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Питання 1  Сутнісна характеристика ефективності праці



Теорія ефективності чітко розмежовує поняття ефекту й ефективності, 
розуміючи під першим результат заходу, а під другим – співвідношення 
ефекту і витрат, що його викликали. 

Ефект (від лат. еffectus – виконання, дія) означає результат, наслідок певних 
причин, дій. 

Ефект може вимірюватися в матеріальному, соціальному, грошовому 
вираженнях. Зокрема, ефект може оцінюватися обсягом додатково 
виробленої чи спожитої продукції (тобто штуками, кубічними або 
квадратними метрами, тоннами тощо), показниками поліпшення здоров'я 
населення (наприклад, зниженням захворюваності або смертності, 
виробничого травматизму, підвищенням середньої тривалості життя) 
тощо. 

У тому випадку коли зазначені результати отримують грошову оцінку, 
говорять про економічний ефект. 

Загальна методологія визначення ефективності може бути формалізована 
таким співвідношенням:

Е = Р – В,                  F=E/В,

де F - ефективність;
Е - ефект;
В - витрати (ресурси);
Р - результати.



Узагалі ж питання стосовно того, що вважати результатами 
виробництва, а що - витратами, які зумовили появу цих 
результатів, є дискусійним. Учені-економісти висунули 
чимало пропозицій стосовно вирішення цього питання. Але 
з усієї їх множини найбільш обґрунтовані точки зору можна 
об'єднати в межах таких трьох підходів:

1) ресурсний, коли економічний результат зіставляється з 
економічною оцінкою виробничих ресурсів, які 
застосовуються під час виробництва;

2) витратний, коли економічний результат порівнюється з 
поточними витратами, які безпосередньо пов'язані з його 
досягненням;

3) ресурсно-витратний, що, як це видно з самої назви, являє 
собою певний компроміс між двома попередніми. Тобто до 
уваги береться як певна оцінка наявних ресурсів, так і оцінка 
поточних витрат. Проте застосування цього підходу має бути 
дуже зваженим і обережним, адже виникає проблема 
подвійного рахунку, а також значного впливу галузевих 
особливостей виробництв (фондомісткості, 
капіталомісткості, трудомісткості тощо).

Кожен із цих підходів має свої переваги та недоліки, і 
доцільність застосування того чи іншого з них визначається 
конкретними обставинами й поставленими завданнями.



Що стосується чисельника формули ефективності, то тут також 
можна виділити три найзагальніші підходи.

1. За результат береться валова вартість створеного за певний 
період продукту (наприклад, виготовлена або реалізована 
продукція за оптовими цінами).

2. Як результат беруть прибуток. Це досить поширений підхід, і 
при його застосуванні утворюється ціла множина показників 
рентабельності, коли прибуток зіставляється з собівартістю 
виробництва або з вартістю основних фондів, або з величиною 
активів підприємства чи його капіталом тощо.

3. За результат береться сума прибутку та амортизації. Річ у 
тім, що з точки зору попереднього підходу підприємство, яке має 
від'ємну величину прибутку (що визначається за тією або іншою 
законодавче визначеною методологією), автоматично є 
нерентабельним, а отже, й неефективним. Але для перехідних 
економік, у яких відбуваються інтенсивні трансформаційні 
процеси, на думку окремих економістів, ефективною може 
вважатися діяльність і такого підприємства, яке не може 
забезпечити повного відтворення своїх ресурсів, передусім 
основних фондів. Ідеться про те, що втрати суспільства в разі 
ліквідації такого підприємства будуть все ж більшими, ніж тоді, 
коли воно продовжуватиме діяльність до повного спрацювання 
своїх основних фондів.



Назви показників ефективності в залежності від 
врахованих одержаних результатів та 

витрачених ресурсів



Сутність окремих аспектів ефективності праці, їх 
компоненти та показники



Питання 2  Продуктивність і рентабельність праці

Підходи до визначення змісту категорії ―продуктивність праціǁ. 

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП) розрізняють 
поняття “продуктивність” і “продуктивність праці”.

Продуктивність — це ефективність використання ресурсів: праці, капіталу, 
землі, матеріалів, енергії, інформації — під час виробництва різних 
товарів і надання послуг. Вона відбиває взаємозв'язок між кількістю і 
якістю вироблених товарів або наданих послуг і ресурсами, які були 
витрачені на їх виробництво. 



Продуктивність праці — це ефективність 
затрат конкретної праці, яка визначається 
кількістю продукції, виробленої за 
одиницю робочого часу, або кількістю 
часу, витраченого на одиницю продукції. 

Зростання продуктивності праці означає:
- збільшення кількості продукції, 

виробленої за одиницю часу
або

- економію робочого часу, витраченого на 
одиницю продукції. 





Сутність компонентів праці та її рентабельності



Поняття рентабельності праці та її розрахунок



Питання 3  Цілі та значення зростання продуктивності праці

На рівень продуктивності праці на підприємстві впливають:

 рівень екстенсивного використання праці;
 інтенсивність праці;
 техніко-технологічний стан виробництва.



Джерела зростання продуктивності праці



Рівень екстенсивного використання праці показує міру 
її продуктивного використання і її тривалість 
протягом робочого дня при незмінності інших 
характеристик. 

Чим повніше використовується робочий час, чим 
менше простоїв та інших втрат робочого часу, і чим 
триваліший робочий день, тим вищий рівень 
екстенсивного використання праці і, відповідно, 
продуктивності праці. 

Однак зростання продуктивності праці за рахунок 
екстенсивних характеристик має чіткі межі: 
законодавчо встановлену тривалість робочого дня і 
робочого тижня. 

Якщо протягом законодавчо встановленої тривалості 
робочого часу весь він (час) цілком витрачається на 
продуктивну працю, то це є верхня межа рівня 
екстенсивного використання праці.



Інтенсивність характеризує ступінь напруженості праці за 
одиницю часу і вимірюється кількістю витраченої енергії 
людини. Чим вищий рівень інтенсивності праці, тим вища її 
продуктивність. Максимальний рівень інтенсивності 
визначається фізіологічними й психічними можливостями 
людського організму. Отже, інтенсивність праці має 
фізіологічні межі, тобто не може бути необмеженою. 

Нормальна інтенсивність - означає такі затрати життєвої енергії 
протягом робочого часу зміни, які забезпечують необхідні 
умови для повноцінного функціонування організму й повного 
відновлення працездатності до початку нового трудового дня.

Під суспільно-нормальною інтенсивністю праці слід розуміти 
такий рівень напруженості праці, який забезпечує раціональне 
використання психофізіологічних здібностей людини при 
збереженні високої продуктивності праці і здоров’я. 

Вона забезпечує тривалий період високої працездатності й, отже, 
високу продуктивність праці. Якщо інтенсивність праці вища 
від прийнятої в суспільстві, то через деякий час знижується 
продуктивність праці, зростають втрати робочого часу, 
травматизм, брак.



Джерелом зростання продуктивності праці, яке не 
має меж, є техніко-технологічне вдосконалення 
виробництва під дією науково-технічного 
прогресу.

За кілька останніх десятиріч у розвинених країнах 
рівень екстенсивного використання праці 
зменшився більше ніж удвічі, інтенсивність 
праці не зростала, а продуктивність збільшилася 
в кілька разів, що проявилося у значному 
зростанні добробуту і рівня споживання всіх 
верств працюючого населення. 

Тобто саме за рахунок науково-технічного прогресу 
продуктивність праці зростає так швидко, що дає 
можливість виробляти все більше і більше 
споживчих благ меншою кількістю праці.



Зростання продуктивності праці є загальним об’єктивним 
економічним законом. Його сутність полягає в тому, що 
з розвитком суспільного виробництва, впровадженням 
нових технологій та використанням сучасних матеріалів, 
покращення організації праці працівник виготовляє за 
одиницю часу все більший обсяг матеріальних благ.







Питання 4 Показники і методи виміру продуктивності праці

Система 
показників 

продуктивност
і праці







Вартісні

Методи вимірювання

Прямий
Виробіток=

Обсяг продукції
Чисельність працівників

(трудовитрати), час

Обернений
Трудомісткість=

Чисельність працівників 
(трудовитрати), час

Обсяг продукції

Показники рівня виробітку

Натуральні (умовно-натуральні)

Трудові

Розраховується з використанням:

загальної вартості 
виробленої продукції;
обсягу продажу;
доданої вартості

обсягу
продукції у 

фізичних одиницях

обсягу
продукції у нормо-годинах;

оцінки
трудозатрат на виконання 
замовлень





Виробіток — це прямий показник рівня продуктивності праці, що 
визначається кількістю продукції (робіт, послуг), виробленої одним 
працівником за одиницю робочого часу, і розраховується за формулою

де В – виробіток;
О – обсяг виробництва продукції (робіт, послуг);
Чпл – планова чисельність промислово-виробничого персоналу.

Розрізняють показники виробітку залежно від одиниці виміру робочого 
часу:

• виробіток на одну відпрацьовану людино-годину — годинний -
характеризує продуктивність праці за фактично відпрацьований час.;

• виробіток на один відпрацьований людино-день — денний - залежить 
також від тривалості робочого дня і використання робочого часу 
всередині зміни. На його рівень впливають внутрішньозмінні простої та 
збитки часу;

• виробіток на одного середньооблікового працівника — річний 
(квартальний, місячний) - ураховує не тільки внутрішньозмінні, а й 
цілодобові простої

плЧ
ОВ 



Трудомісткість — це обернений показник рівня продуктивності праці, 
що характеризується кількістю робочого часу, витраченого на 
виробництво одиниці продукції (робіт, послуг), і розраховується за 
формулою

Види трудомісткості:
- трудомісткість виробнича — складається з технологічної 

трудомісткості та трудомісткості обслуговування, тобто показує 
витрати праці основних і допоміжних робітників на виконання 
одиниці роботи.

- трудомісткість обслуговування — визначається витратами праці 
допоміжних робітників, що зайняті обслуговуванням виробництва, 
на виготовлення одиниці кожного виробу.

- трудомісткість продукції повна — відображає всі витрати праці на 
виготовлення одиниці кожного виробу.

- трудомісткість технологічна — визначається витратами праці 
основних робітників на виготовлення одиниці кожного виробу. 
Розраховується для окремих операцій, деталей, виробів.

- трудомісткість управління — визначається витратами праці 
керівників, спеціалістів, технічних виконавців на виготовлення 
одиниці кожного виробу.

О
ЧТ пл

р 



Визначається повна трудомісткість з виразу
Твир = Ттех + Тобс

де Тповн – повна трудомісткість;
Твир – виробнича трудомісткість;
Тупр – трудомісткість управління;
Ттех – технологічна трудомісткість;
Тобс – трудомісткість обслуговування.

упробстехупрвирповн ТТТТТТ 



Методи виміру виробітку:
- натуральний (ділення обсягу виробленої продукції у фізичних одиницях на кількість 

затраченого часу в нормо-годинах); різновидом натуральних вимірників 
обчислення виробітку є умовно-натуральні. Перевага даного методу полягає у 
встановленні залежності між обсягом виробництва і трудовими витратами, у 
виключенні впливу на показник продуктивності праці змін в обсягах поставок, 
організаційній структурі виробництва, дозволяє тісно ув'язати зміни 
продуктивності праці з виявленням резервів її росту, співставити затрати праці на 
однакові вироби у різних цехах підприємства.;

- умовно-натуральний (як різновид натурального) застосовується тоді, кли на 
підприємстві виробляється декілька видів однорідної продукції (переводять 
вироблену кількість кожного виду продукції в умовні одиниці за коефіцієнтами, що 
встановлюються за спеціальною шкалою). Перевага даного методу полягає в 
безпосередній зрівнюваності показників продуктивності праці. Недолік 
натурального і умовно-натурального методів у тому, що можна вимірювати 
продуктивність праці лише в межах окремих видів продукції або робіт;

- вартісний (ділення обсягу виробленої продукції в гривнях до затрат часу, вираженого 
в середньообіковій чисельності робітників, або відпрацьованій ними кількості 
людино-днів, людино-годин). Вартісні показники продуктивності праці є 
універсальними. Оскільки вони дозволяють порівнювати продуктивність праці при 
виробництві неспівставних благ. Недоліком вартісного методу є те, що 
необґрунтоване завищення ціни продукції товаровиробниками призводить до 
фіктивного зростання продуктивності їх праці;

- трудовий (ділення обсягу продукції, представленої в затратах робочого часу в нормо-
годинах, на кількість робітників) Вказаний показник вільний від впливу 
ціноутворюючих факторів. Застосування цього методу потребує добре 
поставленого нормування праці. При науково-обґрунтованих нормах цей метод 
точно характеризує динаміку продуктивності праці.



Питання 5 Фактори та резерви росту продуктивності праці

Умови реалізації факторів зростання продуктивності праці

Фактори росту ПП – сукупність усіх рушійних сил та причин, що впливають на її 
рівень та динаміку 







Класифікація резервів зростання продуктивності праці



За часом використання розрізняють поточні й перспективні резерви.
 Поточні резерви можуть бути використані залежно від реальних можливостей 

протягом місяця, кварталу або року.
 Використання перспективних резервів передбачається в перспективі через рік або 

декілька років згідно з довгостроковими планами підприємства.

За сферами виникнення розрізняють:
- загальнодержавні - такі резерви, використання яких впливає на зростання 
продуктивності праці в економіці загалом і які пов'язані з недовикористанням науково-
технічного прогресу, нераціональним розміщенням підприємств і неефективною 
демографічною й територіальною зайнятістю населення, недостатнім використанням 
ринкових механізмів і методів господарювання тощо.
- регіональні - пов'язані з можливостями поліпшеного використання продуктивних сил 
даного регіону.
- міжгалузеві – це можливості поліпшення міжгалузевих зв'язків, своєчасне, точне і 
якісне виконання договорів щодо кооперативних поставок, використання можливостей 
однієї галузі для підвищення продуктивності праці в обробних галузях промисловості 
сприяє поліпшення якості продукції в сировинних галузях.
- галузеві – це резерви, пов'язані з можливостями підвищення продуктивності праці, які 
характерні для даної галузі економіки й зумовлені недостатнім використанням техніки і 
технології виробництва прогресивних досягнень і передового досвіду, недоліками в 
спеціалізації, концентрації та комбінуванні виробництва тощо.



Сутність та класифікація внутрішньовиробничих резервів росту продуктивності праці

Внутрішньовиробничі резерви - виявляються і реалізуються безпосередньо на
підприємстві. Внутрішньовиробничі резерви зумовлені недостатньо ефективним
використанням техніки, сировини, матеріалів, а також робочого часу, наявністю
цілодобових і внутрішньозмінних втрат часу, а також прихованого безробіття



Кількісно наявність резервів можна визначити як різницю між 
досягнутим і максимально можливим рівнями продуктивності 
праці за певний проміжок часу. 

Резерви підвищення продуктивності праці шляхом, поліпшення 
використання робочого часу виявляють порівнянням динаміки 
річний - денний - годинний виробіток. 

Річний виробіток визначається діленням обсягу виробленої 
протягом року продукції на середньооблікову чисельність 
робітників. 

Годинний виробіток визначається діленням обсягу виробленої 
продукції на кількість годин, відпрацьованих протягом року 
усіма робітниками. 

Денний виробіток розраховується діленням обсягу виробленої 
продукції на кількість днів, відпрацьованих протягом року 
усіма робітниками підприємства. 

Резерви підвищення продуктивності праці безмежні, як і науко-
технічний прогрес, удосконалення організації виробництва , 
праці й управління. Тому в кожній конкретний період треба 
використовувати ті резерви, що дають максимальну економію 
праці за мінімальних витрат.



Питання 6 Програми управління 
продуктивністю праці: призначення та зміст

Управління продуктивністю праці - це частина більш широкого процесу управління 
підприємством, яка охоплює планування, організацію, керівництво, контроль і 
регулювання підвищення продуктивності праці. Сутність управління 
продуктивністю полягає в тому, щоб досягати максимально можливого рівня її 
підвищення за наявних економічних умов. 

Якщо вважати показником продуктивності праці відношення виробленої продукції до 
витрат, то продуктивність праці може підвищуватися за умов, коли: 

1) обсяг продукції зростає, а витрати зменшуються; 
2) обсяг продукції зростає швидшими темпами порівняно з витратами; 
3) обсяг продукції залишається не змінним, а витрати зменшуються; 
4) обсяг продукції зростає за незмінних витрат; 
5) обсяг продукції зменшується повільнішими темпами, ніж витрати. 
З урахуванням цих випадків повинна вибиратись і управлінська стратегія щодо 

забезпечення зростання продуктивності праці. 
Рекомендованою є така послідовність дій при розробленні програми управління 

продуктивністю:
1 Аналіз ситуації що склалася 
2 Визначення можливих напрямів її розвитку 
3 Вибір доцільного рішення через процедури розробки відповідного комплексу 

заходів щодо підвищення продуктивності та його реалізації з використанням 
діяльності груп продуктивності




