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Тема: Продуктивність праці, показники і методи її вимірювання. Планування росту 

продуктивності праці.  

 

Мета: ознайомитися з поняттям продуктивності праці її показниками та методикою 

вимірювання; ознайомити здобувачів освіти з процесом та напрямками планування росту 

продуктивності праці.  

 

Ефективність використання робочої сили на підприємстві характеризується 

узагальнюючим показником - продуктивність праці. Він відображає співвідношення 

результатів та затрат праці, тобто обсягу вироблених матеріальних або нематеріальних 

благ та кількості затраченої на це праці. 

 

 

Розрізняють два показника рівня продуктивності праці: виробіток і 
трудомісткість. 

Виробіток визначається кількістю продукції, виробленої одним працівником за 

одиницю часу. 

Методи визначення виробітку можуть бути різними залежно від того, якими 

одиницями вимірюється обсяг продукції і затрати праці. 

 

 



 

Натуральні вимірювачі виробітку визначаються шляхом ділення обсягу 

виробленої продукції у фізичних одиницях (N) (штуках, метрах, тоннах тощо) на кількість 

затраченого часу в нормо-годинах (t): 

 

 В= N / t, од./год. 

  

Цей метод є достатньо точним і достовірним. Однак, його доцільно застосовувати 

тоді, коли підприємство виробляє однорідну, порівнювану продукцію, або на окремих 

робочих місцях, дільницях. 

Якщо ж підприємство випускає кілька видів продукції, яка є подібною, але 

відрізняється окремими параметрами і характеристиками (об’ємом, калорійністю, 

продуктивністю тощо), то доцільно використовувати умовно-натуральні вимірювачі 

продуктивності праці, аналогічно, як визначення натуральних показників обсягу 

виробництва продукції. 

Вартісні вимірювачі продуктивності праці визначаються діленням обсягу 

виробленої продукції в грошовому виразі (Q) на затрати праці, виражені в 

середньосписковій чисельності робітників (Чссп) або відпрацьованій ними кількості 

людино-днів, людино-годин: 

 

 В= Q / Чссп , грн./чол. 

 

Вони є найбільш універсальними, дозволяють оцінювати рівень виробітку при 

виробництві принципово різної продукції. Недоліком вартісних вимірювачів є те, що вони 

залежать від «цінового чинника», тобто необґрунтоване завищення цін на продукцію 

призводить до фіктивного зростання продуктивності праці. 

Трудові вимірювачі виробітку - це ділення обсягу продукції, представленого у 

затратах робочого часу в нормо-годинах (Т), на чисельність робітників (Чр): 

 

В = Т / Чр , год./чол. 

 

Такі показники найчастіше використовуються на робочих місцях при оцінці 

незавершеного виробництва; сфера їх застосування є досить обмеженою, вони вимагають 

суворої наукової обґрунтованості використовуваних норм. 

 

 

 

 

Оцінити такі резерви можна як різницю між максимально можливим рівнем 

продуктивності праці та реально досягнутим в конкретних організаційно-технічних, 

виробничих та економічних умовах на підприємстві в даний момент часу.  
Резерви росту продуктивності праці поділяються на три групи: 



 соціально-економічні (визначають можливості підвищення якості використовуваної 

робочої сили); 

 матеріально-технічні (передбачають застосування більш ефективних засобів 

виробництва); 

 організаційно-економічні (визначають можливості більш ефективного поєднання 
робочої сили із засобами виробництва). 

Для досягнення максимальної продуктивності праця на підприємстві повинна 

бути організована з наукової точки зору. 

 

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал. 

2. Дати відповіді на питання: 

1. Що характеризує продуктивність праці як економічний показник? 

2. У яких показниках визначається продуктивність праці? 

 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни» 

mailto:gr.ev@ukr.net

