
Інструкційна картка до проведення 

практичного заняття № 3 

 

з дисципліни  Економіка підприємства 

 

Тема заняття: Розрахунок чисельності працівників та продуктивності праці 

 
Мета проведення заняття: З’ясувати принципи  формування  персоналу   

підприємства; методи  залучення персоналу;  

продуктивність  праці  та  показники  її  

ефективності.   

 

Після виконаної роботи студент повинен 

знати: показники ефективності використання персоналу підприємства;  

   планування  чисельності  працівників  підприємства.   

вміти: розраховувати чисельність працівників на підприємстві та  

     продуктивність праці персоналу 

 

. 

 

 

Структура проведення практичного заняття. 

 

1. Організаційна частина з вивченням мети практичного заняття. 

2. Теоретичне обґрунтування практичного заняття. 

3. Видача завдань студентам для самостійної роботи. 

4. Виконання студентами практичного завдання. 

5. Перевірка викладачем виконання завдання.  

6. Підсумки проведення практичного заняття. 

7. Домашнє завдання.    

 

 

Методичне забезпечення практичного заняття. 

 

1. Картки індивідуальних завдань. 

2. Контрольна картка відповідей. 

3. Методичні вказівки з виконання практичного завдання. 

 



Варіант    І 

Теоретична частина 

1)Трудові ресурси підприємства - це: 

   а)кадровий персонал, який забезпечує його належне функціонування; 

   б)кадровий персонал, що виступає як сукупність працівників різних 

професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві; 

  в)працівники, які мають значний стаж роботи на підприємстві; 

  г)працівники, які мають високий рівень кваліфікації. 

 

2)До основних класифікаційних ознак працівників не відносять ознаки: 

   а)за категоріями; 

   б)за стажем роботи; 

   в)за партійною належністю; 

   г)за віком і статтю. 

 

3)Облікова чисельність - це: 

   а)кількість працівників, які щоденно повинні бути на роботі для 

повного і своєчасного виконання виробничого завдання; 

   б)загальна кількість працівників, необхідних підприємству з 

урахуванням заміни осіб, які знаходяться у відпустках, хворіють та відсутні з 

інших поважних причин; 

   в)кількість працівників, які знаходяться на обліку в певних структурах; 

   г)кількість працівників, яким нараховується відрядна зарплата. 

 

4) Професія характеризує: 

   а)можливість опанувати суміжну спеціальність; 

   б)вид трудової діяльності; 

   в)сукупність певних теоретичних знань і практичних навиків; 

   г)вміння працювати на даному підприємстві. 

 

5)Кваліфікація - це: 

   а)сукупність спеціальних знань і практичних навиків, які визначають 

підготовленість працівника виконувати роботу; 

   б)умовний поділ професії, що потребує додаткових навичок та знань 

для виконання робіт на певному відрізку виробництва; 

   в)категорія, що відображає якість і складність праці; 

   г)сукупність знань та навичок, що характеризує ступінь оволодіння 

працівниками тієї чи іншої професії чи спеціальності. 

 

6)Продуктивність праці - це показник: 

   а)надійності праці; 

   б)ефективності праці; 

   в) рівня насиченості праці; 

   г)конкурентоспроможності праці на ринку 



Практична частина 

Задача 1 

Визначити облікову чисельність персоналу туристичного комплексу, 

якщо протягом місяця на роботу з’явилося 56 осіб. За місяць налічувалося 7 

вихідних днів і 1 святковий день. Середня кількість днів невиходів на роботу з 

певних причин становить 3 дні. 
 

Задача 2 

Визначити та проаналізувати зміну продуктивності праці в натуральному 

і вартісному виразі за два роки. Визначити комплексний показник динаміки 

ефективності використання робочої сили. 

Показник 
Роки 

2015 2016 

Обсяг реалізованого турпродукту, од 785 823 

Виручка від реалізації тур продукту, тис. грн. 540 685 

Чисельність працівників на початок року, чол. 70 ? 

Чисельність працівників на кінець року, чол. 78 ? 

Примітка:  в 2016році чисельність звільнених працівників становила 5 чол, а 

прийнятих – 2 чол. 

 

 

Розрахункові формули: 

1) Залежність між обліковою і явочною чисельністю можна записати як: 
Чоб = Чя ∙ Кяо 

де: ЧОБ - облікова чисельність; 

Чя - явочна чисельність; 

Кяо - коефіцієнт переведення явочної чисельності в облікову. 

 

2) Коефіцієнт переведення явочної чисельності в облікову: 

Кяо =
Др

Др − Дн
 

 де: Др, Дн – відповідно дні робочі та дні не виходів на роботу з певних 

причин 

3) Продуктивність праці: 

ППн =
РТ

Чс
                            ППв =

Вр

Чср
 

     де: ППн, ППв - продуктивність праці відповідно в натуральному і 



4) Комплексний показник (коефіцієнт) динаміки ефективності 

використання робочої сили: 

Ке = √Іпп(в) ∙ Іпп(н), 

де - Іпп(в), Іпп(н)  - відповідні індекси зміни продуктивності праці у 

вартісному і натуральному вираженні. 

Іпп =
ПП2015

ПП2016
 

Критеріальним  значенням коефіцієнта динаміки є «1», як що І > 1це 

означає  ріст показника, як що І = 1 – стабільність; як що І < 1 спад явища. 

 

Питання та завдання для закріплення матеріалу 

1. Дайте характеристику трудовим ресурсам підприємства. 

2. Дайте визначення кадрам підприємства. 

3. Яка є класифікація працівників за основними ознаками? 

4. Дайте визначення професії і спеціальності. 

5. Що означає структура персоналу? 

6. Які є абсолютні і відносні показники кадрового стану підприємства? 

7. Яка різниця між явочним і списковим складом персоналу? 

8. Що означає середньосписковий склад персоналу? 

9. Яка залежність між обліковою і явочною чисельністю? 

10. Що таке стабільність персоналу? Чим вона визначається? 

11. Які є показники обороту чисельності персоналу? 

12. Як визначаються втрати в чисельності працівників від плинності кадрів? 

13. Що таке планування персоналу? Які є етапи планування? 

14. Як визначається потреба у фахівцях? 

15. Яким чином проводиться розрахунок балансу робочого часу? 

16. Яка мета системи управління персоналом? 

17. Які є функціональні підсистеми управління персоналом? 

18. Що таке продуктивність праці? Які є способи її розрахунку? 
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