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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Забезпеченість підприємства необ-
хідним трудовими ресурсами, їх раціональне 
використання, високий рівень продуктивності 
праці мають велике значення для підвищення 
ефективності функціонування будь-якої під-
приємницької структури. Розвиток трудового 
потенціалу підприємства відбувається за 
рахунок оцінювання праці робітників, вияв-
лення трудових резервів кожного працівника 
для його найоптимальнішого використання, 
подальшого навчання та перенавчання, під-
вищення його кваліфікації. Отже, ефектив-
ність використання трудових ресурсів підпри-
ємства є ключовим фактором, що впливає на 
конкурентоспроможність продукції та її якість, 
сприяє поліпшенню економічної діяльності, 
зменшенню витрат на трудові ресурси та зрос-
танню їх доходів. Дослідження підходів до 
оцінки трудових ресурсів підприємства має на 
меті зменшити їх неоднозначність шляхом сис-

тематизації та підвищити можливості вибору 
найоптимальніших показників для оцінки 
забезпеченості та використання працівників.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню теоретичних і методичних 
аспектів використання трудових ресурсів під-
приємства загалом та оцінки ефективності 
використання персоналу зокрема присвячено 
наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, 
таких як: Т.В. Давидюк, Є.П. Качан, А.Я. Киба-
нов, М.І. Магура, Є.О. Олійник, В.Т. Смирнов, 
І.В. Скобликова, В.В. Травін та ін. Вчені дослі-
джують сутність трудових ресурсів, трудового 
потенціалу, робочої сили, пропонують підходи 
до оцінки персоналу різних галузей, рекомен-
дують способи управління трудовими ресур-
сами та напрями підвищення ефективності їх 
використання на підприємствах окремих галу-
зей та сфер економіки.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, незважаючи на ЕК
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значну кількість опублікованих праць та їх нау-
кову цінність, чимало теоретичних і методичних 
аспектів оцінки використання трудових ресурсів 
потребують подальших наукових досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основною метою статті є розгляд 
трудових ресурсів як ключового складника 
капіталу підприємства та дослідження підхо-
дів до оцінки забезпеченості ними підприєм-
ства й ефективності їх використання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поняття «трудові ресурси» у науко-
вий обіг уперше ввів у 1922 р. академік С.Г. 
Струмілін, який запропонував визначати тру-
дові ресурси як «основний фонд, що живить 
собою всяке народне господарство – це жива 
робоча сила даної країни або народу. Будь-
яке скорочення або розширення цього фонду 
робить величезний вплив на загальний тип 
господарського розвитку» [1, с. 7]. Далі було 
безліч різних трактувань поняття «трудові 
ресурси». У результаті дослідження поглядів 
таких вчених-економістів, як А.Я. Кибанов 
[2, с. 25], Г.С. Вечканов [3, с. 20], М.І. Магура 
[4, с. 121], Ю.М. Остапенко [5, с. 28], В.В. Тра-
він [6, с. 27], Є.П. Качан [7, с. 19], В.М. Лукаше-
вич [8, с. 15], Є.О. Олійник [9, с. 74], Н.І. Єсі-
нова [10, с. 11], щодо визначення сутності 
«трудових ресурсів» ми дійшли висновку, що 
дефініція трудових ресурсів може мати такий 
вигляд: трудові ресурси – це складова час-
тина виробничих ресурсів, що представляє 
собою промислово-виробничий персонал 
підприємства, який володіє певними освітою 
та кваліфікацією, використовується під час 
виробництва шляхом взаємодії з основними 
фондами та матеріальними ресурсами, ство-
рює продукцію та додаткову вартість; окрім 
того, його чисельність має бути обґрунтова-
ною, достатньою, але при цьому може зміню-
ватися у разі потреб виробництва.

Сьогодні трудові ресурси виступають 
визначальним елементом у досягненні кон-
курентних переваг на сучасному економіч-
ному рівні. Не природні багатства, а здоров'я, 
знання, накопичені в процесі навчання та 
подальшої трудової діяльності, акумульо-
вана інформація, досвід працівника утворю-
ють основний матеріал, який закладається у 
фундамент розвитку економічної системи в 
країнах із розвиненою ринковою економікою, 
оскільки серед основних визначальних склад-
ників якості продукції виступає такий елемент, 
як трудові ресурси.

Отже, трудові ресурси сьогодні є одним 
із значущих складників капіталу підприєм-

ницької структури. Так, В.Т. Смирнова та 
І.В. Скобликова [11] пропонують виокремлю-
вати види капіталу, які мають бути притаманні 
трудовим ресурсам підприємства, а саме: 
трудовий капітал, інтелектуальний капітал, 
капітал здоров'я, підприємницький капітал, 
культурно-моральний капітал.

Трудовий капітал підприємства зазвичай 
виражається роботою висококваліфікованих 
робітників, потреба в яких визначається тех-
нологією, що застосовується на підприємстві. 
Під час зростання рівня технології відбува-
ється підвищення вимог до трудового капі-
талу. Під час розвитку технології або пере-
ходу на нові високотехнологічні виробництва 
необхідні інвестиції, метою яких мають стати 
підвищення кваліфікації та перекваліфікація 
працівників.

До інтелектуального капіталу належать 
інтелектуальна діяльність і творчі здібності 
працівників. Інтелектуальний капітал є інди-
відуальною особливістю людського розуму, 
кмітливості та винахідливості [11].

Капітал здоров'я також є необхідною части-
ною трудових ресурсів. Внесок у цей капітал 
виступає запорукою працездатності співро-
бітників, оскільки дає змогу знизити захворю-
ваність та продовжити продуктивний період 
трудової діяльності. Від рівня та якості послуг 
охорони здоров'я, які надаються людині з її 
народження і до пенсійного віку, залежить 
рівень здоров'я.

Підприємницький капітал визначається 
такими показниками, як підприємливість, 
новаторство, здатність до організації та 
ризику, почуття економії, енергоємність та 
ін. Зазначені властивості особистості необ-
хідні для ефективного управління й якісного 
ведення бізнесу. При цьому якість підприєм-
ницьких здібностей можна визначити після 
оцінки ефективності використання підприєм-
ницького капіталу та стабільності розвитку 
підприємства.

Необхідність культурно-морального капі-
талу також яскраво виражена у виробничому 
середовищі та стає на один рівень із кваліфі-
кацією й інтелектом. До нього можна віднести 
такі якості, як етика, цінності, мораль та ін. Усі 
ці якості сприяють підвищенню ефективності 
праці та зростанню доходів підприємства. 
Культурно-моральний капітал слід відокрем-
лювати від інших видів капіталу і застосову-
вати в усіх сферах трудової діяльності [11].

Як правило, володіння всіма видами капі-
талів відображає якість трудових ресурсів та 
пов'язане з рівнем освіти працівників. Своєю 
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чергою, якість трудових ресурсів впливає на 
процес розвитку підприємства і сприяє підви-
щенню соціально-економічної ефективності 
його діяльності.

Але потенціал трудових ресурсів включає 
в себе не тільки психологічні та фізичні якості 
працівників підприємства, але й параметри, 
які визначають ступінь їх працездатності, а 
також придатності виконувати поставлені 
завдання в процесі трудової діяльності.

Так, на думку Т.В. Давидюк, структура тру-
дових ресурсів включає в себе дев’ять ключо-
вих аспектів: стать, вік, освіту, професію, місце 
проживання, національну мову, релігію, зайня-
тість за сферами, громадські групи [12, с. 33]. 
Але, на нашу думку, до цих аспектів доцільно 
додати ще й виробничий досвід роботи.

Особливими рисами, які відрізняють тру-
дові ресурси від будь-яких інших, є можли-
вість висувати вимоги до керівництва щодо 
змін умов роботи й оплати праці, можливість 
виконувати роботу або відмовлятися від неї 
добровільно, а також можливість звільнятися 
за власним бажанням. У зв'язку із цим необ-
хідно ретельно обмірковувати напрями ефек-
тивного використання трудових ресурсів під-
приємства, а для цього треба, насамперед, 
мати достовірну та об’єктивну інформацію 
щодо використання трудових ресурсів на під-
приємстві. Отримати таку інформацію можна 
лише за допомогою аналізу й оцінки персо-
налу.

Аналіз трудових ресурсів дає змогу визна-
чити потребу в персоналі, забезпеченість під-
приємства трудовими ресурсами, визначити 
рівень задоволення персоналу роботою та 
умовами праці, оцінити ефективність вико-
ристання персоналу підприємства.

Основними завданнями економічного ана-
лізу стану та використання трудових ресурсів 
на підприємстві є виявлення й оцінка рівня 
досягнення поставлених цілей, визначення 
шляхів подальшого зростання продуктивності 
праці, методів ефективного управління фон-
дом заробітної плати та способів збільшення 
виробництва продукції.

Процес економічного аналізу трудових 
ресурсів на підприємстві, як правило, склада-
ється з таких послідовних етапів:

1. Визначення необхідних для аналізу 
показників, що характеризують стан і ефек-
тивність використання трудових ресурсів під-
приємства за певний період часу.

2. Розрахунок фактичних показників і 
визначення динаміки їх зміни порівняно з 
минулими періодами.

3. Визначення факторів і причин, що впли-
нули на зміну показників стану та викорис-
тання трудових ресурсів підприємства.

4. Аналіз кожного виявленого фактору, як 
окремо, так і у взаємозв'язку з іншими факто-
рами.

5. Визначення ступеня впливу аналізова-
них показників на якість і обсяг виробленої та 
реалізованої продукції.

6. Розроблення рекомендацій на підставі 
проведеного економічного аналізу для при-
йняття рішень щодо підвищення ефектив-
ності використання трудових ресурсів.

Протягом багатьох років економісти та 
вчені розробляють різні підходи до аналізу 
стану та використання трудових ресурсів. 
Ці підходи постійно аналізуються, доповню-
ються та розширюються через перманентні 
зміни у внутрішньому та зовнішньому серед-
овищі підприємства.

Так, Т.Б. Бердникова виділяє такі показ-
ники використання трудових ресурсів під-
приємства, як: середньооблікова чисельність 
робітників, зайнятих на підприємстві, рівень 
зайнятості фізичною та розумовою працею, 
інтенсивність праці, число відпрацьованих 
днів. Показник продуктивності праці на під-
приємстві є основним показником інтенсив-
ності праці, за допомогою якого, на її думку, 
можна судити про ефективність використання 
трудових ресурсів [13]. Але даний підхід не 
враховує такий важливий блок показників, які 
підлягають обов'язковому економічного ана-
лізу на підприємстві як показники викорис-
тання робочого часу.

О.В. Медведєва в аналіз використання 
трудових ресурсів і фонду заробітної плати 
включає такі показники, як: кількість часу від-
працьованого одним працівником, ступінь 
використання фонду робочого часу, показ-
ники продуктивності праці та рівень викорис-
тання фонду заробітної плати [14]. У даній 
методиці відсутні такі широко поширені показ-
ники, як структура та рух трудових ресурсів, 
які є важливими складниками комплексного 
аналізу трудових ресурсів на підприємстві.

На думку Л.Є. Романової, під час оцінки 
трудових ресурсів повинні аналізуватися такі 
показники, як: чисельність, склад і рух працю-
ючих на підприємстві, продуктивність праці, 
фонд оплати праці та ефективність вико-
ристання персоналу підприємства, зокрема 
показники зарплаторентабельності [15]. 
У даному підході враховані практично всі 
показники, що характеризують стан і викорис-
тання трудових ресурсів у підприємницькій 
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структурі. Особливу увагу тут також приді-
лено визначенню темпів зміни кожного з ана-
лізованих показників і оцінки ступеня впливу 
змін одного показника на інший.

В.Г. Когденко пропонує оцінювати показ-
ники руху персоналу, продуктивності праці й 
ефективності витрат на працю. До основних 
показників руху трудових ресурсів науко-
вець відносить: коефіцієнт загального обо-
роту; коефіцієнт обороту з прийому; коефіці-
єнт обороту з вибуття; коефіцієнт плинності 
кадрів; коефіцієнт заміщення працівників; 
коефіцієнт сталості персоналу. До показників 
продуктивності праці В.Г. Когденко відносить 
відношення виручки від продажів до чисель-
ності працівників або відношення прибутку 
до чисельності працівників. До показника, 
що визначає ефективність витрат на працю, 
в даній методиці належать зарплатовіддача, 
а також виручка на одну гривню витрат на 
оплату праці, додана вартість на одну гривню 
витрат на оплату праці та прибуток на одну 
гривню витрат на оплату праці [16].

На нашу думку, показники, зазначені в 
роботі В.Г. Когденко, багато в чому схожі з 
показниками, переліченими в працях Л.Є. 
Романової, і є найбільш повним перелі-
ком показників, необхідних для проведення 
комплексного економічного аналізу трудових 
ресурсів підприємства. Дослідивши думки 
вчених із питань аналізу стану та викорис-
тання трудових ресурсів підприємства, можна 
відзначити, що більшість підходів схожі у 
виборі показників, які пропонуються для 
оцінки трудових ресурсів. Отже, для система-
тизації показників оцінки трудових ресурсів їх 
пропонується об’єднати за такими групами:

1) аналіз забезпеченості підприємства тру-
довими ресурсами: відсотки персоналу осно-
вної та неосновної діяльності, структура пер-
соналу;

2) аналіз кваліфікації персоналу: показ-
ники відповідності кваліфікації робочих 
складності робіт, які вони виконують, зокрема 
середні тарифні розряди робіт та робочих; 
показники загального та безперервного стажу 
роботи працівників; загальноосвітній рівень 
робітників та їх середній вік; показники вико-
нання плану з підвищення кваліфікації;

3) аналіз руху трудових ресурсів підприєм-
ства: коефіцієнт загального обороту; коефіці-
єнт обороту з прийому; коефіцієнт обороту з 

вибуття; коефіцієнт плинності кадрів; коефі-
цієнт заміщення працівників; коефіцієнт ста-
лості персоналу, аналіз причин підвищення 
рівня плинності кадрів;

4) аналіз використання робочого часу: 
кількість відпрацьованих днів за категоріями 
робітників, тривалість робочого дня за катего-
ріями робітників, номінальний та ефективний 
фонд робочого часу, фактори впливу на фонд 
робочого часу, втрати робочого часу та їх при-
чини;

5) аналіз продуктивності праці та трудо-
місткості виробленої продукції: середнього-
динний, середньоденний та середньорічний 
виробітки, трудомісткість продукції, фактор-
ний аналіз продуктивності праці;

6) аналіз витрат на оплату праці: склад і 
структура фонду оплати праці, середнього-
динна та середньорічна оплата праці одного 
робітника, коефіцієнт співвідношення тем-
пів зростання продуктивності праці та темпів 
зростання заробітної плати, коефіцієнт забор-
гованості по заробітній платі.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
у результаті дослідження думок учених була 
запропонована така дефініція трудових 
ресурсів: трудові ресурси – це складова час-
тина виробничих ресурсів, що представляє 
собою промислово-виробничий персонал 
підприємства, який володіє певною освітою 
та кваліфікацією, використовується під час 
виробництва шляхом взаємодії з основними 
фондами та матеріальними ресурсами, ство-
рює продукцію та додаткову вартість; окрім 
того, його чисельність має бути обґрунтова-
ною, достатньою, але при цьому може зміню-
ватися у разі потреб виробництва.

Від раціонального використання трудових 
ресурсів на підприємстві у цілому залежать 
результативність процесу виробництва й 
якість виробленої продукції, тому економіч-
ний аналіз стану та ефективності викорис-
тання трудових ресурсів повинен займати 
одне з основних місць у системі загального 
аналізу господарської діяльності підприєм-
ства. Систематизований підхід до оцінки тру-
дових ресурсів дасть змогу проаналізувати 
всі напрями використання трудових ресур-
сів для подальшого прийняття обґрунтова-
них управлінських рішень щодо підвищення 
ефективності виробничого процесу в цілому 
та використання персоналу зокрема.
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