
Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

 

 

 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Заступник голови науково-
методичної ради НУВГП 
е-підпис Валерій СОРОКА 
 
07.04.2022 

 

06-05-91S 

 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

SYLLABUS 

Менеджмент продуктивності Productivity management 

Шифр за ОП ВВ 2 Code in Educational Program 

Освітній рівень: 

Магістерський (другий) 

Educational level: 

Master's (second) 

Галузь знань: 

Соціальні і поведінкові науки 

05 Field of knowledge: 

Social and behavioral sciences 

Спеціальність: 

Економіка 

051 Field of study: 

Еconomics 

Освітня програма: 

Управління персоналом і 

економіка праці 

Educational Program: 

Human Resources Management and 

Labour Economics   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Рівне – 2022 

 



Силабус навчальної дисципліни «Менеджмент продуктивності» для 

здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-

науковою програмою «Управління персоналом та економіка праці» 

спеціальності 051 «Економіка». Рівне. НУВГП. 2022. 11 с. 

 

ОП на сайті університету:  

«Управління персоналом та економіка праці» (наукова) 

http://ep3.nuwm.edu.ua/22272/1/ONP_051_mag%D0%BDstr_%28naukova%29_

UPEP___2021.pdf  

 

Розробник силабусу:     Рощик І. А., к.е.н., доцент, доцент кафедри трудових 

ресурсів і підприємництва. 

                                         

Силабус схвалений на засіданні кафедри трудових ресурсів та 

підприємництва 

Протокол  №7 від “23” березня 2022 року 

Завідувач кафедри: е-підпис Міщук Г. Ю, д.е.н., професор. 

 

Керівник ОП: 

«Управління персоналом та економіка праці» (наукова) е-підпис Міщук Г. Ю, 

д.е.н., професор. 

 

Схвалено науково-методичною радою з якості ННІЕМ 

Протокол  № 7 від “29” березня 2022 року 

 

Голова науково-методичної ради з якості ННІ: е-підпис Ковшун Н. Е., д.е.н., 

професор. 

 

СЗ №-1503  в ЕДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Рощик І.А., 2022 

© НУВГП, 2022 

http://ep3.nuwm.edu.ua/22272/1/ONP_051_mag%D0%BDstr_%28naukova%29_UPEP___2021.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/22272/1/ONP_051_mag%D0%BDstr_%28naukova%29_UPEP___2021.pdf


 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Ступінь вищої освіти магістр 

Освітня програма Управління персоналом та економіка праці 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Рік навчання, семестр 1, 2  

Кількість кредитів 4 

Лекції: 20  

Практичні заняття: 20  

Самостійна робота: 80  

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Лектор 

 

Рощик Ірина Анатоліївна,  

доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва,  

к.е.н., доцент 

Вікіситет https://cutt.ly/cgL1qV6 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-3155-2727 

Як комунікувати i.a.roshchyk@nuwm.edu.ua  

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

Предметом навчальної дисципліни “Менеджмент продуктивності” є стратегічне 

планування і оперативне управління виробничими системами (на макро- і мікрорівнях). 

Метою викладання навчальної дисципліни “Менеджмент продуктивності” є 

формування у студентів знань і умінь підвищення продуктивності ресурсних факторів 

виробництва – праці та капіталу і їх структурних складових. 

Завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична і 

практична підготовка студентів з питань: 

-  вимірювання продуктивності виробничих ресурсів; 

-  методики підвищення продуктивності виробничих ресурсів. 

За результатами вивчення дисципліни у студентів сформуються знання: 

- теоретичні основи продуктивності; 

- методи вимірювання обсягів продукції і факторів виробництва;  

- методи оцінювання продуктивності;  

- альтернативи розвитку суспільного виробництва;  

- технологію управління продуктивністю виробничих ресурсів підприємства; 

- альтернативи пріоритетного підвищення продуктивності факторів підприємств. 

За результатами вивчення дисципліни у студентів розвинуться вміння: 

https://orcid.org/0000-0002-3155-2727
mailto:i.a.roshchyk@nuwm.edu.ua


- вимірювати обсяги продукції і затрати ресурсів за різними рівнями управління 

національною економікою; 

- вимірювати продуктивність виробничих ресурсів на основі виробничих функцій, 

„традиційних” і „реальних” показників, евристичних моделей; 

- планувати структуру державних та місцевих бюджетів на засадах векторної алгебри і 

стратегії переслідування лідера; 

- обирати альтернативи пріоритетного підвищення продуктивності виробничих 

факторів підприємства. 

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2502 

Компетентності 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим 

управлінських рішень. 

СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх 

основі обґрунтовані висновки. 

СК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми 

дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам 

дослідження. 

СК5. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку. 

СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, 

обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні 

ресурси. 

СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання. 

СК9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних 

проєктів у соціально-економічній сфері. 

Програмні результати навчання 

РН1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем. 

РН2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку 

соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності. 

РН3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною 

мовами усно і письмово. 

РН5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. 

РН7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень. 

РН8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, 

необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. 

РН11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного 

розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів. 

РН12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики. 

РН16. Планувати і виконувати наукові та/або прикладні дослідження, робити обґрунтовані 

висновки за результатами досліджень, презентувати результати, аргументувати свою 

думку. 

РН20. Застосовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для 

управління людськими ресурсами на мікро- та макрорівні. 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

1. Аналітичні навички. 2. Гнучкість розуму. 3. Економічна компетентність. 



4. Ініціативність. 5. Грамотність. 6. Критичне мислення. 

7. Комплексне рішення проблем. 

Структура та зміст освітнього компонента. 

Змістовний модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ 

ВИМІРЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

Тема 1. Теоретичні основи продуктивності 

Розвиток теорії продуктивності: концепції і проблеми. Суміжні поняття в 

сучасному менеджменті: продуктивність, ефективність і результативність. 

Сутність і класифікація факторів виробництва. Субституційність і 

комплементарність виробничих факторів. Види продуктивності. Показники і проблеми 

вимірювання продуктивності. 

Тема 2. Методи вимірювання обсягів продукції і факторів виробництва 

Одиниці вимірювання обсягів продукції.  Вимірювання обсягів продукції на 

макро- і мезорівнях національної економіки. Вимірювання обсягів продукції 

підприємства. Вимірювання затрат виробничих ресурсів. 

Тема 3. Методи вимірювання продуктивності факторів виробництва 

Класифікація методів вимірювання продуктивності виробничих факторів. 

Статистичні методи оцінювання продуктивності факторів виробництва. Аналітичні 

методи вимірювання факторної продуктивності. Евристичні методи оцінювання факторної 

продуктивності. Зарубіжний досвід вимірювання продуктивності. 

Змістовний модуль 2. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ І ОПЕРАТИВНЕ 

УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ 

Тема 4. Стратегічні цілі суспільного розвитку і управління 

продуктивністю на макроекономічному рівні 

Напрями і стратегічні цілі суспільного розвитку. Управління суспільною 

продуктивністю (на макроекономічному рівні).  

Тема 5. Менеджмент продуктивності виробничих ресурсів підприємства 

5.1. Сутність і структурно-логічні схеми менеджменту продуктивності. 5.2. Вибір 

стратегії підприємства. 5.3. Управління „чисельником” продуктивності виробничих 

ресурсів. Управління чисельником” продуктивності на основі інтенсифікації 

використання виробничої потужності підприємства. Управління якістю продукції. 5.4. 

Управління продуктивністю виробничого капіталу. Управління структурною 

збалансованістю (комплементарністю) основного і оборотного капіталів. Управління 

структурними змінами основного капіталу. Управління продуктивністю оборотного 

капіталу. 5.5. Управління продуктивністю праці персоналу підприємства. Індивідуальна 

продуктивність праці. Структура персоналу і колективна продуктивність праці. 

Продуктивність праці і мотивація персоналу підприємства. 5.6. Управління 

„знаменником” продуктивності виробничих ресурсів. Класифікація і структурний аналіз 

операційних витрат. Планування зниження операційних витрат.  Організація центрів 

витрат. 

Форми та методи навчання 

Методи навчання: лекції у формі діалогу, проблемні лекції, мозковий штурм, навчальна 

дискусія, індивідуальні завдання для вирішення практичних вправ та задач, тестові 

завдання. 

Технології навчання: навчальні посібники, наукові статті, статистичні довідники, 

звітність підприємств, мультимедійна презентація, лекція в електронному форматі. 

Порядок та критерії оцінювання 



     Система оцінювання знань студентів проводиться відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу в Національному університеті водного господарства та 

природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

     Для оцінювання знань студентів передбачається проведення поточного та 

підсумкового контролю знань за ЄКТС.  

Бали нараховуються за виконання практичних завдань, самостійної роботи, модульних 

контролів. Кількість балів за виконання кожного завдання наведена у таблиці «Бюджет 

часу навчальної дисципліни». 

     Студенти мають можливість отримати додаткові бали (бонуси) за участь у 

конференціях, конкурсах, олімпіадах, грантових заявках -  5 балів.  

 Усі модульні контролі проходитимуть у формі тестування на навчальній платформі 

Moodle https://exam.nuwm.edu.ua/ відповідно до графіка навчального процесу. 

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти 

https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.do

wnload&catid=422&id=416&Itemid=1000000000000 

Для забезпечення права на об’єктивне оцінювання студентам надається право 

подавати в письмовій формі апеляційну скаргу про незгоду з отриманими балами.  

Місце навчальної дисципліни в освітній траєкторії здобувача 

вищої освіти 

Відповідно до структурно-логічної схеми підготовки магістрів за спеціальністю 051 

«Економіка» для вивчення дисципліни «Менеджмент продуктивності» студентам 

потрібно мати достатній рівень знань і вмінь з дисциплін: мікроекономіка, економіка 

підприємства, економіка праці, статистика, менеджмент, маркетинг. 

Поєднання навчання та досліджень 

     Здобувачі вищої освіти мають можливість виконати індивідуальне дослідницьке 

завдання за темами навчальної дисципліни з подальшою презентацією їх результатів на 

науково-практичних конференціях або опублікуванням у друкованих чи електронних 

наукових виданнях. 
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економіки. 2021. Випуск 2 (43). С.45-54. 

http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2021_43/zb43_05.pdf. 

2. Рощик І.А., Овсіюк М.В. Преміювання медичних працівників у центрах надання 

первинної медичної допомоги. Вісник НУВГП. 2020. Випуск 4(92). С.308-323. 

http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/download/ve4202028/922  

3. Рощик І. А. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки шляхом 

інтелектуалізації праці. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки» Випуск 4(88) 2019 р.  

http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
https://exam.nuwm.edu.ua/
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=422&id=416&Itemid=1000000000000
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=422&id=416&Itemid=1000000000000
http://ep3.nuwm.edu.ua/4019/1/V19.pdf
http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2021_43/zb43_05.pdf
http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/download/ve4202028/922


С.237-251. http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve4201922/715.  

4. Рощик І. А., Овсіюк М. В. Ключові показники результативності як основа мотивації 

працівників центрів надання адміністративних послуг. Вісник НУВГП. Серія «Економічні 

науки» Випуск 4(88) 2019 р.  С.252-265. 

http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve4201923/716.  

5. Bilan, Y., Mishchuk, H., Roshchyk, I., & Kmecova, I. (2020). An Analysis of Intellecutal 

Potential and its Impact on the Social and Economic Development of European Countries. 

Journal of Competitiveness, 12(1), 22–38. https://doi.org/10.7441/joc.2020.01.02. 

Для вивчення навчальної дисципліни студенти можуть користуватися інформаційними 

ресурсами, наведеними на сторінці курсу 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2502.  

Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL :  http://www.ukrstat.gov.ua/  

2. Офіційний сайт Головного управління статистики у Рівненській області. URL : 

http://www.gusrv.gov.ua./    

3. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі. URL: 

https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=ec35ad2c-c1d3-4e64-806d-

341566bdfb68&tag=OgliadRinkuPratsi 

4. Офіційний сайт ПРООН Україна. URL: http://hdr.undp.org/en/2020-report  

 

Дедлайни та перескладання 

     Завдання навчальної дисципліни повинні бути виконані продовж 14 днів від дня 

проведення лекційного чи практичного заняття. У разі відсутності на занятті через 

хворобу або мобільність студент зобов’язаний самостійно виконати завдання відповідно 

до методичних рекомендацій, розміщених на навчальній платформі Moodle. 

     Допускається у порядку, встановленому НУВГП, вільне відвідування студентами 

навчальних занять відповідно до Порядку про вільне відвідування студентами навчальних 

занять в НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

     Інформація щодо перездачі модулів розміщена в розділі Оголошення на навчальній 

платформі НУВГП https://exam.nuwm.edu.ua/ 

     Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf 

Неформальна та інформальна освіта 

     В межах вивчення дисципліни наявна можливість визнання (перезарахування) 

результатів навчання набутих у неформальній та інформальній освіті. Положення про 

неформальну та інформальну освіту в НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/ 

     Coursera  URL: https://www.coursera.org/learn/wharton-operations (Introduction to 

Operations Management). 

     edEx URL: https://www.edx.org/course/operations-management (Operations Management). 

Практики, представники бізнесу, залучені до викладання 

Практики в сфері управління підприємством та державного управління. 

Правила академічної доброчесності 
     Студенти повинні дотримуватися принципів та правил академічної доброчесності, 

сумлінно та самостійно (крім випадків, що санкціоновано передбачають групову роботу) 

виконувати навчальні та дослідницькі завдання, посилатися на джерела, з яких береться 

інформація. 

     Якщо у виконаному практичному завданні виявлено запозичення з інших джерел без 

належного посилання, оцінювання такого завдання знижується у відповідності до 

виявлених порушень. 
      У випадку виявлення списування під час проведення поточного та підсумкового 
контролю, результати оцінювання такого студента скасовуються. 
     Неприйнятним є порушення норм моралі, зокрема негідне поводження у громадських 

http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve4201922/715
http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve4201923/716
https://doi.org/10.7441/joc.2020.01.02
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2502
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.gusrv.gov.ua./
http://hdr.undp.org/en/2020-report
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
https://www.coursera.org/learn/wharton-operations
https://www.edx.org/course/operations-management


місцях, на території університету, вживання ненормативної лексики; завдавання шкоди 

матеріально-технічній базі університету. 

     Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в Національному 

університеті водного господарства та природокористування 

https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

     Кодекс честі студента https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

     Академічна доброчесність. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d

0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%b

d%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/ 

     Якість освіти. НУВГП  https://nuwm.edu.ua/sp 
Вимоги до відвідування 

     Пропущенні заняття з навчальної дисципліни відпрацьовуються шляхом самостійного 

виконання завдань відповідно до методичних рекомендацій. Завдання розміщені на 

навчальній платформі Moodle. Студент може звернутись безпосередньо до викладача з 

приводу отримання індивідуальних завдань або з використанням зазначених засобів 

комунікації. 

     Мобільні телефони та ноутбуки можуть вільно використовуватись студентами на 

заняттях для виконання практичних та ситуаційних завдань, роботи із статистичними 

даними.   
Оновлення 

     Оновлення навчальної дисципліни здійснюватиметься щорічно за результатами 

опитування студентів, з ініціативи гаранта освітньої програми, випускників, роботодавців. 

Академічна мобільність, інтернаціоналізація 

1. Global Forum of Productivity. URL: https://www.oecd.org/global-forum-productivity/   

2. OECD Productivity Working Papers. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-

productivity-working-papers_24139424.   

3. National productivity organizations: repositioning for relevance and impact. URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-

port_of_spain/documents/publication/wcms_762768.pdf   

4. European Association of National Productivity Centres (EANPC). URL: 

https://uia.org/s/or/en/1100051560  

5. Asian Productivity Organization (APO). URL: https://www.apo-tokyo.org/  

6. The Association of Productivity Specialists. URL: 

https://www.apsworld.org/certification/what-is-a-productivity-specialist  

https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://nuwm.edu.ua/sp
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-port_of_spain/documents/publication/wcms_762768.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-port_of_spain/documents/publication/wcms_762768.pdf
https://uia.org/s/or/en/1100051560
https://www.apo-tokyo.org/
https://www.apsworld.org/certification/what-is-a-productivity-specialist


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У РОЗРІЗІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
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Методи, технології, засоби навчання 

МОДУЛЬ 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИМІРЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

Тема 1. Теоретичні основи продуктивності 

+  + +       

Лекція у формі діалогу, проблемна лекція, навчальна дискусія, 

індивідуальні завдання для вирішення практичних вправ та задач, 

тестові завдання. 

Навчальні посібники, лекція в електронному форматі. 

Тема 2. Методи вимірювання обсягів продукції і 

факторів виробництва +  + +  +   + + 
Лекція у формі діалогу, проблемні лекції, навчальна дискусія, 

індивідуальні завдання для вирішення практичних вправ та задач, 

тестові завдання. 

Навчальні посібники, лекція в електронному форматі, статистичні 

щорічники, звітність підприємств. 

Тема 3. Методи вимірювання продуктивності 

факторів виробництва +  + +  +   + + 

Модульний контроль 1           Тестові завдання 

МОДУЛЬ 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ І ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ 

Тема 4. Стратегічні цілі суспільного розвитку і 

управління продуктивністю на макроекономічному 

рівні 
+ + + + +  + + + + 

Лекція у формі діалогу, навчальна дискусія, індивідуальні завдання 

для вирішення практичних вправ та задач, тестові завдання. 

Навчальні посібники, лекція в електронному форматі, статистичні 

щорічники. 

Тема 5. Менеджмент продуктивності виробничих 

ресурсів підприємства 
+ + + + +  + + +  

Лекція у формі діалогу, навчальна дискусія, індивідуальні завдання 

для вирішення практичних вправ та задач, тестові завдання. 

Навчальні посібники, лекція в електронному форматі, звітність 

підприємств. 

5.1. Сутність і структурно-логічні схеми менеджменту 

продуктивності 
+ + + + +  + +   

5.2. Вибір стратегії підприємства + + + + +  + + +  

5.3. Управління „чисельником” продуктивності 

виробничих ресурсів 
+ + + + +  + + +  

5.4. Управління продуктивністю виробничого капіталу + + + + +  + + +  

5.5. Управління продуктивністю праці персоналу 

підприємства 
+ + + + +  + + + + 

5.6. Управління „знаменником” загальної 

продуктивності виробничих ресурсів 
+ + + + +  + + + + 



Модульний контроль 2           Тестові завдання 

Самооцінювання набутих компетентностей, 

зворотний зв’язок 
          

Тестові завдання  

 

БЮДЖЕТ ЧАСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ФОРМАМИ НАВЧАННЯ  

Теми 

Денна форма навчання 

Обсяг, год. 

Балів 
Всього 

В тому числі 

лекції практичні самост. роб. 

МОДУЛЬ 1 
Тема 1. Теоретичні основи продуктивності 12 2 2 8 6 
Тема 2. Методи вимірювання обсягів продукції і факторів виробництва 12 2 2 8 6 
Тема 3. Методи вимірювання продуктивності факторів виробництва 12 2 2 8 6 

Модульний контроль 1         20 

Всього 36 6 6 24 38 

МОДУЛЬ 2 
Тема 4. Стратегічні цілі суспільного розвитку і управління продуктивністю на макроекономічному 

рівні 
12 2 2 8 6 

Тема 5. Менеджмент продуктивності виробничих ресурсів підприємства      
5.1. Сутність і структурно-логічні схеми менеджменту продуктивності 12 2 2 8 6 
5.2. Вибір стратегії підприємства 12 2 2 8 6 
5.3. Управління „чисельником” продуктивності виробничих ресурсів 12 2 2 8 6 
5.4. Управління продуктивністю виробничого капіталу 12 2 2 8 6 

5.5. Управління продуктивністю праці персоналу підприємства 12 2 2 8 6 

5.6. Управління „знаменником” загальної продуктивності виробничих ресурсів 12 2 2 8 6 

Модульний контроль 2         20 

Всього 84 14 14 56 62 

Самооцінювання набутих компетентностей, зворотний зв’язок           

Всього 120 20 20 80 100 

 

Лектор                        Рощик І.А., к.е.н., доцент   



 


