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АНАЛ1З ЧИСЕЛЫЮСТ1 ТА СТРУКТУРИ КАДР1В 
Н А ш д п Р и е м С Т В 1 

У статт розглянуто картину стану й тенденцп розвитку трудових ресурав шдприемст
ва, яку дае аналiз змши середньооблiковоi чисельност працiвникiв проведений по кате-
гс^ях персоналу, що дозволяе оцiнити також склад i структуру трудових ресурав. 
Дослiджено дiнамику чисельностi персоналу, розраховаш основнi показники руху кадрiв. 
Розкрита повнота використання трудових ресурав, яку можна оцшити по кiлькостi вщ-
працьованих днiв i годин одним пращвником за аналiзований перiод часу, а також по 
ступеш використання фонду робочого часу. Такий аналiз проводиться по кожнш кате-
горп працiвникiв, по кожному виробничому шдроздш й у цiлому по шдприемству. 

Ключов1 слова: чисельнiсть персоналу, структура, аналiз, трудовi ресурси, 
фонд робочого часу. 

Вступ. Ефективнють господарськоi дiяльностi досягаеться за умови 
поеднання засобiв виробництва iз робочою силою у суворо визначених ю-
лькюних та якiсниx пропорцiяx. Неповне використання того чи шшого ви
ду ресуршв зменшуе загальну кшьюсть продукцii, що виробляеться. В най-
бiльшiй мiрi це стосуеться трудових ресуршв. 

Неефективне використання трудових ресуршв значно знижуе рiвень 
квалiфiкацii i працездатностi працiвникiв, продуктивнiсть працi, збшьшуе 
матерiальне та моральне старiння основних фощцв, пiдвищуе матерiалое-
мнiсть продукцп, призводить до значного пiдвищення собiвартостi проду-
кцii та зниження ефективносп виробництва. 

Аналiз впливу трудових факторiв на господарську дiяльнiсть почи-
наеться з вивчення забезпеченосп пiдприемства робгтниками за складом, 
структурою, квалiфiкацiею i культурно - освiтнiм рiвнем та характеристи
ки руху робочоi сили. 

Окремi теоретико-методологiчнi аспекти ефективностi використання 
трудових ресуршв висвiтленi у роботах таких вгтчизняних i зарубiжниx 
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вчених, як А. Линенко, Н. Шульга, Л. Чернелевський, Т. Мельник, М. Ар
мстронг, М.Спенс та ш. 

Метою статт е розгляд теоретико-методолопчних основ аналiзу 
ефективносп використання трудових ресуршв на шдприемствг Виходячи 
i3 поставлено!' мети необхцшо виршити наступи! завдання: 

- розглянути етапи аналiзу ефективностi використання трудових ре-
cypciB; 

- дати характеристику показникам ефективност1 npani; 
- розглянути методи вим1рювання р1вня продуктивное^ npani; 
- висвплити фактори, якi впливають на продуктившсть працi. 
Основн1 результати досл1дження. Для оцшки забезпеченост шдп-

риемства робочою силою визначаються як абсолкшн так i вiдноснi вцгхи-
лення вщ плановоi потреби в нiй. Абсолютне вцгхилення розраховуеться 
шляхом порiвняння фактичних показниюв за звгтний перiод з вщповцши-
ми показниками за планом. Велике значення мае аналiз динамжи чисель-
ностi персоналу за 2-3 роки. Вш дае змогу оцшити як пiдприемство впису-
еться в ринковi умови господарювання i насюльки успiшно витримуе кон-
курентну боротьбу на ринку продукцп i трудових ресуршв. 

Загальну картину стану й тенденцп' розвитку трудових ресуршв шдп
риемства дае аналiз змiни середньооблiковоi чисельностi працiвникiв про
ведений по к а т е п ^ я х персоналу, що дозволяе оцшити також склад i стру
ктуру трудових ресуршв. 

Чисельнiсть персоналу на кшець року наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 - Динамша чисельност! персоналу 

Показники 
Чисельнiсть Змши 

Показники 
Чисельнiсть 2011-2012 рр. 2012-2013 рр. Показники 

2011 р. 2012 р. 2013 р. абсол, 
чол. 

вщносш, 
% 

абсол., 
чол. 

вщносш, 
% 

Середньо-
облiкова 
чисельтсть 
працiвникiв 
на кiнець року, 
чол. 31 32 33 1 103,2 1 103,1 
в тому числг 

- керiвники 5 5 4 0 100,0 - 1 80,0 
- фаxiвцi 15 16 17 1 106,7 1 106,3 
- СЛУЖ6ОВЦ! 6 6 7 0 100,0 1 116,7 
- техтчний 

персонал 5 5 5 0 100,0 0 100,0 
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З наведених даних на кiнець 2013 року бачимо, абсолютна чисельнють 
персоналу зменшилася на 1 працiвника за рахунок зменшення керiвникiв. 
Зменшення чисельност е наслiдком зменшення обсяпв надання послуг й оп-
тимiзацiею кадрового складу шдприемства. 

Структура чисельностi по категорiяx працiвникiв характеризуеться да-
ними, наведеними на рис. 1-3. 

• KcpiDiiMKM • cPaxiBLij С л у ж б о в ц 1 • T e x n i n н и й п е р с о н а л 

Рис. 1 - Структура чисельноеп працiвникiв за 2011 р. 

• Кер1вники • t t > a x i B i 4 i Службовц1 и Т е х ш ч н и й персонал 

Рис. 2 - Структура чисельноеп пращвншав за 2012 р. 

Кер i в н и к и B O a x i B u i С л у ж б о в ц 1 • Техн1чний п е р с о н а л 

Рис. 3 - Структура чисельностi пращвншав за 2013 р. 
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В СТРУКТУР! персоналу, зпдно наведених даних !стотних змш не вщбу-
лося. Найбшьш питому вагу складають фах1вщ - 52 %. Доля фах1вщв за перь 
од з 2011 року по 2013 рок збшьшилась на 3 вщсоткових пункпв за рахунок 
збшьшення ix чисельност! Зростання питомоi ваги по шшим категор!ям пра-
цюючих обумовлено тшьки змшами в чисельност фах!вщв та загальноi чи-
сельноси. 

Необхцща умова ефективноi роботи персоналу - стабшьшсть складу 
ствробгтниюв шдприемства. Склад працюючих постшно змшюеться, цей 
процес характеризуеться коефпцентами обороту робочоi сили: 

а) коефщент обороту по прийому 
Кпр = Чпр/Чсроб, (1) 

де Чпр - число прийнятих пращвниюв, чоловик; 
Чсроб - середньооблжова чисельшсть персоналу, чоловик; 
б) коефпцент обороту по звшьненню 

Кзв = Чзв/Чсроб, (2) 
де Чзв - число звшьнених пращвниюв, чоловпс; 

в) коефпцент загального обороту 
Кзаг = Чпр+Чзв/ Чсроб; (3) 

г) коефщент плинност робочоi сили 
Кзв = Чзвв/ Чсроб, (4) 

де Чзвв - число звшьнених за власним бажанням i порушення трудовоi 
дисциплши, чоловпс 

Розрахован показники руху кадр!в наведен! в табл. 2. 

Таблиця 2 - Анал!з руху персоналу 

Вщхилення 
Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2011-2012 р.р. 2012-2013 р.р. 

+/- % +/- % 
Прибуло на шдприемство, 
чол. 1 4 2 3 400,0 -2 50,0 
Вибуло з шдприемства, 
чол. всього, 3 4 3 1 133,3 -1 75,0 
у т.ч.: по власному бажан-
ню 3 4 3 1 133,3 -1 75,0 
Чисельшсть на юнець 
перюду 33 33 33 0 100,0 0 100,0 
Середньооблшова 
чисельшсть штатних 
пращвниюв, чол. 31 32 33 1 152,4 1 103,1 
Коефщенти обороту 

- з приймання 0,032 0,125 0,061 0,093 390,6 -0,064 48,8 
- з! звшьнення 0,097 0,125 0,091 0,028 128,9 -0,034 72,8 
- загального обороту 0,129 0,25 0,152 0,121 193,8 -0,098 60,8 

Коефщент плинносп, % 9,68 12,5 9,09 2,82 х -3,41 х 
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При ансшз1 табл. 2 видно, що у 2012 рощ було звшьнено на одного 
пращвника бшьше шж у 2011 рощ, а також на 3 пращвниюв було бшьше 
прийнято на роботу, у 2013 рощ пор!вняно з 2012 роком було менше звшь
нено на 1 пращвника i прийнято на 2 пращвника. 

У раз! цього в 2012 рощ збшышшися коефшденти загального обороту 
персоналу та плинносп кадр!в. Останнш досяг розм!ру 12,5 що е вже дово-
л! високим показником, але ще знаходиться в рекомендованих межах 
(до 17 % ) , в 2013 рощ в с коефшденти обороту персоналу та плинносп кад-
р!в зменшилися. 

Повноту використання трудових ресуршв можна оцшити по кшькос-
т вщпрацьованих дшв i годин одним пращвником за анал!зований перюд 
часу, а також по ступеш використання фонду робочого часу. Такий анал!з 
проводиться по кожнш категорii пращвниюв, по кожному виробничому 
шдроздш й у цшому по тдприемству. 

Розрахунок показниюв фонду робочого часу. 
Календарний фонд часу становить: 
- 2011 -365 дшв; 
- 2012-366 дшв; 
- 2013-365 дшв. 
Номшальний фонд робочого часу розрахувати по формул!: 

Тном Т к - ( 5 ) 

де Т н о м - номшальний фонд робочого часу, днц 
Т к - календарний фонд часу, днц 

- час вихщних i святкових дшв. 
Розрахунок явочного фонду робочого часу розраховуемо по формул!: 

Т я в Т ном - ^неяв , ( 6 ) 

де Т я в - явочний фонд робочого часу, дш; 
^ н е я в - дш неявок: вщгустки, через хворобу, прогули, просто! 
Корисний фонд робочого часу розрахувати по формул!: 

^яв ' ^ ~~ ^вп •> (7) 
де Т п - корисний фонд робочого часу, год.; 

t - номшальна тривалють робочого часу, год.; 
^ п - час внутр!змшних проскнв i перерв у робот!, скорочених i пшь-

гових годин, годинники. 
Розрахунки наведен! в табл. 3. Як видно з даних наведених у табл. 3 

фактично корисний фонд робочого часу 1 пращвника у 2012 рощ стано
вить 1542,2 годин, що на 37,1 годину менше шж у 2011 р. Це пов'язане з 
тим у 2012 рощ скоротилися явочний фонд робочого часу та тривалють 
робочоi змши. У 2013 рощ навпаки корисний фонд робочого часу 1 пра
щвника вирю на 23,5 години. 
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Таблиця 3 - Основш показники балансу робочого часу одного робпника 

Ввдхилення 
Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2011-2012 рр. 2012-2013 рр. 

абсол. ввдн.,% абсол. ввдн.,% 
Календарний, дш 365 366 365 1 100,3 -1 99,7 
Номшальний 
(режимний), д н 251 250 251 -1 99,6 1 100,4 
Середньооблшова 
чисельшсть 
штатних 
прац!вник!в, чол. 31 32 33 1 103,2 1 103,1 
Загальний 
корисний фонд 
робочого часу, год. 48959 49351 51668 392 100,8 2317 104,7 
Корисний фонд 
робочого часу 
одного пращвника, 
год. 1579,3 1542,2 1565,7 -37,1 97,7 23,5 101,5 

Висновки. Оцшка використання трудових ресуршв дозволяе виявити 
недолши у робот!, ix причини та внутршпп резерви економп трудовитрат i 
тдвищення ефективносп використання кадр!в завдяки ix ращонального 
розмщення, повнпшого завантаження i використання вщповцшо з набутою 
профешею, спещальнютю i квал!фикащею. 

Складовими анашзу використання трудових ресуршв виступають чи
сельшсть пращвниюв, р!вень забезпеченосп ними шдприемства, ix склад i 
структура, показники руху робочоi сили, продуктивност пращ, викорис
тання робочого часу тощо. Система трудових показниюв дае можливють 
поеднати та пов'язати окрем! показники м!ж собою, а ix анашз дозволяе 
оцшити вплив кожного окремого й усiеi сукупност показниюв на загальну 
результатившсть пращ. 

Анаипз повинен грунтуватися на юнуючих законодавчш та нормати-
вно-правовш, облшовш шформащйних базах, бухгалтерськш та статисти-
чнш звггаостях, даних первинноi документацii та ш. 

Шдприемства повинш бути защкавлеш в якнайшвидшому усуненш 
ушх н е д о л и в в робот! пращвниюв та використанш виявлених резерв!в, 
осюльки це дозволить шдвищити ефективнють пращ, а це, у свою чергу, 
покращить результати д!яльност шдприемства. 
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ОСНОВН1 СИСТЕМИ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТ1 Д1ЯЛЬНОСТ1 

У статт розглянуто основш системи та методи визначення ефективносп д1яльносп шдп
риемств, користуючись якими можливо шдвищити ефектившсть ix функцюнування. Розг-
лянутий склад систем оцшювання та можливють ix застосування в сучасних умовах госпо
дарювання. Показано, що процес дослвдження р!зних метсццв е одним з найбшыш актуа-
льних питаны на сьогодшшнш момент, зважаючи на те, що серед юнуючих вартюних 
моделей немае тако:1, яка в повнш м!р! дозволила б враховувати всю сукупшсть факто-
р!в зовшшнього i внутр!шнього середовища компанп. 

Ключов1 слова: оцшка, ефектившсть д1яльносп, вартють компанп, система зба-
лансованих показниюв 

Вступ. В сучасних умовах господарювання проблема оцшки ефектив
носп д!яльност шдприемств е досить актуальною, тому що оцшка та визна
чення ефективносп дае змогу дослщжувати процес управлшня д!яльнютю 
шдприемства, визначае р!вень вщповщноси системи управлшня об'екту та 
зовшшньому середовищу, а також сприяе виявленню в!дхилень у функцю-
нуванш системи. 

Взаемод!я суб'екив господарювання !з зовншпнм середовищем, яке 
характеризуеться високим р!внем невизначеноси, складноси та динам!зму, 
призводить до зниження ефективносп управлшських ршень. Як наслщок, 
стае необхщною якюна i своечасна оцшка ефективносп внутршшх процешв 
на шдприемств^ процешв його взаемодii з елементами зовншшього середо-
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