізувати  вплив  існуючої  системи
оподаткування на динаміку продуктивності.
3.  Проаналізувати  вплив  капітальних
вкладень на рівень продуктивності.
4.  Взаємозв’язок  ринкової  системи  та
продуктивності.
5. Чинники  продуктивності,  пов'язані  із
життєвим простором країни.
(Виконати  в  зошиті,  додаткові  вимоги:
відсутність  плагіату,  відповідь  на  одне
питання обсягом до 1 стор. тексту). 

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/316497/3
3638/1/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. 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. 

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
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
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.5.73


Тема № 12. Зарубіжний досвід вимірювання продуктивності аналізу, контролю
та підвищення продуктивності на підприємстві

Перелік питань/завдань, що виноситься на
обговорення/опрацювання

Рекомендовані джерела, допоміжні
матеріали та ресурси

Лекція (- год.):
Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни

Семінарське заняття (- год.):
 Не  передбачено  у  робочій  програмі
навчальної дисципліни
Завдання для самостійної роботи:
Розгляньте питання:
1.  Міжнародні  організації  що  опікуються
питаннями підвищення продуктивності.
2. Національні організації продуктивності.
3. Національний центр продуктивності.
Підготувати  реферат  відповідно  до  теми
заняття (вимоги: відсутність плагіату, обсяг
12-15 аркушів друкованого тексту). 
1. Міжнародний валютний фонд: сутність та
цілі діяльності.
2.  Особливості  діяльності  Міжнародного
навчального центру.
3.  Стратегічні  цілі  Міжнародної  організації
праці.
4.  Вплив  Програми  розвитку  ООН  в
соціальній та економічній сферах.
5. Роль і структура національних організацій
продуктивності.
6.  Сутність  і  структура  Програм  розвитку
промисловості:  модель  зростання,  модель
стабільності, сегментована модель.
7.Основні  цілі  діяльності  Світової
конфедерації наук з продуктивності та якості.

1. 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. 

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

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

4. Стрельбіцький  П.  А.,  Стрельбіцька  О.  П.
Світовий  досвід  мотивації  праці  та
можливість  його  впровадження  в  Україні.
Вісник  Кам'янець-Подільського
національного  університету  імені  Івана
Огієнка. 2015. № 10. С. 323-333.

Рекомендовані теми рефератів:

1. Стратегія і методи вимірювання продуктивності.  
3. Місця витрат і центри відповідальності в системі управління продуктивністю.  
4. Позитивний і негативний вплив масштабів виробництва на рівень продуктивності.  
5. Соціально-економічне значення вимірювання продуктивності.  
6. Технічні проблеми вимірювання продуктивності.  
7. Організаційні проблеми вимірювання продуктивності.  
8. Загальний підхід до вимірювання продуктивності.  
9. Вимірювання сукупної і часткової продуктивності на макрорівні. 
10. Різновиди трудового методу вимірювання продуктивності.  
11. Оцінювання продуктивності державної адміністрації і національного сектора СІЛА.  
12. Структурний підхід доктора Куросави до вимірювання продуктивності в підрозділах 
підприємств.  
13. Структурний підхід доктора Куросави до вимірювання продуктивності на 



підприємствах.  
14. Підхід Лоулора до вимірювання продуктивності.  
15. Підхід Гоулда до вимірювання продуктивності.  
16. Суть "швидкої оцінки продуктивності".  
17. Ступінь технічної оснащеності праці, її вплив на рівень продуктивності.  
18. Механізація і автоматизація праці і їх вплив на рівень продуктивності.  
19. Основні напрями підвищення продуктивності капітальних вкладень.  
20. Чинники підвищення продуктивності фінансових інвестицій.  
21. Основні напрями підвищення продуктивності нематеріальних ресурсів.  
22. Оцінка рівня управління і його вплив на рівень продуктивності.  
23. Система маркетингової інформації і її вплив на рівень продуктивності.  
24. Оцінка рівня організації праці і основні напрями підвищення її продуктивності.  
25. Основні напрями підвищення продуктивності інновацій.  
26. Суть науково-технічного прогресу (НТП) і його роль у підвищенні продуктивності.  
27. Організаційний менеджмент як чинник підвищення продуктивності.  
28. Структурні зміни у ВВП як фактор зростання продуктивності.  
29. Роль інституціональних механізмів у підвищенні продуктивності.  
30. Оптимізація інфраструктури економік як чинник зростання продуктивності.  
31. Вплив фіскальної політики на рівень продуктивності.  
32. Внутрішній ринок товарів і послуг, його вплив на рівень продуктивності.  
33. Дефіцитний бюджет і внутрішній державний борг як чинники зростання 
продуктивності.  
34. Вплив соціальної політики на рівень продуктивності.  
35. Принципи управління продуктивністю інновацій на підприємствах зарубіжних країн.  
36. Стратегії управління інноваційними процесами в зарубіжних фірмах і корпораціях.  
37. Роль зовнішніх і внутрішніх венчурів у підвищенні продуктивності інновацій.  
38. Основні напрями державного регулювання інноваційної політики.

Приклади практичних вправ

Практичне  завдання  1.  Укладіть  бібліографію  щодо  сутності  поняття  «управління
персоналом»  та  «продуктивність  праці».  Обґрунтуйте  власне  бачення  сутності  цих
термінів.
Практичне  завдання  2.  Структуруйте  процес  становлення  і  розвитку  управління
продуктивністю праці персоналу, як науки. Охарактеризуйте основні етапи цього процесу
в зарубіжних країнах та Україні.
Практичне  завдання  3.  На  основі  аналізу  наукових  джерел  з  питань  фінансового
менеджменту  управління  персоналом  систематизуйте  методи  вимірювання
продуктивності праці.
Практичне завдання 4. Визначте сутність та ключові задачі управління продуктивністю
праці персоналу на макро- та макрорівнях. 

Приклади задач

Задача 1.
Як зміниться продуктивність праці у фірмі в разі,  якщо обсяг продажу у порівняльних
цінах зросте на 2,4  %,   а кількість працівників  —  на 0,5 %? Як зміниться кількість
працівників, якщо обсяг продажу збільшиться на 5,2 %,  а продуктивність праці — на 2,4
%?  Як  зміниться  обсяг  продажу,  якщо  кількість  працівників  зменшиться  на  0,8  %,  а
продуктивність праці зросте на 4,6 %? 

Задача 2.



Фірма Лілея має намір отримати 90 % приросту обсягу продажу за рахунок підвищення
продуктивності  праці.  Виконання  плану  товарообігу  очікується  на  101,8%.  Кількість
працівників збільшиться проти плану на 0,9  %. Розрахуйте ступінь виконання завдання
щодо приросту продуктивності праці. 

Задача 3.
Продуктивність  праці  одного  працівника  магазину  Книгарня  за  звітний  період
збільшилась у 1,7 разу. Індекс трудомісткості товарообороту становив 1,08, індекс цін на
товари — 1,4. Як зміниться продуктивність праці працівників з урахуванням зазначених
факторів? 

Задача 4 
Аналіз роботи двох філій фірми показав, що продуктивність праці та середня заробітна
плата  одного  продавця  за  квартал  збільшилась  у  розмірах,  наведених  у  таблиці.  Які
висновки має зробити менеджер фірми за цими даними?  Визначте недоліки в організації
роботи, оплаті праці двох філій. 
Показник Філія 1 Філія 2  1 квартал  2 квартал 
Навантаження
на  одного
працівника

59668  107402  63268  124009

Середня
заробітна  плата,
грн.  

109,2  207,6 110,5  198,0 

Аналітичну таблицю складіть самостійно. 

Задача 5 
Проаналізуйте  продуктивність  праці  працівників   фірми.  Розрахуйте  суму  та  частку
приросту обсягу виробництва за рахунок підвищення продуктивності праці працівників
головного цеху на підставі даних таблиці. 

Показник  Квартал Співвідношення між
кварталами,
відхилення

1 2

Обсяг  виробництва,
тис. грн.

490850
868120

Середньосписочна
чисельність 64 70

У  т.ч.  працівників
головного цеху, осіб

38 44

Індекс цін 1 2

Задача 6 
Страхові компанії, як правило, використовують погодинну оплату праці для працівників
офісу  та  відрядну  оплату  (у   вигляді  комісійних)  для  страхових  агентів.  Обґрунтуйте
правильність такого рішення з боку керівництва страхової компанії. 

Задача 7 



Фірма встановила рівень ефективної заробітної плати для своїх працівників. При  цьому
попит  на  продукцію  фірми  збільшився.  Як  зміниться  рівень  ефективності  заробітної
плати? 

Задача 8 
Фірма  Крокус  зазнає  втрат  від  несумлінного  ставлення  до  роботи  своїх  працівників.
Відомо, що граничний продукт праці кожного працівника у вартісному вигляді становить
10 ум. од. за годину  і не змінюється. Фірма наймає нових працівників у віці 20 років,
ставка дисконтування дорівнює нулю. 
Дайте пропозиції щодо введення нової системи оплати праці так, щоб заробітна плата 
кожного працівника визначалася за формулою 
Wt= 5 + 0,25T, 
де W — заробітна плата в t-му році; Т — стаж роботи у фірмі. 
Ви  як  менеджер  з  персоналу  укладаєте  контракти  з  тими,  хто  приходить  на  фірму,
обговорюючи вік виходу на пенсію R. Чому дорівнює R у цій схемі? 

Задача 9 
На  фірмі  Коне,  яка  має  намір  змінити  напрямок  роботи,  працює  10  робітниць-
вишивальниць,  які  мають  різну  продуктивність  праці.  Так,  за  одну  годину  одна
вишивальниця виготовляє 10 виробів, друга  —  9, ..., десята  —  лише один. Дві фірми
бажають найняти працівниць фірми ―Коне,  але одна пропонує відрядну оплату праці і
готова платити 1,10 ум. од. за одиницю продукції, а друга —  погодинну оплату праці зі
ставкою 5 ум. од. за годину. Як розподіляться працівниці між цими фірмами залежно від
їхньої індивідуальної продуктивності? 
 
Задача 10 
Визначте  рівень  збільшення  продуктивності  суспільної  праці  за  такими  даними:  за
базисний та звітний періоди валовий суспільний продукт становив відповідно 813 та 928
млрд грн; матеріальні витрати —  відповідно 500 та 590 млрд грн; середньорічна кількість
працівників, зайнятих у сфері матеріального виробництва, —  відповідно 52,8 та 51,6 млн
осіб.

6. Політика курсу
Політика щодо відвідування навчальних занять.
Згідно  з  «Положенням  про  порядок  оцінювання  рівня  навчальних  досягнень

студентів  в  умовах  ЄКТС  в  ІДГУ»  студенти  мають  обов’язково  бути  присутніми  на
семінарських заняттях. Студент, який пропустив заняття без поважних причин, отримує за
кожне пропущення заняття 0 балів. 

Політика академічної доброчесності.
Студенти  мають  дотримуватись  правил  академічної  доброчесності  відповідно  до

«Кодексу  академічної  доброчесності  ІДГУ».  Наявність  академічного  плагіату  в
студентських роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. 

7. Проміжний і підсумковий контроль
Форма проміжного контролю  - МКР

Зразок модульної контрольної роботи

Варіант 1  
1.Визначте та класифікуйте резерви підвищення продуктивності праці.  



2.Вивчити та описати систему планування продуктивності праці на підприємстві.  
3.Проаналізувати систему вимірювання продуктивності на підприємстві.  

Варіант 2  
1.Прогнозування продуктивності праці.  
2.Проаналізувати вплив капітальних вкладень на рівень продуктивності.  
3.Два шляхи економічного зростання: екстенсивне та інтенсивне.  

Варіант 3  
1.Зв'язок менеджменту продуктивності з іншими дисциплінами.  
2.Проаналізувати  систему  планування  продуктивності  за  рахунок  упровадження

інновацій.
3.Ознайомитись із системою матеріального і нематеріального стимулювання, 

Варіант 4  
1.Завдання менеджменту продуктивності.  
2.Вивчити систему планування  підвищення продуктивності за рахунок зменшення 
ат матеріалів та енергії на одиницю продукції.  
3.Проаналізувати  вплив  існуючої  системи  оподаткування  на  динаміку

продуктивності.  

Варіант 5  
1.Близькість понять продуктивність та продуктивність праці.  
2.Вивчити  систему  планування  підвищення  продуктивності  за  рахунок

удосконалення методів організації праці.  
3.Вивчити і описати основні види витрат на підприємстві.  

8. Критерії оцінювання результатів навчання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки
Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною шкалою

(від  1 до 100)  з  переведенням в оцінку за традиційною шкалою «зараховано» або «не
зараховано».  Переведення  підсумкового  балу  за  100-бальною  шкалою  оцінювання  в
підсумкову оцінку за традиційною шкалою згідно табл. 1.

Таблиця 1.
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову

оцінку за традиційною шкалою

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою
51-100 зараховано
1-50 не зараховано

Загальна оцінка за курс виставляється за результатами поточного та проміжного
згідно табл. 2.

Таблиця 2.
Формування загальної оцінки за курс

Максимальна
кількість балів

70 балів
(поточний контроль) –

середньозважений бал оцінок
за відповіді на семінарських

заняттях та виконання
індивідуальних завдань, який

30 балів
(проміжний контроль) – за

результатами  виконання модульної
контрольної роботи



переводиться у 100- бальну
шкалу з ваговим
коефіцієнтом.0,7

Мінімальний
пороговий рівень

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжнийконтроль)

Критерії оцінювання під час поточного контролю
Під  час  поточного  контролю  оцінюються  відповіді  студента  на  семінарських

заняттях, а також результати самостійної та індивідуальної роботи. Нарахування балів за
поточний контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня
навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ».

Оцінювання  роботи  на  семінарських  заняттях,  індивідуальної  та  самостійної
роботи  здійснюється  за  шкалою  від  «0»  до  «5».  Критерії  оцінювання  навчальних
досягнень здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях приведені у табл. 3.

Таблиця 3.
Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти на

семінарських заняттях
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень

5 балів

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє
навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його
викладає,  глибоко  та  всебічно  розкриває  зміст  теоретичних
запитань  та  практичних  завдань,  використовуючи  при  цьому
обов’язкову  та  додаткову  літературу,  вільно  послуговується
науковою  термінологією,  розв’язує  задачі  стандартним  або
оригінальним  способом,  наводить  аргументи  на  підтвердження
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.

4 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє
навчальним  матеріалом,  обґрунтовано  його  викладає,  в
основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних
завдань,  використовуючи  при  цьому  обов’язкову  літературу,
розв’язує  задачі  стандартним  способом,  послуговується
науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не
вистачає достатньої глибини та аргументації,  допускаються при
цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.

3 бали

Оцінюється  робота  студента,  який  відтворює  значну
частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст,
виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні
формули,  рівняння,  закони.  Однак  не  здатний  до  глибокого,
всебічного  аналізу,  обґрунтування  та  аргументації,  не
користується  необхідною  літературою,  допускає  істотні
неточності та помилки.

2 бали

Оцінюється  робота  студента,  який  достатньо  не  володіє
навчальним  матеріалом,  однак  фрагментарно,  поверхово  (без
аргументації  й  обґрунтування)  викладає  окремі  питання
навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і
практичних завдань.

1 бал 

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом
на  рівні  розпізнавання  явищ,  допускає  істотні  помилки,
відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.

0 балів Оцінюється  робота студента,  який не володіє  навчальним
матеріалом  та  не  в  змозі  його  висвітлити,  не  розуміє  змісту



теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання розв’язання задач представлено у табл. 4.
Таблиця 4. 

Критерії оцінювання розв’язання задач

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень

5 балів

Розв’язання  задачі  є  абсолютно  вірним.  Студент  володіє  знаннями
методики  здійснення  розрахунків,  вміє  нестандартно  підходити  до
розв’язання  задач  (вирішення  ситуацій)  та  робити  обґрунтовані
висновки.

4 бали Задача розв’язана вірно, але обґрунтування висновків  є недостатнім 

3 бали
Задача розв’язана вірно, але немає висновків та хід розв’язання задачі
(вправи, ситуації) не подано.

2 бали При розв’язанні задачі  виявлені неточності, помилки в розрахунках.
1 бал Практичне завдання розв’язане невірно.
0 балів Не було спроби розв’язати задачу.

Здобувач вищої освіти має бути оцінений не менш як з 70% семінарських занять,
передбачених  навчальним  планом.  У  випадку,  якщо  здобувач  вищої  освіти  не  був
оцінений з відповідної кількості занять, він отримує 0 балів за кожне заняття, з якого мав
бути  оцінений.  При  цьому  здобувачу  вищої  освіти  може  бути  зараховано  виконання
індивідуальних  завдань  за  певне  заняття  якщо  він  не  був  оцінений  за  результатами
проведення семінарського заняття.

Основними видами індивідуальних завдань є: підготовка рефератів, розв’язування
задач,  виконання  ситуаційних  і  практичних  завдань,  робота  з  формами  фінансової
звітності тощо.

Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність
та  оригінальність  дослідження,  виконання  поставлених  автором  завдань,  здатність
здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність
помилок  при  оформленні  цитування  й  посилань  на  джерела,  якісна  презентація
результатів власного дослідження. 

Індивідуальне  завдання  є  обов’язковим  для  виконання.  Разом  з  тим   здобувач
освіти може запропонувати свою тему доповіді (реферату) у відповідності до особистих
науково-дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Окрім цього у якості виконання
індивідуального  завдання  здобувачу  вищої  освіти  може  бути  зараховано  проходження
онлайн-курсів (у відповідності  до змісту навчальної  дисципліни) на платформах ЕdEra,
Coursera,  Prometheus  та  інших.  Зарахування  відбувається  за  наявності  сертифікату  про
успішне проходження курсу.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи
Оцінювання  проміжного  контролю  здійснюється  за  шкалою  від  «0»  до  «30».

Загальна  оцінка  за  модульну  контрольну  роботу  є  середнім  арифметичним  оцінок  за
кожне  питання/завдання,  яка  переводиться  за  100  бальною  шкалою  та  множиться  на
коефіцієнт 0,3. Критерії оцінювання теоретичних та практичних завдань, які включено до
проміжного  контролю,  наведено  у  табл.  3-4.  У  разі,  якщо  здобувач  вищої  освіти  за
проміжний контроль отримав менше ніж 16 балів, то він вважається таким, що не склав
проміжний контроль. У графі «проміжний контроль» виставляється 0 балів.



Критерії оцінювання при організації освітнього процесу із застосуванням технологій
дистанційного навчання

У  разі  проведення  освітнього  процесу  у  дистанційному  режимі,  дистанційна
комунікація  учасників  освітнього процесу під час  синхронного режиму навчання може
здійснюватися через онлайн-платформи проведення відео конференцій Google Meet або
Zoom.

Поточний контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється під
час  проведення  дистанційних  занять,  а  також  шляхом  оцінювання  самостійних
індивідуальних і  групових завдань,  що виконуються здобувачами освіти в  електронній
формі та надсилаються до системи підтримки дистанційного навчання (LMS Moodle або
Google Classroom).

Завдання  проміжного  контролю  виконуються  здобувачами  освіти  в  електронній
формі та надсилаються до системи підтримки дистанційного навчання (LMS Moodle або
Google Classroom), які оцінюються за поданим вище алгоритмом.
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