
Розглянуті шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів на під-
приємстві. Розглянуті основі задачі аналізу ефективності використання трудових
ресурсів на підприємстві. Наведені основні напрямки підвищення ефективності вико-
ристання трудових ресурсів в сучасних умовах на підприємстві.

Consider ways to improve the use of labor resources in the enterprise. The main tasks of
analysis of the effectiveness of labor resources in the enterprise. The main directions of
improving the efficiency of utilization of labor resources in modern conditions in the
enterprise.

Для оценки и анализа эффективности использования трудовых ресурсов
на предприятии используется показатель производительности труда. Необходи-
мым условием повышения производительности труда является разработка и
применение такой системы управления предприятием, которая могла бы обес-
печить повышение эффективности использования трудовых ресурсов и, как
результат, улучшение использования материальных, финансовых ресурсов, а
также производство и насыщение рынка высококачественной продукцией [1].

К основным задачам анализа эффективности использования трудовых
ресурсов относятся:

- оценка обеспеченности предприятия необходимыми кадрами по чис-
ленности, составу, структуре, уровню квалификации;

- установление соответствия профессионального состава и уровня ква-
лификации работающих требованиям производства;

- анализ формы, динамики и причин движения рабочей силы;
- анализ влияния численности работающих на динамику производства

продукции;
- анализ информации об использовании рабочего времени и разработка

мероприятий по его улучшению[2].
К основным направлениям повышения эффективности использования

трудовых ресурсов на предприятии в настоящее время следует отнести:
- аттестацию персонала как один из способов оценки работников пред-

приятия. В последнее время администрации предприятий и кадровые службы
пришли к выводу, что аттестация персонала является составной частью про-
граммы улучшения использования трудовых ресурсов на предприятии. Целью
аттестации является оценка эффективности выполнения руководителями и спе-
циалистами своих должностных обязанностей.

- регулирование режимов рабочего времени. Важнейшим инструментом
достижения соответствия между потребностью в труде и фактическими воз-
можностями как одного работника, так и коллектива в целом служит регулиро-
вание режимов рабочего времени.

-подготовку и повышение квалификации кадров, которая осуществляет-
ся с учетом конкретных условий, экономической ситуации, научных обоснова-

ний и прогнозов состояния рынка труда и возможности удовлетворения по-
требностей работников в выборе видов деятельности[3].

Повышение эффективности использования трудовых ресурсов является
одним из основных факторов увеличения объемов выпуска продукции, роста ее
рентабельности и конкурентоспособности.
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РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ СИСТЕМИ ПІДБОРУ
ТА РОЗСТАНОВКИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Наведено універсальну систему підбору та розстановки персоналу на підприємстві, а
також формулу для розрахунку економічного ефекту віз зменшення плинності кад-
рів.

Приведена универсальная система подбора и расстановки персонала на предпри-
ятии, а так же формула для расчета экономического эффекта от снижения теку-
чести кадров.

The universal system of selection and arrangement of staff at the enterprise, and as the for-
mula for account of economic benefit of decrease in fluctuation of the personnel is resulted.

Як відомо ефективність роботи підприємства багато в чому залежить
від ефективності роботи персоналу, а достатньо високий рівень плинності кад-
рів призводить до нестабільності та збитків підприємства. З іншого боку саме
персонал підприємства містить у собі високі потенційні можливості для пода-
льшого розвитку організації. Тому удосконалення системи підбору і розстанов-
ки персоналу на підприємстві має на меті зменшити плинність кадрів, отже і
збитки, підвищити стабільність у колективі та ефективність його роботи.

На багатьох підприємствах України, на відміну від європейських підп-
риємств, приділяють недостатньо уваги процесу підбору та розстановки персо-
налу, не кажучи про те щоб мати конкретну систему підбору та розстановки
персоналу. Зрозуміло, що в ідеалі для кожного підприємства з урахуванням
його специфіки повинна бути розроблена власна система підбору та розстанов-
ки персоналу, це в подальшому дасть можливість уникнути багатьох проблем
пов’язаних с персоналом, але можна запропонувати більш-менш універсальну
систему, яка за рахунок своєї гнучкості може використовуватися на деяких
підприємствах або послугувати базою для розробки власної системи підбору та
розстановки персоналу.



Така система може мати наступні складові:
1. На першому етапі проводиться розробка моделі посади
2. На другому етапі проводиться розробка профілю посади
3. На третьому етапі формулюються конкретні критерії підбору персоналу
4. На четвертому етапі проводиться оцінка кандидатів (що включає психоло-

гічне та кваліфікаційне тестування, а також ділові ігри)
5. На п’ятому етапі по результатах оцінки проводиться відбір кандидатів
6. Шостий етап – розстановка кандидатів у відповідності з результатами оці-

нки
Щоб розглянути можливі вигоди та підтвердити доцільність впрова-

дження цих заходів, як і будь-яких інших, необхідно розрахувати економічний
ефект. Для розрахунку ефекту від впровадження запропонованих заходів можна
використовувати наступну формулу:

Ефект від зменшення плинності кадрів ( TсE ):
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TiP - середньорічний збиток, спричинений підприємству плинністю кад-
рів, у тому числі:

1TP – збиток, обумовлений зменшенням продуктивності праці упродовж
двох тижнів у працівників, які вирішили залишити роботу;

2TP – збиток, від невисокої продуктивності праці працівників, прийня-
тих на роботу;

3TP – витрати, пов’язані з навчанням знову прийнятих працівників;

4TP – витрати, пов’язані з організаційною роботою по прийняттю та зві-
льненню працівників за особистим бажанням;

TінP – інші витрати.
1ТК , 2ТК - фактичний та очікуваний коефіцієнти плинності кадрів, %;

Відштовхуючись від показників економічного ефекту можна робити ви-
сновки щодо впровадження тієї чи іншої системи підбору та розстановки персо-
налу на підприємстві, керуючись економічною вигідністю.
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РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Розроблена система підвищення ефективності організації праці на підприємстві, а
також розглянуті основні напрямки підвищення організації праці.

Разработана система повышения эффективности организации труда на предпри-
ятии, а также рассмотрены основные направления повышения организации труда.

The increase system of efficiency of labour organization on an enterprise, and also basic
directions of increase of organizations labour are considered.

Оскільки діяльність кожного підприємства підпорядкована реалізації
його основної виробничої функції – створенню максимуму товарів чи послуг
для задоволення потреб свого персоналу та суспільства в цілому при най-
менших витратах виробництва, то для її здійснення підприємство розгортає
діяльність у різних сферах, виконуючи у кожній спеціальні функції. Вони ви-
никають внаслідок горизонтального поділу управлінської праці та визначають
її спрямованість на конкретний об’єкт. Зміст спеціальних функцій управління
відбиває специфічні особливості виробництва і залежить від його типу, склад-
ності, спеціалізації та ін.

Одним із напрямків підвищення організації праці також є вдосконален-
ня умов праці. Умови праці на кожному робочому місці формуються під впли-
вом таких груп факторів: виробничих, санітарно-гігієнічних, факторів безпеки,
інженерно-психологічних, естетичних та соціальних.

Можна виділити такі основні напрямки підвищення організації праці на
підприємстві:

1) Визначення функцій і змісту праці управлінського персоналу.
2) Вдосконалення форм поділу і кооперації праці управлінського персоналу.
3) Комплектування і раціональне використання управлінських кадрів
4) Створення сприятливих умов праці управлінського персоналу.
5) Вдосконалення нормування праці управлінського персоналу.
6) Проектування раціональної технології виконання управлінських робіт.
7) Поліпшення організації робочих місць управлінського персоналу.
8) Комплексна оцінка результатів праці управлінського персоналу.
9) Вдосконалення механізму мотивації праці управлінського персоналу.

Сутністю управління ефективністю організації праці є створення умов
для її зростання. Водночас підвищення ефективності являє собою процес змін в
економіці. Тому для підвищення ефективностіі необхідно управляти змінами,
тобто генерувати, мотивувати, стимулювати їх. При цьому важливим є плану-


