
71 
 
 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 

 

Щербаков К.С., frenkilampard87@gmail.com 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

Трудові ресурси є головним ресурсом кожного підприємства, від якості й ефективності 

використання якого багато в чому залежать результати діяльності та його 

конкурентоздатність. Термін «трудові ресурси» використовується для характеристики 

працівників підприємства як одного з елементів ресурсного потенціалу підприємства. Варто 

зазначити, що трудові ресурси – це також і частина населення країни, що за своїми віковими, 

фізичними, освітніми даними відповідає певній сфері діяльності. 

Завдання аналізу наступні: 

• вивчення складу, структури, інтенсивності руху персоналу на підприємстві; 

• оцінка забезпеченості підприємства персоналом; 

• аналіз використання робочого часу і визначення впливу втрат робочого часу на 

результати виробництва; 

• аналіз продуктивності праці. 

Аналіз здійснюється на основі наступних джерел інформації: "Звіту з праці" (форма № 

1-ПВ), "Звіт  про  виробництво  промислової  продукції  за  видами" (форма № 1-П), звіту 

"Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" (форма № 6-

ПВ), даних облікового складу, інших оперативних даних, первинних документів: наказів та 

розпоряджень про приймання, переведення, звільнення, надання відпусток, а також іншої 

планово-нормативної, облікової та оперативної інформації). 

Ефективність господарської діяльності досягається за умови поєднання засобів 

виробництва із робочою силою у суворо визначених кількісних та якісних пропорціях. 

Неповне використання того чи іншого виду ресурсів зменшує загальну кількість продукції, 

що виробляється. В найбільшій мірі це стосується трудових ресурсів. 

Неефективне використання трудових ресурсів значно знижує рівень кваліфікації і 

працездатності працівників, продуктивність праці, збільшує матеріальне та моральне 

старіння основних фондів, підвищує матеріалоємність продукції, призводить до значного 

підвищення собівартості продукції та зниження ефективності виробництва. 

Аналіз впливу трудових факторів на господарську діяльність починається з вивчення 

забезпеченості підприємства робітниками за складом, структурою, кваліфікацією і 

культурно–освітнім рівнем та характеристики руху робочої сили. 

Забезпеченість робочою силою визначається як відхилення фактичної чисельності 

працюючих від планової. Оцінка забезпеченості здійснюється по всьому персоналу і 

основних його групах та категоріях. 

Для оцінки забезпеченості підприємства робочою силою визначаються як абсолютні 

так і відносні відхилення від планової потреби в ній. 

Велике значення має аналіз динаміки чисельності персоналу за 2-3 роки. Він дає змогу 

оцінити як підприємство вписується в ринкові умови господарювання і наскільки успішно 

витримує конкурентну боротьбу на ринку продукції і трудових ресурсів. 
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