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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Міжнародний
продуктивності

досвід

і

практика

вирішується

доводять,

більшість

що

через

соціальних,

зростання

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.
Мета вивчення дисципліни "Менеджмент продуктивності" - навчити
студентів теорії управління продуктивністю на підприємствах і фірмах в різних
галузях господарства та здобути практичні навички у цій сфері.
Вирішенням

проблем,

що

гальмують

зростання

продуктивності,

займається менеджмент продуктивності. Він як наука досліджує проблеми
комплексного використання економічних ресурсів в процесі виробництв і
послуг з метою оптимізації сукупних витрат і одержання максимальних
прибутків. Таким чином, предметом дослідження, з погляду максимізації
результатів і мінімізації сукупних витрат менеджменту продуктивності, є
система управління економічними ресурсами на всіх рівнях економіки - від
виробництва різних товарів і до надання будь-яких послуг.
Об'єктом менеджменту продуктивності є будь-яка ланка економіки, де
використовуються економічні ресурси.
Головне завдання дисципліни полягає у тому, щоб надати студентам
максимум знань з проблем управління продуктивністю для їх практичного
застосування в усіх ланках мікро- і макроекономіки. Виконання цього завдання
досягається досконало розробленою системою підготовки спеціалістів, а саме:
лекційні, семінарські, практичні заняття, самостійна та індивідуальна робота
студентів, проведення тренінгів, закріплення теоретичного матеріалу на базах
практики - підприємствах і в організаціях усіх форм власності.
Важливим завданням під час викладання теоретичного матеріалу є
доведення необхідності включення показників продуктивності в систему
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управління

економікою,

щоб

домогтися

високих

темпів

соціально-

економічного зростання. Адже тільки на основі аналізу системи показників
продуктивності можна всебічно і достовірно оцінити результативність
функціонування економічної системи в цілому і окремих її ланок. Завданням
курсу є також організація практичної діяльності менеджерів підприємств і
організацій щодо оптимального використання всіх без винятку ресурсів, що є
чинником зростання продуктивності.
Студент, опанувавши дисципліну «Менеджмент продуктивності», повинен
вміти:
• 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 (ППП) в організаціях і їх структурних підрозділах.
Компетентності, якими оволодівають студенти в ході вивчення
дисципліни «Менеджмент продуктивності»:
- загальні компетентності: здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях;
- фахові компетентності: здатність аналізувати та розв'язувати завдання у
сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин.
Програмні результати навчання: ідентифікувати джерела та розуміти
методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних,
збирати та аналізувати їх.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
«МЕНЕДЖМЕНТ ПРОДУКТИВНОСТІ»
Назва змістового модуля та теми

№
з/п

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти менеджменту продуктивності.
1.

Предмет, метод і завдання дисципліни

2.

Стратегічні цілі суспільства і продуктивність. Ринкова система і
продуктивність

Змістовий модуль 2. Класифікація чинників продуктивності.
3.

Класифікація мікрорівневих чинників продуктивності праці.

4.

Класифікація макрорівневих чинників продуктивності праці.

Змістовий модуль 3. Характеристика витрат виробництва.
5.

Характеристика основних видів витрат. Ефективність праці

6.

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

7.

Вимірювання обсягів виробництва і продуктивності

Змістовий модуль 4. Стратегія та прогнозування продуктивності праці.
8.

Прогнозування продуктивності праці і планування кількості
працівників

9.

Стратегія і методи вимірювання та оцінка продуктивності

10.

Управління продуктивністю на мікрорівні

11.

Управління продуктивністю на макрорівні

12.

Зарубіжний досвід і вимірювання продуктивності аналізу, контролю
та підвищення продуктивності на підприємстві
Всього годин – 90.
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ЗМІСТ
дисципліни
"МЕНЕДЖМЕНТ ПРОДУКТИВНОСТІ"
Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти менеджменту продуктивності
Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни
Предмет, метод і завдання курсу «Менеджмент продуктивності». Методи
дослідження предмета менеджменту продуктивності.
Сутність поняття продуктивності та продуктивності праці. Взаємозв'язок
продуктивності та продуктивності праці. Основні характеристики понять, що
складають менеджмент продуктивності.
Література: [10, 12,13,14,19]
Тема 2. Стратегічні цілі суспільства і продуктивність. Ринкова
система і продуктивність
Визначення цілей суспільства і ролі продуктивності в їх досягненні.
Диференціація цілей суспільства за складовими економічного зростання та
економічної диференціації.
Соціальна
недопущення

мета
бідності

суспільства
і

та

соціальної

її

диференціація

забезпеченості.

за

складовими

Демографічні

цілі

суспільства і їх роль у формуванні ринкової системи. Екологічні цілі
суспільства.
Два

шляхи

економічного

зростання:

екстенсивне

та

інтенсивне.

Продуктивність та її зв'язок з торгівельним балансом країни.
Література: [10,11,12,14,15,16]
Змістовий модуль 2. Класифікація чинників продуктивності
Тема 3. Класифікація мікрорівневих чинників продуктивності
Мікрорівневі чинники продуктивності: "тверді" і "м'які". Інтеграційні
чинники:

інновації,

організаційний
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менеджмент,

економічна

безпека

підприємств,

їх

реструктуризація

та

санація.

Матеріально-технічні,

організаційно-економічні, соціально-психологічні фактори, галузеві та інші
чинники. Резерви підвищення продуктивності праці та їх класифікація.
Література [10,11,12,13,14,15,19,20]
Тема 4. Класифікація макрорівневих чинників продуктивності
Макрорівневі чинники продуктивності: реалізація на макрорівні через
систему законодавчої і виконавчої влади; зовнішні чинники продуктивності.
Три групи макрорівневих чинників продуктивності: життєвий простір
країни; структурні зміни в економіці; інфраструктура та урядова політика.
Чинники життєвого простору: населення, територія, екологія, земля і клімат,
природні багатства і природні ресурси.
Структурні зміни в зайнятості та структурні зміни ВВП. Зовнішні фактори
продуктивності: інституціональні механізми; інфраструктура; внутрішній ринок
споживчих товарів і послуг; фіскальна політика; державний бюджет;
бюджетний дефіцит і державний борг; кредитно-грошова політика; соціальна
політика; національна безпека держави.
Література [9,10,11,12,13,14,15,19, 20]
Змістовий модуль 3. Характеристика витрат виробництва
Тема 5. Характеристика основних видів витрат. Ефективність праці
Підприємства як основна ланка управління продуктивністю. Економічні
ресурси, що призводять до утворення відповідних витрат. Дві великі групи
витрат: інвестиційні та поточні (операційні). Поточні витрати, їх поділ на
циклічні та безперервні. Безперервні витрати та їх зв'язок з оплатою праці
вищого управлінського персоналу утриманням основних виробничих фондів
тощо. Загальні (сукупні) витрати і витрати на одиницю продукції.
Собівартість продукції та її складові, що спрямовані на підготовку,
виробництво, виготовлення і реалізацію товарів і послуг. Зниження собівартості
продукції та її вплив на підвищення продуктивності. Динаміка продуктивності і
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результативність виробництва. Зв'язок результативності з ефективністю
виробництва. Показники вимірювання результативності. Трудовий потенціал у
системі економічних ресурсів. Показники ефективності; продуктивність та
рентабельність

праці.

Теорема

про

рентабельність

компонентів

праці.

Концепції ефективності праці. Ефективність інвестицій у людський капітал.
Література [9, 10, 11, 12, 15, 19, 20]
Тема 6. Взаємозв'язок витрат і продуктивності. Фактори і резерви
підвищення продуктивності праці
Проблема економії і примноження багатств, що проявляються в зростанні
продуктивності. Базові фактори зростання продуктивності: матеріальні потреби
суспільства (безмежні, або невмолимі); економічні ресурси, тобто засоби для
виробництва товарів і послуг (обмежені, або рідкісні).
Внутрішні і зовнішні витрати. Бухгалтерський і економічний прибуток
фірми.
Короткостроковий і довгостроковий періоди, аналіз факторів і резервів
продуктивності праці. Фактори зростання продуктивності праці, їх особливості
на сучасному етапі. Резерви підвищення продуктивності за умов нестабільної
ринкової економіки. Рівень освіти як сигнал про продуктивність праці.
Література [9,10,11,12,15,19,20]
Тема 7. Вимірювання обсягів виробництва і продуктивності
Вимірювання продуктивності як шлях до оптимального управління
економікою в усіх її макро- і мікрорівневих ланках. Управлінські рішення та
інформація щодо абсолютних і відносних показників продуктивності.
Підготовка персоналу в психологічному і мотиваційному плані для
введення системи вимірювання продуктивності. Вимірювання продуктивності
на основі співставлених цін. Вимірювання сукупної і часткової продуктивності
залежно від поставлених цілей у певних ланках економіки. Вимірювання на
мікрорівні продуктивності на основі товарної продукції та доданої вартості.
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Натуральні та трудові методи, їх застосування в структурних підрозділах.
Соціально-економічне зростання і зростання продуктивності за рахунок
кількісного збільшення обсягів продукції та зростання їх якісних параметрів.
Вимірювання продуктивності з урахуванням якісних параметрів продукції.
Літератур: [11,12,13,14,15,16,18,19]
Змістовий модуль 4. Стратегія та прогнозування продуктивності праці
Тема 8. Прогнозування продуктивності праці, планування кількості
працівників
Вплив структурних зрушень на продуктивність праці. Підвищення
технічного рівня виробництва. Вплив галузевих факторів. Обґрунтування
підвищення продуктивності суспільної праці методом ланцюгових підстановок.
Прогнозування

продуктивності

праці

з

використанням

методу

міжгалузевого балансу праці. Прогнозування продуктивності праці шляхом
порівняння витрат живої та уречевленої праці.
Література [10, 19]
Тема 9. Стратегія і методи вимірювання продуктивності
Основні ідеї стратегії оцінки продуктивності. Нормативний метод
вимірювання продуктивності (НМВП). Багатофакторна модель вимірювання
продуктивності
результативності

(БФМВП).

Багатокритеріальний

продуктивності.

Сурогатний

метод

підхід

до

вимірювання
вимірювання

продуктивності.
Література [12, 14,16, 17,18, 19]
Тема 10. Управління продуктивністю на мікрорівні.
Показники і методи оцінювання зміни рівня продуктивності в залежності
від фінансових інвестицій. Нематеріальні ресурси як продукт інтелектуальної
діяльності людей. Інформаційні виробничі технології в сучасних умовах.
Основні одиниці виміру факторів виробництва. Продуктивність основного
9

та оборотного капіталу.
Надійна система економічної безпеки підприємства як основа забезпечення
високого рівня продуктивності за наступними складовими: фінансова складова,
інтелектуальна і кадрова складова, техніко-технологічна складова, політикоправова складова, інформаційна складова, екологічна складова, силова
складова.
Кадрове планування на мікрорівні і його вплив на продуктивність.
Планування чисельності та складу працівників. Планування чисельності
промислово-виробничого

персоналу.

Розрахунок

додаткової

потреби

в

працівниках і спеціалістах. Методика розрахунку чисельності окремих
категорій працівників. Програми підвищення продуктивності. Зростання
продуктивності праці за рахунок підвищення рівня організації праці.
Управління продуктивністю персоналу.
Досвід зарубіжних країн в оцінюванні та управлінні продуктивністю.
Продуктивність «білих комірців». Техніка номінальної групи.
Реструктуризація та санація як систематично здійснювані

заходи для

утримання запрограмованого рівня продуктивності на підприємствах. Основні
види санації підприємств і їх вплив на рівень продуктивності.
Оцінка віддачі від вдосконалення маркетингової системи на виробництві.
Література [11,12,13,14,15,16,17,19]
Тема 11. Управління продуктивністю на макрорівні
Необхідність вимірювати повну продуктивність праці на укрупненому
рівні. Розбіжність між ефективністю і продуктивністю.
Вплив структурних зрушень на продуктивність праці.
Підвищення

технічного

рівня

виробництва.

Пріоритетні

напрямки

інноваційної політики, визначені державою.
Математичні

методи

використовують

на

макрорівні

для

оцінки

продуктивності, їх сутність.
Обґрунтування підвищення продуктивності суспільної праці методом
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ланцюгових підстановок.
Прогнозування

продуктивності

праці

з

використанням

методу

міжгалузевого балансу праці.
Прогнозування продуктивності праці зіставленням витрат живої та
уречевленої праці
Підходи до вимірювання продуктивності в різних секторах економіки.
Вплив галузевих факторів.
Національні

організації

продуктивності.

Роль

і

структура

НОП:

управління, організаційні структури та джерела фінансування. Мережі пошуку
ресурсів та партнерів. Мережі стандартизації, сертифікації та професійної
підготовки.
Програми розвитку промисловості. Центр продуктивності України.
Міжнародне співробітництво з питань підвищення продуктивності. ООН, її
структура, деякі органи та організації. Міжнародна організація праці (МОП).
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародний валютний
фонд (МВФ), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна фінансова
корпорація (МФК).
Література [15,16,17,18,19]
Тема 12. Зарубіжний досвід вимірювання продуктивності аналізу,
контролю та підвищення продуктивності на підприємстві
Підходи до вимірювання продуктивності в різних секторах економіки
зарубіжних країн. Структурний підхід доктора Куросави до вимірювання
продуктивності на підприємствах і в їх виробничих підрозділах.
Підхід Гоулда до вимірювання продуктивності, який базується на
визначенні швидкості обороту капітальних вкладень. Метод "швидкої оцінки
продуктивності": точна діагностика; управління програмою підвищення
продуктивності, що охоплює всю організацію. Порівняння показників
продуктивності, або міжфірмове порівняння (МФП).
Показники порівняння діяльності фірми: продуктивність загальних
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доходів; продуктивність прибутку; обсяг продаж на одного працівника; загальні
доходи на одного працівника тощо.
Принципи

управління

продуктивністю

інновацій:

централізований

принцип; повної децентралізації; комбінованої децентралізації; венчурний.
Пріоритетні

напрями

інноваційної

політики

визначені

державою.

Стимулювання наукових досліджень і розробок в західних державах.
Література [11, 12, 13, 14, 17, 19, 20]
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є
складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи.
Мета — закріпити та поглибити здобуті теоретичні знання, сформувати
уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою,
законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами
власних досліджень в організаціях.
Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого
прізвища (див. таблицю).
Перша літера прізвища
студента
А, Б, В
Г, Д, Е, Є
Ж, 3, І
Й, К, Л
М, Н, О
П, Р, С
Т, У, Ф
X, Ц, Ч
Ш, Щ
Ю, Я

Номер варіанта
контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту
(комп’ютерний набір - 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі
сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Обов’язковою умовою
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написання роботи є зміст, що містить питання завдання із зазначенням
сторінок, вступ та висновки, які повинні відображати власне ставлення
студента до матеріалу, який вивчається, безпосередньо відповіді на питання без
розриву сторінки та з зазначенням посилань на літературні джерела, а також
список використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел.
Відповідно до Положення про запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних
роботах всі контрольні роботи підлягають перевірці на оригінальність тексту,
для не допущення плагіату.
Плагіат – привласнення авторства на запозичений твір науки, літератури,
мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а
також використання у своїх працях запозичень без посилання на автора.
Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови,
що зазначені всі джерела запозичень.
Різновиди плагіату:
- видання виконаної роботи іншого автора за свою без внесення в неї
жодних змін та належного оформлення цитування;
- копіювання значної частини чужої роботи в свою як в оригіналі так і у
перекладі без внесення в запозичене жодних змін та належного оформлення
цитування;
- представлення суміші власних та запозичених аргументів без належного
цитування;
- внесення незначних правок у скопійований матеріал (переформулювання
речень, зміна порядку слів в них тощо) та без належного оформлення
цитування;
- компіляція – створення значного масиву тексту шляхом копіювання із
різних джерел без внесення в нього правок, посилань на авторів та
«маскування» шляхом написання перехідних речень між скопійованими
частинами тексту;
- парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту.
13

Сутність парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних оборотів або
пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці (збереженої
на електронних або паперових носіях, у тому числі розміщеної в мережі
Інтернет).
Перевірку

на

академічний

плагіат

контрольної

роботи

здійснює

безпосередньо викладач на етапі загальної перевірки роботи. Результати
перевірки на академічний плагіат оформлюються протоколом засідання
кафедри. Якщо робота містить плагіат, викладач зобов’язаний повернути
роботу студенту на доопрацювання.
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
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 З
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,
спрямованого на підвищення продуктивності.
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Варіант 4
1. Завдання менеджменту продуктивності.
2. Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок
зменшення витрат 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.
Варіант 6
1. Обґрунтування підвищення продуктивності суспільної праці методом
ланцюгових підстановок.
2. Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок
удосконалення стилів управління.
3. Ознайомитися з системою функціонування інформаційної технології на
підприємстві.
Варіант 7
1. Математичні

методи

використовують

на

макрорівні

для

оцінки

продуктивності, їх сутність..
2. Основні види виробничих технологій.
3. Класифікація "твердих" (матеріально-технічних) чинників продуктивності
Варіант 8
1. Макрорівневі чинники продуктивності: сутність та характеристика.
2. Ознайомитись із системою планування підвищення продуктивності за
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рахунок

раціональнішого

використання

обладнання

та

потужностей

підприємства.
3. Проаналізувати

систему

вимірювання

продуктивності

в

підрозділах

організації.
Варіант 9
1. Модель «пастки» низької продуктивності. Зобразіть схематичну залежність
результатів виробництва і ситуації в країні від низької продуктивності.
2. Проаналізувати вплив фінансових інвестицій на рівень продуктивності.
3. Визначення цілей суспільства і ролі продуктивності в їх досягненні.
Варіант 10
1. Зв'язок між продуктивністю праці та якістю продукції.
2. Фактори економічного зростання.
3. Структурні зміни у ВВП як фактор зростання продуктивності.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Предмет менеджменту продуктивності.
2. Метод менеджменту продуктивності.
3. Зв'язок менеджменту продуктивності з іншими дисциплінами.
4. Завдання менеджменту продуктивності.
5. Класифікація цілей суспільства.
6. Характеристика економічних і екологічних цілей суспільства.
7. Характеристика соціальних і демографічних цілей суспільства.
8. Екстенсивні та інтенсивні чинники продуктивності.
9. Сутнісна класифікація продуктивності.
10.Роль продуктивності у досягненні різноманітних цілей суспільства.
11.Модель "пастки" спадної продуктивності.
12.Класифікація "твердих" (матеріально-технічних) чинників продуктивності.
13.Класифікація інтеграційних чинників продуктивності.
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14.Класифікація "м'яких" чинників продуктивності.
15.Основні фонди і виробничі потужності та їх вплив на продуктивність.
16.Склад об'єктів промислової власності.
17.Склад об'єктів, що охороняються авторськими та суміжними правами.
18.Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.
19.Охарактеризувати нематеріальні активи.
20.Розкрити методи і функції системи управління продуктивністю.
21.Ринкова система та продуктивність.
22.Суть організаційного менеджменту.
23.Економічна безпека підприємства, її стратегічна мета.
24.Характеристика видів реструктуризації підприємства.
25.Суть макрорівневих чинників продуктивності.
26.Чинники продуктивності, пов'язані із життєвим простором країни.
27.Стратегія і методи вимірювання продуктивності.
28.Інституціональні механізми, їх призначення.
29.Сурогатний підхід до вимірювання продуктивності.
30.Система управління витратами і норми витрат.
31.Місця витрат і центри відповідальності в системі управління продуктивністю.
32.Економічні ресурси, їх категорії.
33.Ефективність праці та її вимірювання.
34.Крива виробничих можливостей зростання продуктивності.
35.Зовнішні витрати фірми.
36.Внутрішні витрати фірми.
37.Бухгалтерський і економічний прибуток фірми.
38.Суть короткострокового періоду.
39.Суть довгострокового періоду.
40.Закон спадної продуктивності.
41.Крива спадної віддачі.
42.Гранична і середня продуктивність.
43.Постійні перемінні витрати.
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44.Альтернативні витрати.
45.Середні та граничні витрати. Залежність граничних витрат від середніх
загальних і середніх перемінних витрат.
46.Граничні витрати і гранична продуктивність.
47.Віддача витрат у довгостроковому періоді.
48.Позитивний і негативний вплив масштабів виробництва на рівень
продуктивності.
49.Постійна віддача від зростання масштабів виробництва.
50.Мінімальний розмір виробництва і продуктивність.
51.Соціально-економічне значення вимірювання продуктивності.
52.Технічні проблеми вимірювання продуктивності.
53.Організаційні проблеми вимірювання продуктивності.
54.Загальний підхід до вимірювання продуктивності.
55.Вимірювання сукупної і часткової продуктивності на макрорівні.
56.Вимірювання продуктивності на підприємствах.
57.Вимірювання продуктивності у виробничих підрозділах фірм.
58.Індекси змінного, постійного і структурного складу продуктивності.
59.Різновиди трудового методу вимірювання продуктивності.
60.Індексний метод вимірювання продуктивності.
61.Оцінювання продуктивності державної адміністрації і національного сектора
СІЛА.
62.Структурний підхід доктора Куросави до вимірювання продуктивності в
підрозділах підприємств.
63.Структурний підхід доктора Куросави до вимірювання продуктивності на
підприємствах.
64.Підхід Лоулора до вимірювання продуктивності.
65.Підхід Гоулда до вимірювання продуктивності.
66.Суть "швидкої оцінки продуктивності".
67.Ступінь технічної оснащеності праці, її вплив на рівень продуктивності.
68.Механізація і автоматизація праці і їх вплив на рівень продуктивності.
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69.Основні напрями підвищення продуктивності капітальних вкладень.
70.Чинники підвищення продуктивності фінансових інвестицій.
71.Продуктивність персоналу.
72.Види мотивів і їх вплив на рівень продуктивності.
73.Основні напрями підвищення продуктивності нематеріальних ресурсів.
74.Оцінка рівня управління і його вплив на рівень продуктивності.
75.Система маркетингової інформації і її вплив на рівень продуктивності.
76.Оцінка

рівня

організації

праці

і

основні

напрями

підвищення

її

продуктивності.
77.Основні напрями підвищення продуктивності інновацій.
78.Суть науково-технічного прогресу (НТП) і його роль у підвищенні
продуктивності.
79.Організаційний менеджмент як чинник підвищення продуктивності.
80.Структурні зміни у ВВП як фактор зростання продуктивності.
81.Роль інституціональних механізмів у підвищенні продуктивності.
82.Оптимізація інфраструктури економік як чинник зростання продуктивності.
83.Вплив фіскальної політики на рівень продуктивності.
84.Внутрішній ринок товарів і послуг, його вплив на рівень продуктивності.
85.Дефіцитний бюджет і внутрішній державний борг як чинники зростання
продуктивності.
86.Вплив соціальної політики на рівень продуктивності.
87.Принципи

управління

продуктивністю

інновацій

на

підприємствах

зарубіжних країн.
88.Стратегії управління інноваційними процесами в зарубіжних фірмах і
корпораціях.
89.Роль зовнішніх і внутрішніх венчурів у підвищенні продуктивності
інновацій.
90.Основні напрями державного регулювання інноваційної політики.
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