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АНОТАЦІЯ 

 

Зіновська С.І. Управління ефективністю використання персоналу на 

промислових підприємствах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних засад 

та практичних рекомендацій щодо налагодження управління ефективністю 

використання персоналу на промислових підприємствах.  

У першому розділі «Теоретичні основи управління ефективністю 

використання персоналу на промислових підприємствах» удосконалено визначення 

економічної сутності поняття «управління ефективністю використання персоналу на 

підприємстві», процес управління ефективністю використання персоналу 

промислових підприємств, механізм управління ефективністю використання 

персоналу промислових підприємств; доповнено послідовність формування системи 

управління ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах.  

На основі узагальнення підходів науковців до визначення сутності понять 

«персонал», «ефективність», «управління персоналом», «використання персоналу», 

було відображено власне бачення поняття «управління ефективністю використання 

персоналу на підприємстві». Запропоновано дане поняття розглядати як процес 

планування; організації роботи працівників, що ґрунтується на застосуванні методів 

управління, способів, заходів, принципів, направлених на ефективне використання 

працівників, їх інформаційне забезпечення; створення безпечних умов праці; 

стимулювання праці; врахування дії ринкового середовища, загроз, ризиків та 

гарантує підвищення продуктивності роботи; участь в колективному прийнятті 

рішень та досягнення соціально-економічного ефекту; відновлення стабільності 

функціонування за умови змінності впливу факторів, що дозволяє оцінити 

ефективність використання та управління трудовими ресурсами підприємства.  



3 
 

Визначено, що на діяльність промислових підприємств, їх функціонування 

впливають чинники, які позначаються на управлінні ефективністю використання 

персоналу. На основі використання теоретичних напрацювань вчених удосконалено 

процес управління ефективністю використання персоналу промислових 

підприємств, в якому виділено фактори, що в більшій мірі впливають на 

ефективність використання персоналу та встановлено, що їх врахування на 

підприємстві дозволить покращити роботу працівників і, на цій основі, досягти 

бажаних результатів діяльності підприємства.  

Доведено, що на значній кількості промислових підприємств не вистачає 

кваліфікованих працівників, відсутні ефективні методи мотивації і управління 

персоналом, бракує фінансових ресурсів і тому, задля зростання показників 

діяльності, доцільним є формування механізму управління. За результатами 

проведеного аналізу праць з оглянутої проблематики, удосконалено механізм 

управління ефективністю використання персоналу промислових підприємств, при 

побудові якого враховано вплив різних чинників, принципи та методи, функції 

управління. Даний механізм направлений на налагодження використання персоналу, 

зростання показників виробничо-господарської діяльності підприємства та є 

цілісним, основним елементом системи управління. 

Проаналізовано підходи науковців до побудови системи управління 

персоналом та встановлено, що доцільно врахувати особливості функціонування 

промислових підприємств та вплив загроз в управлінні персоналом. Тому, 

доповнено послідовність формування системи управління ефективністю 

використання персоналу на промислових підприємствах, в якій враховано вплив 

ринкового середовища та інформаційне, організаційне забезпечення, а також 

взаємозв’язок між механізмом та системою управління.  

У другому розділі «Дослідження сучасного стану використання персоналу на 

промислових підприємствах» проведено аналіз стану використання персоналу на 

промислових підприємствах; здійснено оцінку ефективності використання 

персоналу на промислових підприємствах; досліджено ефективність управління 

персоналом та обґрунтовано доцільність такого управління на промислових 

підприємствах.  
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Встановлено, що на підприємствах харчової промисловості України за 

2017 р. сформувався належний рівень кадрового забезпечення промисловості; 

сформувався виробничий потенціал; збільшилося витрачання коштів на 

розвиток персоналу; відбулося зростання заробітної плати, фонду заробітної 

плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат; збільшилися витрати 

на соціальні заходи. Сучасні умови функціонування промислових підприємств 

та стан використання персоналу є підтвердженням сприятливої тенденції до 

насичення галузі кваліфікованими кадрами, подолання існуючих проблем, 

формування умов для стабільного функціонування.  

Визначено, що на підприємствах ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод», ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», 

ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» забезпеченість трудовими ресурсами є 

достатньою. Відповідно до результатів проведеного дослідження було 

з’ясовано, що на підприємствах харчової промисловості існує потреба у 

впровадженні заходів управління персоналом, створенні нових робочих місць 

та коригуванні процесу управління працівниками.  

На основі дослідження показників використання персоналу на 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» встановлено, що у 2017 р. 

порівняно з попереднім періодом склалася тенденція до зростання обсягу 

готової продукції на 7263 тис. грн. (2,67%); підвищення продуктивності праці 

на 2,79%; зниження коефіцієнтів прийому кадрів на 0,11%, звільнення кадрів 

(вибуття) на 0,23%; падіння коефіцієнта плинності кадрів на 0,11%; підвищення 

коефіцієнта відновлення кадрів на 9,37%; зменшення частки витрат на оплату 

праці у загальних витратах на виробництво продукції на 15,50%. На 

підприємстві доцільним є підвищення витрат на розвиток і оплату праці 

персоналу, адже відбувається зростання показників продуктивності праці.  

На підприємстві ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» порівняно з 

2016 р. відбулося погіршення використання персоналу, свідченням чого є 

скорочення частки витрат на оплату праці у загальних витратах на виробництво 

продукції на 10,52%; зниження продуктивності праці на 15,79%, коефіцієнта 
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прийому кадрів на 7,89%; від’ємне значення рентабельності витрат на розвиток 

персоналу, рентабельності управління використанням персоналу. Загалом по 

ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» використання персоналу є неефективним 

та існує потреба у впровадженні механізму управління персоналом.  

Враховуючи отримані дані було з’ясовано, що на досліджених 

підприємствах ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» склалася позитивна динаміка. З урахуванням 

виконаного аналізу встановлено, що для покращення використання персоналу 

доцільно організувати управління персоналом, впровадити сучасні методичні 

підходи, механізм та систему управління, покращити умови господарювання.  

У третьому розділі «Удосконалення науково-методичних підходів до 

управління ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах» 

удосконалено методику оцінки результативності механізму управління 

ефективністю використання персоналу підприємств, методичний підхід оцінювання 

результатів використання механізму в процесі управління персоналом, методичний 

підхід до прогнозування рівня результативності управління ефективністю 

використання персоналу на підприємствах.  

Доведено, що покращення управління ефективністю використання 

персоналу, використання механізму та системи управління є можливим за 

умови оцінки результативності даного процесу, моделювання його результатів. 

Тому, рекомендовано використовувати удосконалену методику оцінки 

результативності механізму управління ефективністю використання персоналу 

підприємств для визначення рівня ефективності механізму управління, 

розробки обґрунтованих управлінських, кадрових, адміністративних рішень та 

створення умов покращення використання персоналу. В рамках даної методики 

проводиться оцінка інтегрального показника для проведення комплексного 

аналізу результативності механізму. Для систематизації процесу проведення 

методики оцінки результативності механізму управління ефективністю 

використання персоналу підприємств запропоновано послідовність дій, 

дотримання яких дозволить провести достовірну оцінку результативності.  
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Удосконалена методика оцінки результативності механізму управління 

ефективністю використання персоналу підприємств є доцільною для 

впровадження на підприємствах харчової промисловості, забезпечує отримання 

даних для подальшого впровадження механізму, підвищення результативності 

процесу управління кадрами і стабілізації фінансово-господарської діяльності.  

З метою оцінювання результатів використання механізму в процесі 

управління персоналом доцільно визначити коефіцієнт вагомості кожного і-ого 

показника, які здійснюють різний вплив. Пропонується застосувати експертний 

метод, до якого залучені спеціалісти планово-економічного відділу. Для 

визначення вагомості і-ого показника методичного підходу було використано 

шкалу за дванадцятибальною оцінкою. На підставі аналізу отриманої 

інформації та узагальнення результатів експертизи було розраховано 

коефіцієнти вагомості для промислових підприємств. 

Обґрунтовано, що перевагою методичного підходу оцінювання 

результатів використання механізму в процесі управління персоналом є 

можливість проведення опитування групи експертів, отримання достовірних 

даних та прозорість процесу експертної оцінки, а також він розроблений на 

підставі врахування показників діяльності підприємств, участі професійних 

фахівців, визначення специфіки управління працівниками.  

Апробація методики оцінки результативності механізму управління 

ефективністю використання персоналу підприємств та методичного підходу 

оцінювання результатів використання механізму в процесі управління 

персоналом здійснена на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», 

ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат».  

Обґрунтовано, що для аналізу раціональності управління ефективністю 

використання працівників в майбутньому, визначення перспектив розвитку 

підприємства доцільним є здійснення прогнозування. Методичний підхід до 

прогнозування рівня результативності управління ефективністю використання 

персоналу на підприємствах реалізується шляхом дотримання визначеної 

послідовності етапів та передбачає проведення кореляційно-регресійного 

аналізу за кожним видом ефекту, побудову економіко-математичної моделі. 
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Даний підхід апробовано на підприємстві ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» та 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів».  

Визначено, що по підприємству ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» 

інтегральний показник рівня результативності управління ефективністю 

використання персоналу за 2018 р., у порівнянні з 2017 р., виріс на 16,20% та 

зростання прогнозного значення за кожним видом ефекту, інтегрального 

показника є суттєвим.  

Задля уточнення отриманих прогнозних значень загального інтегрального 

показника та інтегральних показників за кожним видом ефекту, які мають 

доволі різне значення та знаходяться в різних межах застосовано шкалу 

характеристики рівня інтегрального показника результативності управління 

ефективністю використання персоналу. За результатами використання шкали 

визначено загальний рівень результативності управління ефективністю 

використання персоналу та сформовано рекомендації підвищення очікуваних 

ефектів. За результатами апробації шкали характеристики на 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» встановлено, що у 2018 р. проти 2017 р. 

загальний рівень інтегрального показника результативності управління 

ефективністю використання персоналу перейшов з нормального рівня в 

достатній. В цілому, підприємство має зростаючі перспективи до покращення 

управління ефективністю використання персоналу, підвищення 

результативності в короткостроковому періоді, вирішення нагальних проблем.  

Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних 

робіт економічного факультету Запорізького національного університету. 

Основні результати дослідження знайшли практичне використання в діяльності 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат», ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і 

комбікормів», ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», а також використано під час викладання 

дисциплін: «Сучасні методи забезпечення надійності персоналу», «Інноваційні 

технології розробки, обґрунтування і прийняття кадрових рішень», 

«Антикризове управління персоналом». 
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ANNOTATION 

 

Zinovska S.I. Management of the Efficiency of Personnel Use at Industrial 

Enterprises. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.  

The dissertation in order to obtain a degree of Candidate of Economic Sciences 

(Ph.D.) in a specialization 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by 

types of economic activity)». – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 

2019. 

The dissertation is devoted to the substantiation of theoretical and methodical 

principles and practical recommendations for organizing the management of the 

efficiency of personnel use at industrial enterprises. 

In the first section «Theoretical Basis of the Management of the Efficiency of 

Personnel Use at Industrial Enterprises», the definition of the economic essence of 

the concept of «management of the efficiency of personnel use at the enterprise», the 

process of managing the efficiency of  personnel use of industrial enterprises, the 

mechanism for managing the efficiency of personnel use of industrial enterprises is 

improved; the sequence of forming a system for managing the efficiency of personnel 

use at industrial enterprises is supplemented. 

On the basis of the generalization of approaches of scientists to the definition 

of the essence of the concepts of «personnel», «efficiency», «personnel 

management», «personnel use», own vision of the concept of «management of the 

efficiency of personnel use at the enterprise» was represented. It is proposed to 

consider this concept as a planning process; organization of the work of employees, 

based on the application of management methods, ways, measures, principles aimed 

at the effective use of employees, their information provision; creating safe working 

conditions; labor stimulation; taking into account the market environment, threats, 

risks and guarantees an increase in productivity; participation in collective decision-
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making and achievement of socio-economic effect; restoration of stability of 

functioning under the condition of variability of influence of factors, which allows 

estimating efficiency of use and management of labor resources of the enterprise. 

It is determined that the activity of industrial enterprises, their functioning is 

influenced by the factors that affect the management of the efficiency of personnel 

use. Based on the use of theoretical developments of scientists, the process of 

managing the efficiency of personnel use of industrial enterprises, in which factors 

that have a greater impact on the efficiency of personnel use have been identified, has 

been improved and it is established that taking them into account at the enterprise 

will improve the work of the employees and, on this basis, achieve the desired results 

of the enterprise activity. 

It is proved that a large number of industrial enterprises lack skilled workers, 

there are no effective methods of personnel motivation and management, financial 

resources, and therefore, for the purpose of growth of performance indicators, it is 

expedient to create a management mechanism. According to the results of the 

analysis of works on the examined problem, the mechanism for managing the 

efficiency of personnel use of industrial enterprises has been improved, in the 

construction of which takes the influence of various factors, principles and methods, 

management functions have been taken into account. This mechanism is aimed at 

improving the personnel use, growth rates of production and economic activity of the 

enterprise and is an integral, main element of the management system. 

The approaches of scientists to the construction of the personnel management 

system are analyzed and it is established that it is expedient to take into account the 

peculiarities of functioning of industrial enterprises and the impact of threats in 

personnel management. Therefore, the sequence of the management system for the 

effective personnel use at industrial enterprises, which takes into account the 

influence of the market environment and information, organizational support, as well 

as the relationship between the mechanism and the management system, has been 

supplemented. 

In the second section «Research of the Current State of Personnel Use at 

Industrial Enterprises», the analysis of the status of personnel use at industrial 
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enterprises has been conducted; the estimation of the efficiency of personnel use at 

industrial enterprises has been carried out; the efficiency of personnel management 

has been investigated and the feasibility of such management at industrial enterprises 

has been substantiated. 

It was established that, at the enterprises of the food industry of Ukraine, in 

2017, an adequate level of staffing of industry was formed; production potential was 

formed; spending on personnel development increased; there was a rise in wages, 

wages fund, other incentive and compensatory payments; spending on social 

activities increased. Modern conditions of the functioning of industrial enterprises 

and the state of the personnel use is a confirmation of the favorable tendency to 

saturate the industry with skilled personnel, to overcome existing problems, to create 

conditions for stable functioning. 

It was determined that the availability of labor resources is sufficient at such 

enterprises as PrJSC «Polohy Oil Extraction Plant», PJSC «Nizhyn Fat Processing 

Plant», PJSC «Myronivsky Plant for Manufacturing Groats and Feeds», 

PJSC «Zaporizhia Oil and Fat Processing Plant». According to the results of the 

study, it was found that food industry enterprises, there is a need to implement 

personnel management measures, create new work places and adjust the employee 

management process. 

On the basis of the research of indicators of personnel use at PrJSC «Polohy 

Oil Extraction Plant», it was established that in 2017, in comparison with the 

previous period, there was a tendency to increase the volume of finished goods by 

UAH 7263 thousand (2,67%); increase in labor productivity by 2,79%; reduction of 

the coefficients of personnel recruitment  by 0,11%,  dismissal of personnel (quitting) 

by 0,23%; decrease of the coefficient of fluidity of personnel turnover by 0,11%; 

increase of the rate of renewal of personnel by 9,37%; reduction of the share of labor 

costs in the total cost of production by 15,50%. At the enterprise, it is expedient to 

increase the costs of development and remuneration of personnel, as there is an 

increase in labor productivity indicators. 

At PrJSC «Zaporizhia Oil and Fat Processing Plant», compared with 2016, 

there was a deterioration in the personnel use, which is evidence of a reduction in the 
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share of labor costs in the total cost of production by 10,52%; reduction of labor 

productivity by 15,79%, coefficient of personnel recruitment by 7,89%; negative 

value of cost-effectiveness for personnel development, profitability of management 

of personnel use. In general, the personnel use at PrJSC «Zaporizhia Oil and Fat 

Processing Plant» is ineffective and there is a need for implementation of the 

personnel management mechanism. 

Taking into account the obtained data, it was determined that there was a 

positive dynamic at the investigated enterprises PrJSC «Polohy Oil Extraction Plant», 

PrJSC «Nizhyn Fat Processing Plant». Taking into account the performed analysis, it 

was found that in order to improve the personnel use, it is expedient to organize 

personnel management, to introduce modern methodological approaches, mechanism 

and management system, to improve the conditions of management. 

In the third section «Improvement of Scientific and Methodological 

Approaches to the Management of the Efficiency of Personnel Use at Industrial 

Enterprises», the methodology for assessing the effectiveness of the mechanism of 

management of the efficiency of personnel use at enterprises, the methodical 

approach to evaluating the results of the mechanism in the process of personnel 

management, methodical approach to predicting the level of effectiveness of 

management of the effectiveness of personnel use at enterprises have been improved. 

It is proved that improvement of the management of the efficiency of personnel 

use, the use of the management mechanism and system is possible provided the 

evaluation of the effectiveness of this process, modeling its results. Therefore, it is 

recommended to use an advanced methodology for assessing the effectiveness of the 

mechanism for managing the efficiency of personnel use of enterprises to determine 

the level of effectiveness of the management mechanism, the development of sound 

management, personnel, administrative solutions and creation of conditions for 

improving the personnel use. Within the framework of this method, an integral 

indicator is evaluated for a comprehensive analysis of the mechanism’s effectiveness. 

To systematize the process of conducting a methodology for evaluating the 

effectiveness of the mechanism of management of the efficiency of personnel use at 
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enterprises, a sequence of actions, the observance of which will allow for a reliable 

assessment of the effectiveness, is proposed. 

An improved methodology for evaluating the effectiveness of the mechanism 

for management of the efficiency of personnel use at enterprises is appropriate for the 

implementation at enterprises of the food industry, provides data for further 

implementation of the mechanism, increasing the effectiveness of the process of 

personnel management and stabilization of financial and economic activity. 

In order to evaluate the results of the use of the mechanism in the process of 

personnel management, it is advisable to determine the weighting factor of each і 

indicator, which have different influence. It is suggested to apply an expert method, 

which involves specialists of the planning and economic department. To determine 

the importance of і indicator of the methodological approach, the scale with a twelve-

point estimate was used. Based on the analysis of the information received and the 

generalization of the results of the examination, the weighting factors for industrial 

enterprises have been calculated. 

It is substantiated that the advantage of the methodical approach to evaluating 

the results of the use of the mechanism in the process of personnel management is the 

possibility of conducting a survey of the group of experts, obtaining reliable data and 

transparency of the expert evaluation process, and it is developed on the basis of 

taking into account the indicators of the enterprises, the participation of professional 

specialists, and the definition of the specifics of personnel management. 

Approbation of the methodology for evaluating the effectiveness of the 

mechanism for management of the efficiency of personnel use at enterprises and the 

methodological approach for evaluating the results of the use of the mechanism in the 

process of personnel management was carried out at PrJSC «Polohy Oil Extraction 

Plant», PJSC «Zaporizhia Oil and Fat Processing Plant». 

It is substantiated that for the analysis of the rationality of management of the 

efficiency of personnel use in the future, it is advisable to determine the prospects for 

the development of the enterprise to make forecasting. The methodical approach to 

forecasting the level of effectiveness of management of the efficiency of the 

personnel use at enterprises is implemented by following a certain sequence of stages 
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and provides for a correlation and regression analysis by each type of effect, the 

construction of an economic-mathematical model. This approach was tested at 

PrJSC «Nizhyn Fat Processing Plant» and PJSC «Myronivsky Plant for 

Manufacturing Groats and Feeds». 

It was determined that according to PrJSC «Nizhyn Fat Processing Plant», the 

integral indicator of the level of effectiveness of management of the efficiency of 

personnel use in 2018, as compared with 2017, increased by 16,20% and the growth 

of the forecast value for each type of effect, the integral indicator is significant. 

In order to clarify the obtained predictive values of the overall integral index 

and integral indicators by each type of effect, which have quite different values and 

are in different boundaries, the scale of the characteristics of the level of integral 

indicator of the effectiveness of management of the efficiency of personnel use has 

been applied. Based on the results of the use of the scale, the overall level of 

effectiveness of management of the efficiency of personnel use has been determined 

and recommendations to increase the expected effects have been formulated. 

According to the results of the approbation of the scale of the characteristic at 

PrJSC «Nizhyn Fat Processing Plant», it was established that in 2018, against 2017, 

the overall level of the integral indicator of the effectiveness of management of the 

efficiency of personnel use has switched from the normal level to a sufficient degree. 

In general, the company has growing prospects for improving management of the 

efficiency of personnel use, improving efficiency in the short run, and addressing 

pressing issues.  

The dissertation is performed according to the topics of the academic research 

work of the Faculty of Economics of Zaporizhzhia National University. The main 

results of the research were found practical application in the activities of 

PrJSC «Polohy Oil Extraction Plant», PJSC «Zaporizhia Oil and Fat Processing 

Plant», PJSC «Myronivsky Plant for Manufacturing Groats and Feeds», 

PJSC «Illichivsk Oil and Fat Processing Plant», PrJSC «Nizhyn Fat Processing 

Plant», and also used during the teaching of the following subjects: «Modern 

Methods of Ensuring Reliability of Personnel», «Innovative Technologies of 
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Development, Substantiation and Acceptance of Personnel Decisions», «Anti-Сrisis 

Personnel Management».  

Key words: personnel, personnel management, efficiency, management of the 

efficiency of personnel use, personnel management mechanism, effectiveness, 

forecast, factors. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Посилення негативного впливу ринкового 

середовища, погіршення економічної ситуації, нестабільність політичної 

ситуації, недієвість нормативно-правової бази, мінливість зовнішнього та 

внутрішнього середовища, загострення конкурентної боротьби на ринках збуту 

продукції вплинули на фінансові результати діяльності промислових 

підприємств, задоволення потреб споживачів як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках, що позначилося на обсягах виробництва продукції, 

витрачанні коштів, використанні трудових ресурсів.  

Передумовою формування конкурентних переваг на промислових 

підприємствах, зростання результативності діяльності, обсягів виробництва та 

реалізації продукції, зміцнення позицій на світовому ринку та задоволення 

потреб споживачів є підвищення ефективного використання та управління 

персоналом підприємств. Тому, для будь-якого підприємства особливого 

значення набуває проблема раціонального використання персоналу, що має 

гарантувати стабільний розвиток, покращення показників діяльності та 

процвітання в майбутньому.  

Поряд з організацією використання персоналу на промислових 

підприємствах доцільним є здійснення управління ними задля покращення 

фінансових результатів діяльності. Управління персоналом підприємств є 

вагомим інструментом коригування діяльності працівників, організації їх 

роботи, сприяння досягненню сформованих цілей, зростання 

конкурентоспроможності та економічного розвитку за умови прийняття 

ефективних управлінських, кадрових, адміністративних рішень. За таких 

обставин одним з головним завдань керівництва промислових підприємств є 

формування ефективної системи, механізму управління ефективністю 

використання персоналу як передумови планування, організації, регулювання, 

коригування роботи працівників, зростання продуктивності праці, подолання 
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проблем в управлінні персоналом, раціонального використання трудових 

ресурсів, налагодження функціонування та розвитку підприємств.  

Також на промислових підприємствах існує потреба у впровадженні 

новітніх підходів до управління ефективністю використання персоналу, досвіду 

конкурентів, розвинених країн. Проте, на переважній більшості промислових 

підприємств використовуються застарілі методи мотивації, підходи до оцінки 

ефективності використання персоналу, відсутні методичні підходи до аналізу 

раціональності управління персоналом та існує потреба у вдосконаленні 

процесу управління персоналом для відновлення їх функціонування.  

Питання використання та управління персоналом, організації роботи 

працівників, впровадження системи та механізму управління персоналом в 

роботу підприємств досліджені у працях таких вчених, як: Андросова О.Ф.; 

Андрушків Б.М.; Бабміндра Д.І.; Вернигора Р.В.; Гончар В.О.; Грищенко В.Ф.; 

Гуржій Н.М.; Драчук Ю.З.; Качан Є.П.; Кендюхов О.В.; Колот А.М.; 

Кривошей В.В.; Крилов Д.В.; Крушельницька О.В.; Кузьмін О.Є.; Лелі Ю.Г.; 

Лич Г.В.; Маркова Н.С.; Морозов О.Ф.; Мостенська Т.Л.; Онищенко К.І.; 

Перепічай К.С.; Пожуєв О.В.; Сухомлин Л.Є.; Ткачук В.О.; Череп А.В.; 

Череп О.Г.; Шаповал О.А.; Шмиголь Н.М.; Якименко Н.В. та ін.  

У працях цих науковців обґрунтовано необхідність ефективного 

використання персоналу, розглянуто застосування системи та механізму 

управління персоналом, розкрито сутність поняття використання персоналу, 

методи мотивації працівників, теоретико-методичні підходи до оцінки 

раціонального використання персоналу. Проте, ряд аспектів стосовно 

управління ефективністю використання персоналу потребує подальшого 

дослідження, адже немає єдиного підходу до оцінки результативності процесу 

управління персоналом, формування системи та механізму управління 

працівниками, визначення їх складових, прогнозування ефективного 

використання трудових ресурсів та відсутні методичні основи впровадження 

даних підходів на промислових підприємствах. Саме ці проблеми визначили 



22 
 

вибір теми дисертаційної роботи та актуальність обраних напрямів 

дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з тематикою науково-дослідних робіт 

економічного факультету Запорізького національного університету за темою 

№3/17 «Становлення бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та 

забезпечення національної фінансово-економічної безпеки» (номер державної 

реєстрації 0117U000512). Особисто автором надано визначення поняття 

“управління ефективністю використання персоналу на підприємстві”, 

удосконалено механізм управління ефективністю використання персоналу 

промислових підприємств і методику оцінки результативності механізму 

управління ефективністю використання персоналу підприємств. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо 

налагодження управління ефективністю використання персоналу на 

промислових підприємствах. 

Відповідно до мети дослідження в роботі поставлено такі завдання: 

 удосконалити визначення економічної сутності поняття «управління 

ефективністю використання персоналу на підприємстві»;  

 дослідити та удосконалити процес управління ефективністю 

використання персоналу промислових підприємств; 

 удосконалити механізм управління ефективністю використання 

персоналу промислових підприємств;  

 удосконалити послідовність формування системи управління 

ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах;  

 проаналізувати ефективність використання персоналу на 

підприємствах харчової промисловості; 

 удосконалити методику оцінки результативності механізму управління 

ефективністю використання персоналу підприємств;  
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 удосконалити методичний підхід оцінювання результатів використання 

механізму в процесі управління персоналом;  

 узагальнити та вдосконалити методичний підхід до прогнозування 

рівня результативності управління ефективністю використання персоналу на 

підприємствах. 

Об’єктом дослідження є процес управління ефективністю використання 

персоналу на промислових підприємствах. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади 

щодо удосконалення управління ефективністю використання персоналу на 

промислових підприємствах.  

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою 

дисертаційної роботи виступають наукові розробки, викладені у працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених з питань використання персоналу, організації 

їх роботи, впровадження методів мотивації, управління персоналом, 

застосування теоретично-прикладних методів оцінювання ефективності 

використання персоналу, фінансів підприємства, економічного аналізу. Для 

досягнення визначеної мети дослідження було використано комплекс як 

загальнонаукових, так і спеціальних методів: системного аналізу та синтезу, 

термінологічного аналізу – для визначення сутності поняття «управління 

ефективністю використання персоналу на підприємстві» (підрозділ 1.1); 

методи систематизації та порівняння, системний підхід – для дослідження та 

уточнення процесу управління ефективністю використання персоналу 

промислових підприємств, при визначенні доцільності застосування механізмів 

управління ефективністю використання персоналу промислових підприємств 

(підрозділи 1.1, 1.2); системний підхід – для дослідження системи управління 

ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах 

(підрозділ 1.3); статистичний метод обробки даних – для оцінки стану та 

ефективності використання персоналу на підприємствах харчової 

промисловості (підрозділи 2.1, 2.2); метод групування, метод порівняння, 

коефіцієнтний метод – для визначення показників щодо оцінки ефективності 
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управління персоналом промислових підприємств та доцільності здійснення 

управління (підрозділ 2.3); метод моделювання, інтегральної оцінки, метод 

експертних оцінок, метод узагальнення результатів проведеного дослідження 

– для удосконалення підходів щодо оцінки механізму управління ефективністю 

використання персоналу на промислових підприємствах (підрозділи 3.1, 3.2); 

аналізу і синтезу, індукції та дедукції, метод економіко-математичного 

моделювання, метод системного аналізу, метод порівняння та логічного 

узагальнення – при розробці методичних підходів щодо прогнозування рівня 

результативності управління ефективністю використання персоналу на 

підприємствах (підрозділ 3.3); графічний метод – для наочного представлення 

економічних даних, отриманих у процесі дослідження (усі розділи роботи).   

Інформаційну базу дисертаційного дослідження склали законодавчі акти 

України та нормативно-розпорядчі документи, офіційні статистичні та 

аналітичні матеріали Державної служби статистики України, звітність та 

первинна документація промислових підприємств України, дані фінансового і 

управлінського обліку підприємств харчової промисловості, річна 

бухгалтерська й оперативна звітність підприємств харчової промисловості, 

наукові доробки вітчизняних та зарубіжних науковців, матеріали науково-

практичних конференцій та інтернет-видань, матеріали власних досліджень, 

результати власної практичної роботи та авторських спостережень. Економічні 

розрахунки виконані із застосуванням сучасних методик і комп’ютерних 

технологій обробки статистичних матеріалів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку 

теоретичних основ та вдосконаленні методико-прикладних положень щодо 

налагодження управління ефективністю використання персоналу на 

промислових підприємствах. Основні положення дисертаційної роботи, що 

становлять наукову новизну, полягають у такому:  

удосконалено: 

– методику оцінки результативності механізму управління ефективністю 

використання персоналу підприємств, в якій, на відміну від існуючих, 

побудовано алгоритм оцінки та враховано системний підхід до забезпечення 
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вдосконалення комплексного аналізу ефективності механізму, що забезпечує 

розробку обґрунтованих управлінських, адміністративних, кадрових рішень 

щодо доцільності його впровадження і подальшого використання з метою 

максимізації результатів діяльності підприємства; 

– методичний підхід оцінювання результатів використання механізму в 

процесі управління персоналом, який, на відміну від існуючих, базується на 

інтегральному показнику і враховує експертну оцінку ефективності даного 

механізму, що направлено на створення умов для налагодження процесу 

управління кадрами, підвищення рівня мотивованості працівників в кінцевих 

результатах діяльності та формування раціональної структури трудового 

потенціалу підприємства;  

– методичний підхід до прогнозування рівня результативності 

управління ефективністю використання персоналу на підприємствах, який, на 

відміну від існуючих, дозволяє розрахувати прогнозне значення ефективності 

використання персоналу з урахуванням специфіки функціонування 

підприємств, що сприятиме отриманню точних даних та дасть змогу виявити 

проблеми і резерви процесу управління, прийняти ефективні кадрові рішення та 

розробити заходи щодо підвищення ефективності використання персоналу, що 

сприятиме подальшому розвитку підприємств; 

– механізм управління ефективністю використання персоналу 

промислових підприємств, який, на відміну від існуючих, сформовано на основі 

комплексної системи взаємопов’язаних елементів, побудований шляхом 

застосування методів, функцій, дотримання принципів, врахування ринкового 

середовища, передбачає здійснення цілеспрямованого впливу на персонал, 

формування заходів та створення умов розвитку трудового потенціалу і 

забезпечує регулювання управління персоналом на основі синергічного ефекту 

та забезпечить досягнення поставлених цілей діяльності підприємства з 

урахуванням впливу зовнішніх чинників; 

набули подальшого розвитку:  

– сутність поняття «управління ефективністю використання персоналу на 

підприємстві», яке запропоновано розглядати як процес планування; організації 
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роботи працівників, що ґрунтується на застосуванні методів управління, 

способів, заходів, принципів, направлених на ефективне використання 

працівників, їх інформаційне забезпечення; створення безпечних умов праці; 

стимулювання праці; врахування дії ринкового середовища, загроз, ризиків та 

гарантує підвищення продуктивності роботи; участь в колективному прийнятті 

рішень та досягнення соціально-економічного ефекту; відновлення стабільності 

функціонування за умови змінності впливу факторів, що дозволяє оцінити 

ефективність використання та управління трудовими ресурсами підприємства;  

– процес управління ефективністю використання персоналу промислових 

підприємств, який, на відміну від існуючих, враховує чинники зовнішнього, 

загального та специфічного внутрішнього середовища, що дає змогу оцінити 

рівень їх впливу, окреслити слабкі сторони у роботі з персоналом, сформувати 

шляхи адаптації до змін оточуючого середовища в майбутньому, запропонувати 

напрями використання працівників, використовуючи методи прогнозування 

рівня продуктивності праці та дозволяє реалізувати інтереси підприємства, 

досягти максимального ефекту від використання персоналу;  

– послідовність формування системи управління ефективністю 

використання персоналу на промислових підприємствах, в якій, на відміну від 

існуючих, передбачено дослідження рівня розвитку підприємства, конкурентів; 

визначення резервів та обґрунтування доцільності удосконалення системи 

управління ефективністю використання персоналу, що дозволить узгодити 

роботу персоналу на всіх ієрархічних рівнях управління, своєчасно оцінювати 

показники продуктивності праці з метою підвищення ефективності 

використання персоналу підприємств.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

доведено до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих 

на покращення управління ефективністю використання персоналу на 

промислових підприємствах. Основні результати дослідження впроваджено в 

практичну діяльність ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» 

(довідка № 153/1/04 від 18.01.2019 р.), ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» 
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(довідка № 34 від 23.01.2019 р.), ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню 

круп і комбікормів» (довідка № 74 від 23.01.2019 р.), ПАТ «Іллічівський 

олійножировий комбінат» (довідка № 24/01-02 від 07.02.2019 р.), 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» (довідка № 78/2019 від 15.02.2019 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються в навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін «Сучасні 

методи забезпечення надійності персоналу», «Інноваційні технології розробки, 

обґрунтування і прийняття кадрових рішень», «Антикризове управління 

персоналом» (довідка № 01.01-13/103 від 23.11.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

розв’язання актуального наукового завдання щодо налагодження управління 

ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах. Усі 

основні наукові положення, висновки та рекомендації, які винесено на захист, 

одержано автором самостійно. До переліку наукових робіт, виданих у 

співавторстві, внесено виключно матеріали, які є результатом особистої роботи 

здобувача. Власний науковий внесок дисертанта в наукові роботи, опубліковані 

у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження, їх практичне застосування було розглянуто та схвалено на 

всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях: Науково-

практичній конференції, присвяченій науковій діяльності завідувача кафедри 

економіки підприємства професора Івана Романовича Михасюка «Перспективи 

розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних 

процесів» (м. Львів, 15 травня 2015 р.); XII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки 

України» (м. Хмельницький, 29 листопада – 1 грудня 2017 р.); XI Міжнародній 

науково-практичній конференції «Управління економічними системами: 

концепції, стратегії та інновації розвитку» (м. Хмельницький, 23-25 травня 

2018 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економіка, 
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управління, фінанси: проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 15 вересня 

2018 р.); XVII Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 

планування в ринкових умовах» (м. Хмельницький-Одеса, 21-23 вересня 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові 

дослідження на шляху до вдосконалення економічного потенціалу країни» 

(м. Дніпро, 22 вересня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Тридцяті економіко-правові дискусії» (м. Львів, 1 жовтня 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні 

напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика» 

(м. Полтава, 20 жовтня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення 

аграрного сектора економіки» (м. Харків, 8-9 листопада 2018 р.); 

ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Трансформація 

національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та 

регіональні аспекти» (м. Ужгород, 19 листопада 2018 р.); III International 

Scientific Conference «Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the 

Challenges of the Global World» (м. Лісабон, Португалія, 28 грудня 2018 р.).  

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 

дисертаційної роботи опубліковано у 18 наукових працях, з них: 1 стаття у 

колективній монографії, 6 статей у наукових фахових виданнях України, які 

включено до міжнародних наукометричних баз даних, 11 тез доповідей за 

матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 5,58 друк. арк. 

(особисто автору належить 5,33 друк. арк.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається  

зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 307 

найменувань на 41 сторінці, 11 додатків на 43 сторінках. Загальний обсяг 

роботи становить 310 сторінок, з них основний текст викладений на 200 

сторінках. Робота містить 49 таблиць та 27 рисунків (10 сторінок – таблиці і 

рисунки, які повністю займають площу сторінки).  
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 

1.1. Сутність та чинники впливу на управління ефективністю 

використання персоналу на промислових підприємствах 

  

Передумовою формування конкурентних переваг на промислових 

підприємствах, підвищення їх фінансової стійкості, якості виробленої 

продукції, обсягів реалізованого товару, зростання отриманих прибутків та 

задоволення потреб споживачів як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках є вирішення проблеми щодо ефективного використання та управління 

персоналом, кадровим складом. Крім того, актуальною проблемою для будь-

якого підприємства є забезпечення стабільного розвитку, функціонування, 

покращення показників діяльності та вагоме значення у вирішенні даної 

проблеми відіграє персонал. Раціональне управління та ефективне 

використання трудовими ресурсами сприятиме зростанню продуктивності 

праці та, як результат, обсягів виробництва, очікуваних фінансових результатів, 

скороченню витрат, покращенню фінансових результатів діяльності. Саме 

раціональне використання персоналу та управління ним є вагомим фактором, 

що визначає рівень конкурентоспроможності, економічного розвитку 

підприємства. Особливо значущим, за умови погіршення результатів діяльності 

промислових підприємств, втрати конкурентних позицій, відсутності підтримки 

з боку органів державної влади, є покращення процесу управління та 

використання персоналу. Отже, економічне зростання, розвиток, нейтралізація 

дії факторів оточуючого середовища є можливими на підставі раціонального 

використання трудових ресурсів. У зв’язку з цим актуальним є завдання щодо 

визначення сутності понять управління персоналом, використання персоналу, 



30 
 

наукового обґрунтування поняття управління ефективністю використання 

персоналу на промислових підприємствах.  

Дослідженням проблем визначення сутності понять персонал, управління 

та використання персоналу, оцінки ефективності використання персоналу, 

особливостей управління персоналом займалися такі науковці: Долга Г.В. 

(2018, с. 62-66); Речка К.М. (2018, с. 68-70); Бербенець О.В. (2017, с. 31-33); 

Єсінова Н.І. (2017); Касич А.О., Бурба О.А. (2017, с. 130-133); 

Криворучко О.М., Водолажська Т.О. (2016, с. 7-9); Олійник О.С. (2016, с. 37-

39); Шаповал О.А. (2016, с. 551); Ніщенко Т.М. (2014, с. 190-192); 

Топалов С.А., Зубова Г.В. (2014, с. 112-118); Бутенко І. (2013, с. 21-24); 

Лелі Ю.Г. (2013, с. 96-98); Наборка Р.М. (2013, с. 130-133); Пожуєв О.В., 

Тереннік О.В. (2013); Кириченко О.В. (2012); Сівашенко Т. (2012, с. 48); 

Федоряк Р.М. (2012); Балабанова Л.В., Сардак О.В. (2011); Ганза І.В. (2011, 

с. 98-103); Крулько Є.Л. (2010, с. 94-96); Колот А.М. (2009); Ткаченко А.М., 

Морщенко Т.С. (2008); Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. (2005); 

Щербак В.Г. (2005); Лук'янихін В.О. (2004); Качан Є.П., Шушпанов Д.Г. (2003); 

Храмов В.О., Бовтрук А.П. (2001); Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. (1995).  

В їх працях сформульовані основні положення, рекомендації, концепції 

щодо використання, управління персоналу і тому розглянемо їх більш 

детальніше.  

Сівашенко Т. (2012, с. 48) дотримувалася думки, що управління 

персоналом є діяльністю по підвищенню ефективності роботи як підприємства, 

так і працівників. В запропонованому автором визначенні акцентовано увагу на 

тому, що управління персоналом дозволить досягнути завдань, мети 

підприємства за умови покращення використання персоналу. Але, автором не 

розглянуто питання щодо врахування рівня доступності інформації, впливу 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища при здійсненні управління 

персоналом на підприємстві.  

В наступному дослідженні автором Шаповал О.А. (2016, с. 551) також 

було розглянуто сутність управління персоналом. Управління персоналом 
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розглянуто як одну з функцій процесу управління на підприємстві, яка 

реалізується шляхом впливу суб’єкта (керівництво) на об’єкт (працівники, 

персонал, колективи) управління. Автором не визначено необхідність 

управління ефективністю використання персоналу та зосереджено увагу лише 

на визначенні ролі управління персоналом в діяльності підприємства.  

На думку Ганзи І.В. (2011, с. 98-103) управління персоналом є одним з 

важливих факторів розвитку підприємства. Тому в роботі управління 

персоналом розглянуто як діяльність, що дозволяє організувати роботу 

працівників, досягнути цілей підприємства, кожного підрозділу, колективу. 

Управління персоналу розглянуто з двох аспектів: організаційний; 

функціональний. Таким чином, в запропонованому визначенні не враховано 

доцільність управління ефективністю використання персоналом, процесом 

формування, розподілу, планування трудових ресурсів.  

Інший автор Наборка Р.М. (2013, с. 130-133) дійшов думки, що 

управління персоналом та ефективність використання персоналу 

взаємопов’язані між собою поняття. Використання персоналу на підприємстві 

спрямоване на створення необхідних умов для розвитку потенціалу працівників 

та досягнення основних цілей шляхом використання певних заходів. При 

цьому, використання персоналу повинно бути спрямовано на: виконання різних 

завдань працівником на одному робочому місці; розподіл робочого часу; 

забезпечення зміни виду виконуваних робіт; відповідність рівня кваліфікації 

працівників виконуваній роботі (Крушельницька та Мельничук, 2005). 

Коментуючи дослідження автора, доцільно підкреслити, що підвищення 

продуктивності використання персоналу, раціональності розподілу обов’язків 

дозволить покращити управління персоналом на вітчизняних підприємствах.  

Група вчених Пожуєв О.В., Тереннік О.В. (2013, с. 84-86) проаналізували 

економічну ефективність управління персоналом під якою розглянуто процес 

досягнення мети, виконання завдань організації за умови раціонального 

розподілу, використання трудових ресурсів та шляхом реалізації заходів, 

направлених на задоволення потреб підприємства, трудового колективу. 
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Ефективність управління персоналом повинна ґрунтуватися на визначенні 

організаційної, економічної, соціальної ефективності (Балабанова та Сардак, 

2011). Від ефективності використання персоналу залежить розвиток сфер 

діяльності підприємства, формування конкурентних переваг.  

На думку Крулько Є.Л. (2010, с. 94-96) ефективність використання 

персоналу визначається продуктивністю праці. Продуктивність праці 

відображає можливість системи управління персоналом досягнути бажаного 

результату на підприємстві та підвищення продуктивності сприятиме 

зростанню заробітної плати, налагодженню мотивації праці. Зростання 

продуктивності праці залежить від впливу соціальних, організаційних, 

технічних, економічних факторів. Одночасно, автором не визначено вплив 

мінливості ринкового середовища, ризиків на ефективність використання 

персоналу.  

Сутність поняття управління персоналом в роботі Лелі Ю.Г. (2013, с. 96-

98) розглянуто як інструмент розвитку та зростання конкурентоспроможності 

підприємства в умовах мінливості ринкової економіки та який дозволяє оцінити 

ефективність використання, розвиток трудового потенціалу.  

В роботі Ніщенко Т.М. (2014, с. 190-192) також було досліджено сутність 

поняття управління персоналом. Автор дійшов висновку, що управління 

персоналом здійснюється в межах організаційних структур, ґрунтується на 

використанні принципів, методів, що забезпечує ефективне управління 

персоналом. Основною метою управління персоналом є пошук, відбір та 

прийняття на роботу кваліфікованих працівників. Зазначимо, що управління 

персоналом на промислових підприємствах повинно бути спрямоване на 

формування нових знань, використання вмінь працівників, відновлення 

злагодженості роботи в колективі, раціональність використання трудових 

ресурсів, що підвищить конкурентоспроможність та прибутковість діяльності.  

Олійник О.С. (2016, с. 37-39) розглянула визначення понять управління 

персоналом, використання персоналу. Управління персоналом обумовлює 

розвиток працівників, спрямоване на дослідження їх потреб та оцінку 
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трудового потенціалу, досягнення цілей підприємства відповідно до 

сформованої стратегії розвитку. Зокрема, управління персоналом є складним 

процесом, в якому враховуються бажання, прагнення, цілі, плани працівників, 

використовуються мотиваційні чинники. Під ефективністю використання 

персоналу визначено сукупність заходів, що направлені на раціональне 

використання, спрямування працівників, врахування чинників впливу 

технічного, економічного, матеріального характеру. Коментуючи дослідження 

автора варто зауважити, що управління персоналом охоплює процес 

використання, розвитку персоналу та впливає як на фінансовий стан 

підприємства, так і на розвиток працівників.  

Сутність поняття управління персоналом також було розглянуто на трьох 

рівнях: теорія управління; управління; самоуправління (Криворучко та 

Водолажська, 2016, с. 7-9). Зазначимо, що управління персоналу здійснюється 

шляхом використання методів впливу на робітників, дослідження 

адміністративних, економічних, правових, організаційних, групових факторів 

та основною метою є досягнення цілей підприємства.  

У свою чергу, Топалов С.А., Зубова Г.В. (2014, с. 112-118) дотримувалися 

думки, що основою управління персоналом є набір кваліфікованих працівників, 

які відповідають потребам підприємства, а також здійснення управління 

трудовим потенціалом. В основі ефективного використання персоналу 

закладено залучення досвіду зарубіжних країн, підготовка кадрів, покращення 

якості робочих місць, скорочення кількості робочих місць із небезпечними 

умовами праці, налагодження співробітництва між підприємствами, що 

сприятиме підвищенню ефективності роботи працівників.  

Проаналізувавши підходи науковців відмітимо, що окремі аспекти 

окресленої нами проблеми залишаються дослідженими не в повній мірі та 

питання визначення сутності поняття управління ефективністю використання 

персоналу на підприємстві не розкрито в існуючих працях науковців 

(Зіновська, 2018b). Доцільно відобразити власне бачення поняття «управління 

ефективністю використання персоналу на підприємстві» шляхом врахування 
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таких складових: персонал; ефективність; управління персоналом; 

використання персоналу (Зіновська, 2018b).  

На нашу думку, поряд з існуючими визначеннями поняття «управління 

ефективністю використання персоналу на підприємстві» слід розглядати як 

процес планування; організації роботи працівників, що ґрунтується на 

застосуванні методів управління, способів, заходів, принципів, направлених на 

ефективне використання працівників, їх інформаційне забезпечення; створення 

безпечних умов праці; стимулювання праці; врахування дії ринкового 

середовища, загроз, ризиків та гарантує підвищення продуктивності роботи; 

участь в колективному прийнятті рішень та досягнення соціально-економічного 

ефекту; відновлення стабільності функціонування за умови змінності впливу 

факторів, що дозволяє оцінити ефективність використання та управління 

трудовими ресурсами підприємства.  

Зазначимо, що в запропонованому визначенні, на відміну від існуючих, 

враховано наступне: персонал є найважливішим ресурсом підприємства та його 

раціональне використання сприятиме досягненню цілей, завдань, основної 

мети; ефективність діяльності персоналу полягає в отриманні прибутку, 

підвищенні продуктивності, якості роботи, задоволенні результатами роботи за 

умови використання методів мотивації, зацікавленості в результатах роботи, 

участі в прийнятті рішень; управління персоналом є процесом впливу 

керівництва на раціональне використання трудових ресурсів, прийняття 

керівництвом управлінських рішень щодо покращення ефективності їх 

використання, створення умов розвитку, матеріального стимулювання праці за 

умови використання інформаційних даних, методів, організації роботи 

працівників з метою досягнення кінцевої мети; використання персоналу має за 

мету створення безпечних умов праці, умов для розвитку потенціалу, 

врахування інтересів працівників шляхом використання способів, заходів та 

передбачає змінність виконуваних завдань, рівномірне завантаження роботою.  

Прикладне значення запропонованого визначення полягає в тому, що 

досліджуються показники діяльності персоналу, ефективність їх використання, 
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рівень продуктивності праці, організація виробничого процесу на підприємстві, 

розробляються напрями покращення управління використанням персоналу, 

пропозиції щодо організації процесу управління персоналом та ефективністю їх 

використання, аналізуються чинники впливу на діяльність працівників.  

Сучасні реалії функціонування промислових підприємств підтверджують 

доцільність ефективного використання персоналу, раціонального розподілу 

наявних фінансових ресурсів. Зазначимо, що в удосконаленому нами 

визначенні поняття «управління ефективністю використання персоналу на 

підприємстві» зосереджено увагу на важливості ефективного використання 

трудових ресурсів, проведення оцінки результативності роботи персоналу, 

поширення та доступності інформації, вивчення соціально-економічного 

становища працівників, дослідження рівня кваліфікації, складу персоналу, 

впровадження нових методів управління, залучення інвестиційних ресурсів, 

доцільності управління не лише кадровим складом, але й результатами їх 

діяльності, продуктивністю праці, системами преміювання працівників за умов 

мінливості факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.  

В цілому, управління персоналом на промисловому підприємстві повинно 

бути зорієнтовано на врахування потреб, інтересів працівників в процесі 

виконання поставлених завдань, ефективне використання навичок персоналу, 

покращення умов праці, рівня оплати праці, постійне навчання працівників, 

зацікавленість персоналу в розвитку підприємства, зростанні 

конкурентоспроможності, якості продукції, відповідальність за результати 

роботи, прийняття раціональних рішень управлінським апаратом (Зіновська, 

2018d, с. 87-89).  

З вищенаведеного можна відзначити, що на будь-якому підприємстві 

важливе значення має процес управління персоналом, що відображається на 

ефективності його діяльності, отриманих результатах виробничо-господарської 

діяльності. Для здійснення ефективного управління персоналом доцільним є 

використання методів, принципів, функцій та дослідження впливу чинників 

зовнішнього і внутрішнього середовища (Зіновська, 2018d). Дані чинники 
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впливають не лише на управління персоналом, але й на планування діяльності 

працівників, продуктивність праці, визначення можливостей до зростання 

ефективності використання праці робітників, здійснення аналізу раціональності 

системи управління персоналом. Безперервний вплив на управління 

персоналом здійснюють чинники внутрішнього середовища, до яких належать: 

організація виробництва, вид продукції, обсяг виробництва та збуту продукції, 

здійснення контролю за якістю товарів, плинність кадрів, чисельність 

працівників, рівень задоволення потреб робітників, існуюча система управління 

на підприємстві, прибутковість діяльності, забезпеченість фінансовими 

ресурсами, стабільність фінансового стану, імідж, стиль діяльності 

управлінського апарату, наявність конкурентних переваг. Більш відчутний 

вплив на діяльність підприємства, організацію системи управління персоналом 

здійснюють чинники зовнішнього середовища, тобто: ринок трудових ресурсів; 

розмір мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум; державне 

регулювання; соціально-економічний, політичний стан країни; конкурентна 

боротьба; постачальники; споживачі; законодавча база; екологічна ситуація; 

розвиток науки, технологій; податкове навантаження. Чинники, фактори 

ринкового середовища впливають як на управління персоналом, так і на 

формування, використання, розвиток персоналу. Аналіз та дослідження 

чинників впливу є основним джерелом інформації для оцінки діяльності 

персоналу, наявних проблем на підприємстві щодо його використання. Тому 

врахування чинників, факторів в діяльності промислових підприємств має 

позитивне значення, що проявляється в наступному: покращити управління 

персоналом; розробити стратегію управління персоналом; визначити основні 

принципи та методи; оцінити ефективність управління та внести корективи в 

організацію управління; спрогнозувати зміну впливу факторів; здійснити 

прогноз ефективності управління персоналом.  

Дослідження чинників, факторів впливу на управління персоналом, 

особливості формування, використання, розвитку персоналу висвітлено у 

працях авторів, зокрема: Абашина О.В. (2011, с. 40-45), Аль-Джабарі М. (2012), 
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Бучинська Т.В. (2016, с. 75-76), Виноградова О.В., Пілігрим К.І. (2015, с. 37-44), 

Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Крейдич І.М., Семенченко Н.В. (2017), 

Грінченко О.В. (2017, с. 406-408), Дінг Д.З., Ахтар С., Ге Г.Л. (2006), 

Еффрон М., Гандосси Р., Голдсміт М. (2003), Зубрицька Я.О. (2015, с. 41-44), 

Казаков М. (2014), Крамаренко В.І., Холод Б.І., Нагорська М.М. (2003), Муда І., 

Рафікі А., Харахап М.Р. (2014, с. 74-77), Никифоренко В.Г. (2013), 

Погорєлова Т.О. (2016, с. 18-20), Сватюк О.Р. (2007, с. 215-219), Семін І.Є. 

(2016, с. 256-259), Том Н. (2001), Харун О.А. (2017, с. 227-234), Хунко Н. 

(2013), Череп А.В., Зубрицька Я.О. (2011, с. 247-251), Череп А.В., 

Шитікова Л.В. (2013, с. 254-256), Череп О.Г., Жиганова А. (2013, с. 174-177).  

Крім, вище проаналізованих праць вчених також доцільно зупинитися на 

дослідженнях вітчизняних авторів, які досить детально проаналізували фактори 

та чинники впливу на управління персоналом підприємств (Зіновська, 2018m).  

Сафаровою Р.В. (2014, с. 195-198) запропоновано групу факторів впливу 

на управління персоналом на прикладі металургійного холдингу. В роботі 

наведено групи таких факторів: внутрішні – персонал, структура холдингу, 

корпоративна культура, цілі та технології холдингу; зовнішні – трудові ресурси, 

покупці, постачальники, конкуренти, акціонери, освіта працівників, 

регулювання органами державної влади, нестабільність політичної системи та 

фінансового стану.  

Викладач Суюсанова О.Л. (2013) навела фактори формування трудового 

потенціалу, зокрема: особисті якості – самостійність в прийнятті рішень, 

відношення до роботи, оперативність та ініціативність, здібності до навчання; 

професійні – освіта, досвід роботи, відповідність рівня кваліфікації займаній 

посаді, підготовка та перепідготовка; культурні; демографічні – сімейний стан, 

демографічна ситуація, плинність кадрів, стан здоров’я; шкідливі звички. 

Поряд з цим, наведено фактори впливу на управління та розвиток 

підприємства: маркетингові – організація збуту продукції, налагодження 

зв’язків з торговельними посередниками, проведення рекламних заходів; 

конкурентні – взаємодія підприємств, існуючий попит на ринку, положення 
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підприємства на ринку, залучення покупців шляхом покращення іміджу, 

репутації; інвестиційні; фінансові – залучення та розподіл фінансових ресурсів, 

інвестиційна політика, податковий тиск; організаційні – організація праці, 

забезпеченість робочих місць обладнанням, організація виробництва; правові – 

законодавчі положення щодо контролю за діяльністю підприємств, виплатою 

заробітної плати, регулювання їх розвитку; трудові – система мотивації, оплати 

праці, соціальний захист робітників, умови роботи; соціально-економічні – 

режим роботи, структура доходів населення, рівень зайнятості та безробіття; 

інноваційні, інформаційні, технологічні – доступність інформації, збір та 

обробка даних, забезпеченість сучасним устаткуванням, автоматизація, 

механізація виробництва; науково-технічні – сприятливі умов для 

інноваційного розвитку, інвестиційна політика держави, підтримка проведення 

наукових досліджень; ресурсні – якість використання матеріалів, структура 

виробництва, наявність запасів; природні – сприятливі умови для розвитку 

підприємства, наявність природних ресурсів, розташування (Суюсанова, 2013).  

Деякі вчені дослідили вплив факторів на формування системи управління 

персоналом. Так, Редьква О.З. (2013, с. 65-66) проаналізувала та згрупувала 

фактори впливу на управління персоналом підприємства, а саме: зовнішнє 

середовище; ділове оточення; ендогенні фактори; екзогенні фактори; фактори 

впливу на заробітну плату; специфічне зовнішнє середовище; фактори 

фонового середовища; фактори непрямого впливу; фактори прямого впливу. 

Автором наведено значну кількість факторів зовнішнього середовища, що 

впливають на результати діяльності підприємства, але не недостатньо повно 

досліджено внутрішні фактори, їх вплив на управління персоналом.  

Проблематика дослідження факторів впливу на ефективність 

використання працівників була розглянута в роботі Грінка Т.І. (2007, с. 211-

213). Автором запропоновано класифікацію факторів ефективного 

використання робочої сили та сформовано фактори розвитку сфери зайнятості. 

Фактори розвитку сфери зайнятості було поділено на три групи: фактори 

макрорівня, що впливають на використання праці; фактори мезорівня, що 
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впливають на використання праці; фактори мікрорівня, що впливають на 

використання праці (Грінка, 2007, с. 212). Проаналізовані фактори 

заслуговують на увагу, адже їх дослідження дало змогу автору оцінити 

ефективність використання праці робочої сили, раціональність організації 

виробництва продукції та результативність функціонування підприємства.  

Під час управління персоналом доцільним є врахування організаційних 

чинників, які було визначено в роботі Демкович О.С. (2012, с. 47-48). Серед 

основних чинників наведено: ефективна система мотивації; механізм 

управління персоналом; професійні здібності робітників; привабливість 

професії; сприятливий клімат в колективі; рівень впровадження інновацій; 

умови праці на підприємстві; ділові якості робітників (Демкович, 2012, с. 47-

48). Врахування даних чинників дає змогу підвищити результативність роботи 

працівників, досягнути поставлених перед ними цілей, адаптуватися до 

відповідних умов функціонування, скоротити фінансові витрати.  

Питання дослідження факторів впливу на управління поведінкою 

персоналу висвітлено в роботі Космина Ю.М. (2013, с. 70-72). Автором 

виділено дві групи факторів: фактори зовнішнього середовища – економічний 

стан, політичний клімат, умови ринку, стан навколишнього середовища, 

демографія, глобалізаційні процеси, релігія; фактори внутрішнього середовища 

– конкурентна боротьба, умови праці, соціальна рівність, можливість 

кар’єрного зростання, організаційна культура, методи мотивації, система 

управління, клімат в колективі, меркантильний фактор (Космина, 2013, с. 70-

72). На нашу думку, врахування означених факторів дозволить підвищити 

результативність роботи персоналу, налагодити процес управління поведінкою 

працівників та покращити рівень конкурентоспроможності підприємства.  

Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. (2017, с. 304-307) також проаналізували 

чинники і фактори впливу на використання трудових ресурсів. Було виділено 

чинники зростання продуктивності праці: зміна форм власності; науково-

технічний прогрес; процес організації праці; організація виробництва 

продукції; механізм управління на підприємстві (Махначова та Семенюк, 2017, 
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с. 304). Серед факторів впливу на продуктивність праці наведено: 

організаційно-економічні; матеріальні; соціально-психологічні; нормативні; 

економічно-правові; стимулюючі; технічні (Махначова та Семенюк, 2017, 

с. 305). Врахування наведених чинників та факторів керівництвом підприємства 

є передумово покращення виробництва, зростання продуктивності праці, 

налагодження фінансового стану.  

Савіна Г.Г. та Скібіна Т.І. (2016) визначили групу факторів впливу на 

ефективність управління підприємством, такі як: фактори макрорівня 

(економічний стан, соціальний розвиток, науково-технічний рівень, природне 

середовище, чинні закони та нормативні акти); фактори мікрорівня 

(постачальники та споживачі); фактори внутрішнього впливу (інноваційний 

розвиток, рівень прибутковості, процес виробництва продукції, діюча стратегія 

розвитку, система управління персоналом). Авторами визначено фактори 

впливу на управління підприємством шляхом всебічного дослідження 

особливостей його функціонування, але не приділено уваги чинникам впливу 

на управління ефективністю використання персоналу підприємств.  

В роботі Шурубура Я.Ю. (2016, с. 49-51) було проаналізовано фактори 

впливу на трудовий потенціал підприємства. Серед основних факторів було 

наведено: демографічна підсистема – сімейний стан, вік, стать; соціальна 

підсистема – міграція населення, рівень освіти, соціальний стан; професійно-

кваліфікаційна підсистема – рівень кваліфікації працівників, зайнятість 

населення, трудова мобільність, рівень освіти (Шурубура, 2016, с. 49-51; 

Осовська та Крушельницька, 2003). Дослідження даних факторів сприятиме 

покращенню трудового потенціалу, пристосуванню до ринкового середовища 

та визначенню можливостей працівників до виконання сформованих завдань.  

Більшість авторів виділяють фактори впливу на діяльність підприємства, 

його функціонування та не визначають чіткий перелік факторів або чинників 

впливу на управління ефективністю використання персоналу. Слід зауважити, 

що існуючі підходи до класифікації чинників, факторів впливу на управління 

персоналом заслуговують на увагу, але відсутній перелік даних чинників на 
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промислових підприємствах, який би дозволив підвищити ефективність роботи 

працівників (Зіновська, 2018m). Доведено доцільність визначення чинників 

впливу на управління ефективністю використання персоналу на промислових 

підприємствах, які чинять безперервний вплив на успішність роботи 

працівників, ефективність діяльності, процес управління кадрами.  

Враховуючи вищесказане, виникла потреба в удосконаленні процесу 

управління ефективністю використання персоналу промислових підприємств, в 

якому, на відміну від існуючих, виділено схему впливу чинників ринкового 

середовища на управління ефективністю використання персоналу промислових 

підприємств (УЕВППП), які поділено на чинники зовнішнього, загального та 

специфічного внутрішнього середовища, що дало змогу оцінити рівень впливу 

кожного чинника на процес управління, визначити слабкі сторони у роботі з 

персоналом та сформувати рекомендації щодо протидії даним чинникам, 

адаптації до змін оточуючого середовища в майбутньому, покращення процесу 

управління, формування та використання трудових ресурсів та прогнозування 

рівня продуктивності праці, а також досягти максимального ефекту від 

використання персоналу, реалізувати інтереси підприємства.  

Потреба у визначенні в процесі управління ефективністю використання 

персоналу чинників впливу на УЕВППП пояснюється тим, що існує 

необхідність у коригуванні та виокремленні чіткого переліку чинників для 

промислових підприємств, які впливають на управління, використання 

трудових ресурсів та їх врахування в роботі керівництвом дозволить покращити 

ефективність управління. Нами в процесі управління ефективністю 

використання персоналу було запропоновано схему впливу чинників ринкового 

середовища на УЕВППП розділити на чинники зовнішнього, загального та 

специфічного внутрішнього середовища промислових підприємств шляхом 

виділення тих факторів, які в більшій мірі впливають на ефективність 

використання персоналу та їх врахування в діяльності забезпечить не лише 

відновлення функціонування, але й покращення роботи працівників. 

Дослідження чинників ринкового середовища є необхідним для удосконалення 
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процесу управління ефективністю використання персоналу, розвитку їх 

здібностей, організації виробництва продукції, раціонального використання 

ресурсів та задля виконання комплексу завдань, досягнення цілей. Також, при 

побудові схеми впливу чинників ринкового середовища слід враховувати 

фактори, що впливають на управління, використання персоналу, 

продуктивність праці, іноземний досвід щодо виокремлення чинників, наявну 

систему чи механізм управління персоналом, аналізувати середовище 

функціонування підприємства та його стратегію розвитку.  

Тому нами було виділено найбільш вагомі чинники впливу ринкового 

середовища на управління ефективністю використання персоналу промислових 

підприємств задля проведення аналізу ефективності використання персоналу та 

прогнозування перспектив покращення управління ними (рис. 1.1).  

Відповідно до процесу управління ефективністю використання персоналу 

промислових підприємств та проаналізованих підходів вчених щодо факторів 

впливу на управління персоналом визначено основні чинники загального 

внутрішнього середовища, що впливають на УЕВППП, такі як:  

Чинники конкурентного середовища впливають на саме підприємство, 

кількість споживачів продукції та серед них слід виділити: рівень конкурентної 

боротьби; рівень конкуренції продукції; ціни на продукцію; витрати на 

виробництво продукції; особливості входу на ринок; привабливість та імідж 

підприємства; наявність продуктів-замінників; покупців. Вищеозначене 

впливає на оплату праці, ставлення керівників до працівників, умови праці, що 

позначається на якості виробленої продукції підприємства.  

Щодо чинників механізації та автоматизації виробництва, організації 

роботи працівників, то мається на увазі забезпеченість підприємства сучасною 

технікою, технологіями, оснащення робочих місць якісним обладнанням, 

науково-технічна озброєність праці з метою полегшення праці персоналу, 

підвищення ефективності роботи. Врахування даних чинників в управлінні 

персоналом дозволить організувати їх роботу, підвищити контроль за 

виробництвом продукції, збільшити обсяг випуску продукції.  
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Рис. 1.1. Схема впливу чинників ринкового середовища на управління 

ефективністю використання персоналу промислових підприємств 

Примітка: сформовано автором на основі (Махначова та Семенюк, 2017, с. 304-307; 

Савіна та Скібіна, 2016; Шурубура, 2016, с. 49-51; Сафарова, 2014, с. 195-198; Космина, 2013, 

с. 70-72; Редьква, 2013, с. 65-66; Суюсанова, 2013; Демкович, 2012, с. 47-48; Грінка, 2007, 

с. 211-213; Осовська та Крушельницька, 2003)  
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Наступним чинником є імідж підприємства, адже від рівня успішності 

роботи та розвитку промислового підприємства, прибутковості діяльності, 

обсягів збуту продукції залежить рівень заробітної плати, виплата винагород, 

використання методів мотивації працівників, організація умов праці та за 

допомогою даних інструментів у керівництва є можливість впливати на 

ефективність використання та управління персоналом.  

Не менш вагомим чинником є інноваційний розвиток підприємства. За 

умови впровадження інновацій, сучасних науково-технічних досягнень на 

підприємстві буде відбуватися автоматизація виробництва, заміна зношеного 

обладнання та в процесі управління використанням персоналу будуть створені 

безпечні умови праці, застосовані інноваційні методи управління, що 

сприятиме активізації інноваційного потенціалу працівників, взаємодії 

колективу та зростанню конкурентоспроможності підприємства.  

Наявність методів та способів протидії кадровим ризикам також має 

вплив на УЕВППП. Несвоєчасна оцінка та виявлення кадрового ризику, його 

внутрішніх та зовнішніх причин може призвести до непередбачуваних 

наслідків для господарської діяльності підприємства та його фінансових 

показників. Тому в процесі управління ефективністю використання персоналу 

доцільно ідентифікувати можливі ризики, їх аналізувати та впроваджувати 

заходи по мінімізації даних ризиків.  

Також можна відзначити, що прибутковість діяльності має вплив на 

УЕВППП. Зокрема, якість виробленої продукції, її відповідність потребам 

споживачів впливає на отримані результати від продажу продукції та залежить 

від ефективності роботи персоналу, якості виконання ними поставлених 

завдань. В свою чергу, за умови збитковості діяльності керівництво в процесі 

управління ефективністю використання персоналу має вжити коригуючі 

заходи, посилювати контроль за роботою працівників, коригувати розмір 

заробітної плати та використовувати способи мотивації для підвищення 

результативності роботи. У випадку зростання прибутковості на підприємстві 
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доцільним є дотримуватися існуючого механізму управління ефективністю 

використання персоналу та стимулювати їх працю.  

Від сформованих цілей та завдань промислового підприємства залежать 

напрям та рішення щодо процесу управління ефективністю використання 

персоналу. З урахуванням поставлених цілей коригується використання 

трудових ресурсів, діяльність працівників, умови їх праці, застосування методів 

мотивації, визначається обсяг, вид робіт та час їх виконання. Задля виконання 

завдань підприємства вживаються заходи щодо підвищення продуктивності 

праці, якості виконання робіт. 

Трудова дисципліна є не менш важливим чинником в процесі управління 

персоналом. Завдяки гарно організованій трудовій дисципліні керівництво має 

змогу налагодити співробітництво в колективі, раціонально розподілити 

робочий час, підвищити продуктивність праці, враховувати потреби 

працівників, вимагати виконання трудових обов’язків, використати мотиваційні 

заходи, здійснювати контроль за дотриманням працівниками правових норм, а 

також повинно додержуватися діючого законодавства та організувати 

управління ефективністю використання персоналу. 

Також в процесі управління ефективністю використання персоналу 

промислових підприємств серед чинників специфічного внутрішнього 

середовища визначено:  

Суттєвим чинником впливу на УЕВППП є фінансове та інвестиційне 

забезпечення. Наявність достатнього обсягу фінансових ресурсів, ресурсного 

забезпечення на промисловому підприємстві має вплив як на розвиток, так і на 

використання персоналу, що проявляється в створенні належних умов праці, 

обладнанні робочих місць необхідною технікою, фінансуванні навчання 

працівників, підвищення кваліфікації, різного роду винагород, відпочинку та 

лікування. Вищеозначене також впливає на стимулювання праці та 

зацікавленість працівників в результатах своєї роботи.  

Маркетингові чинники потрібно враховувати при здійсненні УЕВППП, 

оскільки вони впливають на рівень доходів працівників, процвітання 



46 
 

підприємства, якість роботи, підготовку, навчання працівників та дозволяють 

визначити необхідну кількість персоналу для реалізації визначених завдань. 

Серед даних чинників слід виділити: проведення рекламних компаній; 

репутація підприємства; імідж; діяльність маркетингового відділу; поширення 

продукції через ярмарки, виставки; надання знижок на продукцію; потреби 

ринку в певному виді продукції; наявність маркетингових досліджень; рівень 

доходів населення, підготовки, частка фахівців.  

Соціальні, психологічні, моральні чинники доцільно враховувати під час 

УЕВППП. Керівництво підприємства, керівники підрозділів повинні 

створювати сприятливий моральний, соціальний клімат в колективі, що 

сприятиме підвищенню рівня відповідальності за результати діяльності та 

продуктивності праці персоналу. В процесі розподілу обов’язків доцільно 

враховувати якості персоналу, психологічну сумісність окремих працівників, 

стан здоров’я, вік, оскільки це також впливає на управління використанням 

персоналу та сприятиме раціональному розподілу завдань, вдалій організації 

роботи, прогнозуванню майбутніх результатів діяльності.  

Важливо враховувати вплив такого чинника, як мотивація трудової 

активності на УЕВППП. Завдяки використанню мотиваційних методів існує 

можливість покращити роботу працівників, підвищити трудову активність, 

зацікавити в результатах виконаної роботи, задовольнити інтереси кожного 

працівника, а також досягнути цілей діяльності підприємства та підвищити 

рівень рентабельність виробництва продукції, зміцнити позиції на ринку. Тому 

працівники повинні бути переконані в тому, що від успіху виконаної роботи 

залежить розвиток та процвітання підприємства.  

Щодо рівня кваліфікації, професійних здібностей робітників, то даний 

чинник також впливає на УЕВППП. Даний вплив проявляється в тому, що за 

умови наявності висококваліфікованих працівників управління ними буде 

більш раціональним та ефективним, їх не потрібно вчити, адже завдання будуть 

виконуватися якісніше та швидше. Тож, прослідковується залежність між 
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кваліфікацією персоналу, процесом управління використанням робітників та 

результативністю роботи підприємства.  

Також доцільно відзначити, що умови праці та організація роботи 

працівників мають вплив на управління та використання персоналу. Основною 

метою раціонального використання персоналу є створення безпечних умов 

праці для здійснення успішного управління ними, прийняття виважених 

управлінських рішень та досягнення основних цілей. Зменшення кількості 

робочих місць з небезпечними умовами праці дозволить налагодити процес 

управління персоналом та організувати їх роботу.  

Система обміну інформацією на підприємстві є важливим чинником, 

який слід враховувати під час управління ефективністю використання 

персоналу промислових підприємств. За умови використання перевіреної, 

надійної інформації, належного рівня аналізу та відбору даних, поширення 

інформації серед керівництва будуть прийматися раціональні управлінські 

рішення щодо використання персоналу, інформація стане доступною для 

працівників, що сприятиме коригуванню рівня оплати праці, покращенню 

результатів їх роботи та фінансових показників діяльності.  

Доцільно відмітити, що тривалість перебування на посаді працівника та 

характер виконуваної роботи мають вплив на УЕВППП. За умови неефективної 

організації управління використанням персоналу більшість працівників будуть 

працювати на одній посаді, не матимуть можливості просуватися по службі, що 

призведе до незадоволення рівнем заробітної плати, зниження якості 

виконуваної роботи та втрати конкурентоспроможності продукції. Крім того, 

керівництво підприємства повинно створювати умови для просування 

працівників по службі та змінювати характер роботи.  

Досконалий механізм та систему управління персоналом також слід 

враховувати при організації використання персоналу промислових 

підприємств. Гарно сформовані система та механізм управління дозволять 

організувати та спланувати роботу персоналу, зменшити негативний вплив 

чинників ринкового середовища, сприятимуть розвитку кадрів, управлінню 
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мотивацією праці, покращенню умов їх праці. За умови врахування даного 

чинника на підприємстві будуть вирішені соціальні проблеми, воно буде 

забезпечене необхідними кадрами, зменшиться число загроз та ризиків, 

покращиться ефективність використання персоналу та результати діяльності, 

налагодиться виробничо-господарська діяльність, зміцниться позиція на ринку.  

Такий чинник, як врахування потреб персоналу в процесі управління 

ефективністю використання працівників також повинен враховуватися. За умов 

якщо підприємство не враховує потреби персоналу, не використовує методи 

мотивації відбудеться зниження продуктивності праці, 

конкурентоспроможності продукції, погіршення показників діяльності та 

зросте незадоволення умовами праці, відбудеться загострення конфліктів в 

колективі. Незацікавленість працівників результатами праці є свідченням 

неефективності управління використанням персоналу.  

Серед чинників зовнішнього середовища впливу на УЕВППП в процесі 

управління ефективністю використання персоналу промислових підприємств 

необхідно навести:  

Значну увагу слід приділяти вивченню чинників законодавчого впливу, 

адже постійна зміна нормативно-правових положень, актів має негативний 

вплив на діяльність підприємств. Керівництво підприємства повинно постійно 

слідкувати за будь-якими змінами в законодавстві та корегувати свою 

діяльність, дотримуватися встановлених норм праці, визначеного розміру 

мінімальної заробітної плати, створювати належні, безпечні та здорові умови 

праці, оснащувати робочі місця і в разі їх недотримання несе відповідальність.  

Чинники державного регулювання діяльності підприємства здійснюють 

вплив на ефективність використання персоналу через: рівень зайнятості та 

безробіття; трудове законодавство, яке сприяє захисту прав працівників; 

існуючі норми по виплаті компенсацій, фінансової допомоги у разі звільнення, 

втрати роботи через непрацездатність; механізм правового захисту; 

забезпечення безпечних умов роботи.  

Не менш важливими є чинники політичного впливу, а особливо змінність 

податкової політики має значущий вплив на прибутковість діяльності 
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підприємств та рівень заробітної плати працівників. Протягом тривалого 

періоду спостерігається зростання податкового навантаження на підприємство, 

що призводить до зростання податкових відрахувань у державний бюджет, 

збитковості діяльності, скорочення фінансування навчання та нераціонального 

управління використанням персоналу, адже керівництво прагне скоротити 

розмір податкових відрахувань шляхом звільнення працівників та скорочення 

оплати праці. В свою чергу, скорочення розміру заробітної плати є причиною 

неефективності роботи персоналу. Тому, керівництво повинно ефективно 

управляти персоналом та враховувати всі політичні зміни.  

Поряд з цим, соціально-економічні чинники також здійснюють вагомий 

вплив на функціонування підприємства та ефективність використання 

персоналу, їх мотивацію через рівень та якість життя населення, встановлений 

прожитковий мінімум, рівень безробіття, можливість навчання та підвищення 

кваліфікації, демографічну ситуацію, рівень доходів, темпи зростання та 

скорочення обсягів виробництва продукції і рівень задоволення потреб 

персоналу, соціальний захист працівників, систем оплати праці, безпечність 

виробництва. Дані чинники можуть вплинути як на вибір місця роботи, так і на 

продуктивність праці персоналу, проведення управління ефективністю 

використання трудових ресурсів, адже в залежності від економічного 

становища приймаються рішення подальшого розвитку підприємства.  

Безперечно, на ефективність використання персоналу впливають 

інноваційні, науково-технічні чинники, що проявляється в підтримці державою 

інноваційного розвитку, реалізації інноваційних проектів, технічній допомозі, 

розробці інноваційних технологій, забезпеченості підприємств сучасним 

устаткуванням, дослідженні технологічних процесів та їх трудомісткості, 

структури, стану устаткування, техніки. Дані чинники впливають на УЕВППП 

через процес виробництва, використання устаткування, автоматизацію багатьох 

процесів, забезпеченість робочого місця технікою, підвищення рівня 

кваліфікації та призводять до скорочення персоналу.  
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Інформаційні та інвестиційні чинники здійснюють вплив на УЕВППП, 

серед яких слід виділити: фінансування державою розвитку підприємств; 

залучення інвестиційного капіталу; створення умов для діяльності іноземних 

партнерів; доступність інформації; збір, облік та аналіз даних; швидкість 

поширення інформації; інвестиційна політика; використання наукової та 

ринкової інформації. Дані чинники впливають на прийняття управлінських 

рішень щодо використання персоналу, визначення завдань, організації процесу 

праці, рівня винагород за виконану роботу.  

Доречно визначити чинники екологічні, природні, географічні, а саме: 

географічне розміщення, кліматичні умови, природні ресурси, якість сировини, 

матеріалів, рівень забруднення навколишнього середовища, екологічність 

продукції, що випускається. Наведені чинники мають вплив на організацію 

виробництва, діяльність всіх підрозділів та на управління використанням 

персоналу через створення безпечних умов праці, захист від впливу шкідливих 

речовин, визначення розміру доплат за роботу в небезпечних умовах.  

Не менш важливими є чинники кадрова політика та рівень 

конкурентоспроможності аналогічних підприємств. Дані чинники 

обумовлюють необхідність дослідження кадрової політики конкурентів, їх 

сильних та слабких сторін і впливають на стабільність функціонування 

підприємства, наявність конкурентних переваг, збут продукції, чисельність 

покупців, управління персоналом через коригування кадрової політики, 

планування та організацію діяльності працівників, вподобання та діяльність 

персоналу, використання методів мотивації.  

Ефективність діяльності підприємства та його функціонування залежить 

від підтримки органів місцевої влади. За умови фінансової підтримки, наявності 

коригуючих інструментів та взаємодії органів місцевої влади з підприємством 

існує можливість щодо відновлення його розвитку, прийняття рішень щодо 

покращення управління використанням персоналу, підвищення рівня зайнятості 

населення в регіоні, задоволення споживачів шляхом врахування їх потреб, 

зниження рівня забруднення середовища.  
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Загальна система освіти в країні має вплив на рівень підготовки 

спеціалістів, розвиток їх здібностей, що в майбутньому позначиться на якості 

роботи працівників, професійному зростанні, рівні заробітної плати, а також 

ефективності управління персоналом підприємства. За умови високого рівня 

кваліфікації працівників керівництву буде легше управляти ними та персонал 

швидше, якісніше виконуватиме поставлені завдання. Крім того, даний чинник 

впливає на рівень професіоналізму та набуті знання студентами.  

Також доцільно відзначити покупців та постачальників, як чинник 

впливу. Даний чинник впливає на результати діяльності підприємства, рівень 

конкурентоспроможності через зміну потреб, вподобань споживачів, рівня цін 

на аналогічну продукцію, появу інноваційної продукції та постачання неякісної 

сировини, матеріалів тощо. Тому керівництву підприємства необхідно 

раціонально управляти персоналом та його використовувати, досліджувати 

ринок, аналізувати можливих постачальників для підвищення результативності 

роботи та задоволення існуючих потреб покупців.  

На нашу думку, в процесі управління ефективністю використання 

персоналу промислових підприємств здійснення аналізу та вивчення схеми 

впливу чинників ринкового середовища на управління ефективністю 

використання персоналу на промислових підприємствах є доцільним для оцінки 

їх впливу на ефективність використання робітників, управління персоналом, 

дослідження можливих результатів діяльності під впливом даних чинників, 

змін у майбутньому, визначення переліку чинників до яких слід пристосуватися 

або нейтралізувати їх дію, що матиме позитивний вплив не лише на 

раціональність використання персоналу, продуктивність їх праці, але й на 

прибутковість та фінансові показники підприємства.  

Такий підхід до формування процесу управління ефективністю 

використання персоналу промислових підприємств забезпечує найбільш повне 

врахування факторів впливу, їх виокремлення, дослідження специфіки 

функціонування промислових підприємств та характеризується цілісністю, 

простотою, єдністю, а також сприятиме підвищенню ефективності діяльності.  
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1.2. Сучасні підходи до формування механізму управління 

ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах 

 

Функціонування промислових підприємств перебуває під постійним 

впливом чинників ринкового середовища та багатьох факторів. Внаслідок 

впливу ринкового середовища погіршуються результати діяльності 

промислових підприємств та існує нагальна потреба в дослідженні факторів 

впливу, їх нейтралізації. При цьому, керівництво кожного підприємства має за 

мету зростання ефективності та показників діяльності. Це можливо за умови 

використання на промислових підприємствах механізму управління діяльністю. 

Проте даного механізму не достатньо для покращення якості продукції, 

підвищення продуктивності праці персоналу та активізації їх роботи. В значній 

мірі на ефективність діяльності підприємства впливає робота персоналу, адже 

від ефективності їх праці залежить як якість виробленої продукції, терміни 

виробництва, так і розмір отриманого прибутку, конкурентоспроможність на 

ринку. Водночас, стан промислових підприємств є незадовільним та 

спостерігаємо погіршення показників діяльності. На значній кількості 

промислових підприємств не вистачає кваліфікованих працівників та працюють 

спеціалісти передпенсійного віку, відсутні ефективні методи управління 

персоналом. На промислових підприємствах передумовою фінансового 

зростання є покращення управління ефективністю використання персоналу, що 

допоможе застосувати сучасні підходи мотивації персоналу, формувати 

кадровий резерв, приймати ефективні кадрові рішення. Тому існує потреба у 

використанні на підприємствах механізму управління ефективністю 

використання персоналу. При розробці механізму управління ефективністю 

використання персоналу доцільно враховувати вплив різних чинників, 

дотримуватися принципів та методів, функцій управління.  

Питанням дослідження, розробки та аналізу механізму і особливостей 

здійснення управління персоналом, працівниками підприємств присвячено 

роботи багатьох науковців, таких як: Довгань Л.Є., Ткач В.В. (2018, с. 297-300); 
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Кравчук Н.М., Ільїна О.А. (2017, с. 112-115); Петришин Л.П. (2017, с. 66-68); 

Родченко І.Ю. (2017); Склярук Т.В., Соболь І.Б. (2017, с. 72-74); Шмиголь Н.М., 

Цокур В.Ю. (2017, с. 55-56); Cівашенко Т.В., Костюнік О.В. (2016, с. 19-21); 

Крамаренко А.В. (2015); Крилов Д.В. (2015); Кучинський В.А., Мазенков О.В., 

Локтіонова І.С. (2014, с. 149-153); Якименко Н.В., Антіпова А.С. (2014); Рукас-

Пасічнюк В.Г., Нікітін Ю.О. (2013); Гошко Т.Д., Біттер О.А. (2012); Кльоба Л.Г. 

(2012); Калина А.В. (2011, с. 233-237; 2015, с. 146-147); Кендюхов О.В. (2011, 

с. 153-157); Ущаповський К.В., Костін Ю.Д. (2011); Маркова Н.С. (2010; 2012); 

Мостенська Т.Л., Сокольвак Я.Ю. (2012); Трещов М.М. (2010); Цуркан С.М. 

(2010; 2016); Куценко А.В. (2008); Синельник В.В. (2008); Лич Г.В. (2007); 

Вольвач І.Ю. (2004); Кравчук Н.В. (2003); Кривошей В.В. (2003); Цесарук В.О. 

(2003); Яценко В.М. (2003); Мищишин Н.П. (2002); Савченко В.А. (2002); 

Колот А.М. (1998); Іваненко Б.М. (1997).  

Більш детальніше зупинимося на дослідженні підходів деяких науковців 

щодо формування механізму управління персоналом для визначення 

особливостей його побудови (Зіновська, 2018c, с. 82-85).  

Ущаповський К.В. та Костін Ю.Д. (2011, с. 52-55) удосконалили 

структуру організаційно-економічного механізму прийняття рішень щодо 

удосконалення системи управління персоналом. Структура складається з таких 

блоків: блок аналізу; блок встановлення ефективності системи управління 

персоналом; блок виявлення резервів покращення ефективності системи 

управління; блок виявлення резервів покращення ефективності системи 

управління; блок формування організаційних заходів; блок оцінки 

економічного ефекту (Ущаповський та Костін, 2011, с. 53-55). Наведена 

структура заслуговує на увагу, адже дозволяє покращити кадрову стратегію, 

оцінити ефективність системи управління, впровадити методи мотивації, 

прийняти обґрунтовані рішення та вдосконалити систему управління. 

У роботі Цуркан С.М. (2016, с. 66-70) було удосконалено організаційно-

економічний механізм використання персоналу, який містить ряд відповідних 

складових, принципів, враховує вплив оточуючого середовища та передбачає 
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застосування методів для оцінки рівня використання персоналу, формування 

напрямків покращення його використання. Як видно, автор розглянув такі 

основні елементи організаційно-економічного механізму: принципи побудови 

механізму; чинники впливу на використання персоналу; оцінювання рівня 

використання персоналу та розрахунок інтегрального показника; визначення 

напрямків підвищення рівня використання персоналу (Цуркан, 2016, с. 66-70). 

Автор вважає, що організаційно-економічний механізм використання 

персоналу діє з початку функціонування підприємства та повинен забезпечити 

підвищення ефективності його діяльності, з чим слід погодитися.  

Питання удосконалення організаційно-економічного механізму 

управління персоналом були розглянуті в роботі Крамаренко А.В. (2015). 

Автором було сформовано організаційно-економічний механізм, який 

складався з таких елементів: керуюча підсистема; принципи управління 

персоналом; цільова підсистема; функціональна підсистема; вплив зовнішніх та 

внутрішніх факторів; підсистема забезпечення; інструменти управління; методи 

управління; керована підсистема; аналіз ефективності управління персоналом 

(Крамаренко, 2015). На нашу думку, автором акцентовано увагу на 

раціональному формуванні персоналу через застосування організаційно-

економічного механізму та не визначено доцільність управління ефективністю 

використання працівників, застосування відповідних складових управління.  

Група авторів Кравчук Н.М., Ільїна О.А. (2017, с. 112-115) запропонували 

організаційно-економічний механізм управління кадровим потенціалом 

підприємства, який ґрунтується на дослідженні факторів впливу на кадровий 

потенціал, складників кадрового потенціалу, врахуванні функцій та принципів 

управління, передбачає розширення інструментів управління. Організаційно-

економічний механізм було розглянуто як сукупність таких елементів: 

зовнішнє середовище; мета функціонування; суб’єкти управління; об’єкти 

управління; методичне забезпечення; системні та структурні складові; 

інструментарій управління компетентнісними характеристиками; визначення 

цілей розвитку кадрів; дослідження середовища функціонування; визначення 
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можливих резервів кадрового забезпечення; аналіз ефективності управління 

персоналом та рівня забезпеченості кадрами; розвиток кадрового потенціалу 

підприємства; формування кадрової стратегії; покращення кадрової політики, 

розвиток корпоративної культури та потенціалу персоналу, налагодження 

роботи кадрової служби; контроль за реалізацією цілей; оцінка ефективності 

кадрового потенціалу; очікувані результати (Кравчук та Ільїна, 2017, с. 112-

115). Використання організаційно-економічного механізму є доречним для 

зростання компетентностей працівників, ефективного використання кадрів, 

покращення фінансових результатів досліджуваних підприємств, але відсутня 

можливість до регулювання процесу управління.  

Заслуговує на увагу дослідження Кендюхова О.В. (2011, с. 153-157) щодо 

розробки організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним 

капталом, який розглянуто з точки зору взаємодіючої системи, яка містить 

об’єкти та елементи управління, складається із вхідних впливів, вихідної 

реакції та спрямована на відтворення інтелектуального капіталу. У структурі 

організаційно-економічного механізму було виділено: цілі підприємства; 

зовнішні та внутрішні фактори; керуюча підсистема; керована підсистема; 

оцінка ефекту від використання механізму (Кендюхов, 2011, с. 156-157). 

Функціонування проаналізованого механізму направлене на досягнення 

кінцевого результату, соціального ефекту, вирішення суперечностей між 

виробниками та власниками.  

Доцільно проаналізувати дослідження Якименко Н.В., Антіпова А.С. 

(2014, с. 222-224), які дослідили механізм управління персоналом підприємства. 

Основним призначенням даного механізму є застосування матеріальних 

стимулів, використання нормативно-правової бази, формування економічного 

інтересу до праці, проведення процедури винагородження, здійснення 

управління професійним розвитком, підвищення результативності роботи 

персоналу, відновлення процесу виробництва продукції, зростання 

конкурентних переваг підприємства на ринку (Якименко та Антіпова, 2014, 

с. 222-224).  
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Калина А.В. (2015, с. 146-147) проаналізувала організаційно-економічний 

механізм стимулювання праці для розвитку персоналу та він повинен містити 

наступні блоки: відбір працівників; аналіз діяльності працівників та 

підприємства; дослідження фінансової стійкості підприємства; формування 

методів мотивації; створення гарного клімату в колективі; визначення 

відповідальності як працівників, так і підрозділів підприємства; встановлення 

бажаних показників діяльності персоналу; застосування інструментів захисту 

підприємства від впровадження неефективних методів мотивації; визначення 

розміру заробітної плати; підвищення рівня інформаційного забезпечення 

механізму. Даний механізм спрямований на визначення ролі працівника в 

діяльності підприємства, розвиток здібностей. 

Також у своєму дослідженні Калина А.В. (2011, с. 233-237) дослідила 

організаційно-економічний механізм оплати праці та виділила такі складові: 

механізм організації; механізм регулювання; механізм мотивації; соціальний 

механізм; інформаційний механізм; механізм забезпечення; механізм 

нормативно-правового забезпечення. Даний механізм направлений на 

реалізацію функцій заробітної плати, тобто оптимізації, відтворення, 

регулювання, стимулювання, соціальна. Застосування механізму сприятиме 

стабілізації виплати заробітної плати та задоволенню потреб працівників.  

Втім, проведений аналіз праць з оглянутої проблематики показав, що 

недостатньо повно сформовано теоретичні основи щодо побудови механізму 

управління персоналом, немає єдиного підходу до розробки механізму 

управління ефективністю використання персоналу та відсутнє його практичне 

обґрунтування на промислових підприємствах, а також не визначено складові 

механізму та його структуру (Зіновська, 2018c, с. 82-85). Тому існує потреба в 

удосконаленні та подальшому застосуванні механізму управління ефективністю 

використання персоналу на промислових підприємствах, який матиме 

практичне значення та дозволить покращити виробничо-господарську 

діяльність, скоротити витрати і підвищити прибутковість.  
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Механізм управління ефективністю використання персоналу 

промислових підприємств (МУЕВППП) сформований на основі системного 

підходу та є комплексною системою взаємопов’язаних елементів, тобто 

визначено складові, інструменти та структуру його побудови, яка ґрунтується 

на застосуванні методів, функцій, дотриманні принципів та врахуванні дії 

ринкового середовища, передбачає здійснення цілеспрямованого впливу на 

персонал, формування заходів та створення умов розвитку трудового 

потенціалу, його використання, що впливає на ефективність використання 

персоналу, покликана забезпечити регулювання управління персоналом 

шляхом врахування існуючого рівня ефективності його використання, 

синергічне управління та використання персоналу, розробку шляхів 

покращення використання персоналу для зростання результативності їх роботи 

та показників функціонування підприємства, досягнення економічного ефекту в 

довгостроковому періоді під впливом зовнішніх чинників.  

Даний механізм займає вагому роль в налагодженні використання 

персоналу та функціонуванні підприємства і при його розробці слід 

враховувати завдання, цілі підприємства. Крім того, повинна існувати 

можливість вдосконалення та корегування механізму, адже можуть 

змінюватися цілі підприємства, інтереси персоналу, їх вподобання під впливом 

зовнішнього середовища, що сприятиме покращенню фінансових показників 

діяльності (Зіновська, 2018c, с. 82-85).  

МУЕВППП є складним, безперервним, цілісним та основним елементом 

системи управління і його використання на промислових підприємствах 

дозволить як покращити використання персоналу, так і показники виробничо-

господарської діяльності. При розробці та впровадженні механізму управління 

ефективністю використання персоналу промислових підприємств доцільно: 

проаналізувати показники діяльності підприємства; врахувати специфіку 

функціонування промислових підприємств; дослідити чисельність та структуру 

персоналу; оцінити показники ефективності використання персоналу; 

проаналізувати рівень освіти персоналу; здійснити аналіз використаних методів 
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мотивації; визначити найбільш ефективні стимули праці персоналу та їх 

впровадити; з’ясувати рівень ресурсного забезпечення; провести прогнозні 

розрахунки продуктивності праці; виявити напрями покращення ефективності 

використання персоналу (Зіновська, 2018h).  

Використання механізму управління ефективністю використання 

персоналу повинно сприяти досягненню таких результатів: задоволення потреб 

персоналу; покращення ефективності використання персоналу; зростання 

продуктивності праці; налагодження процесу управління; підвищення 

мотивації та економічної зацікавленості; самостійність та відповідальність 

робітників; розробка та прийняття ефективних управлінських рішень; 

спрямованість на досягнення мети підприємства; створення належних умов 

праці; поширення інформації серед працівників; врахування інтересів 

персоналу при прийнятті рішень (Зіновська, 2018h).  

МУЕВППП складається із сукупності взаємопов’язаних та 

взаємодоповнюючих етапів, злагоджена робота яких дасть змогу досягти 

сформованих цілей, завдань підприємства, забезпечить отримання 

економічного ефекту, формування трудового потенціалу, регулювання процесу 

управління, нарощування ефективності використання персоналу, зростання 

показників функціонування (рис. 1.2).  

Важливим етапом є аналіз та оцінка існуючого механізму управління 

ефективністю використання персоналу на промисловому підприємстві. За 

умови наявності подібного механізму слід оцінити його переваги та недоліки, 

відхилення у досягненні поставленої мети та завдань, визначити напрямки 

вдосконалення, проаналізувати ефективність управління персоналом, 

прийняття рішень, компетентність керівників у використанні механізму та 

рівень їх кваліфікації, а також з’ясувати доцільність його удосконалення. Якщо 

механізм управління відсутній на підприємстві, то існує нагальна потреба у 

його розробці та впровадженні (рис. 1.2). На більшості підприємствах даний 

механізм відсутній та відповідно існує потреба у його розробці.  
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Рис. 1.2. Удосконалення механізму управління ефективністю використання персоналу промислових підприємств 

Примітка: сформовано автором на основі (Кравчук та Ільїна, 2017, с. 112-115; Родченко, 2017; Шмиголь та Цокур, 2017; Крамаренко, 2015; 

Кучинський, Мазенков та Локтіонова 2014, с. 149-153; Якименко та Антіпова, 2014, с. 222-224; Рукас-Пасічнюк та Нікітін, 2013; Калина, 2011; 2015; 

Кендюхов, 2011; Ущаповський та Костін, 2011, с. 52-55; Маркова, 2010; 2012; Цуркан, 2010; 2016, с. 66-70; Куценко, 2008; Іваненко, 1997) 
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Наступний етап – розробка програми удосконалення механізму 

управління ефективністю використання персоналу промислових підприємств, 

тобто формування плану розробки механізму, специфіки побудови, напрямків 

його покращення, способів впровадження, визначення структури та завдань для 

його складових елементів, очікуваних ефектів, терміну функціонування. Також 

визначається послідовність дій щодо вдосконалення механізму та розвиток 

підприємства за умови його використання (рис. 1.2). 

Під час формування та використання МУЕВППП доцільно постійно 

враховувати вплив зовнішніх та внутрішніх чинників (рис. 1.2). Врахування 

таких чинників дозволить під час розробки механізму нейтралізувати вплив 

внутрішніх, пристосуватися до дії зовнішніх чинників та сформувати способи 

захисту управління та використання персоналу від їх впливу. 

Основними зовнішніми чинниками є: економічний стан країни; політична 

ситуація; діючі законодавчі та нормативні акти стосовно використання 

персоналу; рівень податкового навантаження; рівень розвитку галузі; змінність 

потреб споживачів; інновації в сфері управління персоналом; розмір середньої 

заробітної плати та рівень безробіття. Серед внутрішніх чинників було 

визначено: рівень доступності інформації на підприємстві; фінансові 

можливості підприємства; стратегія розвитку; організація управління та 

використання персоналу; правила внутрішнього трудового розпорядку; техніко-

технологічне забезпечення підприємства; соціально-психологічний клімат в 

колективі; ресурсне забезпечення; завдання та цілі підприємства; процес 

виробництва; якість роботи персоналу; кваліфікація персоналу; можливість 

просування по службі; механізм управління ризиками; наявність системи та 

механізму управління ефективністю використання персоналу; матеріальне 

стимулювання; умови праці та режим роботи; складність праці; витрати часу на 

виконання поставлених завдань та їх складність; надання соціальних пільг.  

На початку формування МУЕВППП враховуються цілі підприємства, 

адже механізм повинен будуватися з урахуванням завдань, мети, стратегії 

розвитку підприємства. За умови неузгодженості механізму управління та цілей 
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підприємства, керівництво не досягне бажаного економічного ефекту. Тому 

розробка дієвого, ефективного, раціонального, практичного механізму є 

можливою за умови дослідження завдань та цілей промислового підприємства.  

Серед елементів МУЕВППП слід відзначити суб’єкт та об’єкт управління. 

Суб’єктом управління ефективністю використання персоналу є підприємство, 

структурні підрозділи, керівництво. Об’єктом є управління ефективністю 

використання персоналу промислових підприємств.  

Основною метою МУЕВППП є зростання ефективності використання 

персоналу, регулювання та коригування роботи персоналу, здійснення та 

покращення управління ефективністю використання персоналу за умови 

дослідження змін чинників зовнішнього середовища та для налагодження 

фінансового стану підприємства. Також важливою метою механізму є 

задоволення потреб працівників, підвищення ефективності діяльності 

структурних підрозділів підприємства, налагодження процесу виробництва 

продукції і симулювання робітників до виконання поставлених завдань.  

Щодо завдань механізму, то для промислових підприємств слід виділити 

наступні: підвищення результативності діяльності; скорочення термінів 

виконання робіт персоналом; автоматизація робочих місць; підвищення 

ефективності роботи працівників; створення безпечних умов праці; 

впровадження нового обладнання; скорочення витрат на виробництво 

продукції; налагодження процесу роботи в окремих підрозділах; зацікавлення 

працівників результатами роботи; зростання виручки від реалізації продукції; 

належний контроль за роботою персоналу; раціональний розподіл та 

використання трудових ресурсів; доступність та поширення інформації серед 

керівництва щодо результатів роботи працівників.  

Використання МУЕВППП буде ефективним за умови дотримання 

принципів, таких як: адаптивності – можливість підприємства 

пристосовуватися до змін зовнішнього та внутрішнього середовища, змінювати 

цілі, завдання, стратегію розвитку та корегувати сам механізм управління 

ефективністю використання персоналу; синергійності – використання 
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сформованого механізму повинно приносити економічний ефект для кожного 

підрозділу та підприємства в цілому на підставі вдосконалення управління 

персоналом; науковості та перспективності – використання в механізмі нових 

методів, способів управління ефективністю використання керівників, 

робітників та при розробці механізму слід враховувати перспективи діяльності 

підприємства та його розвитку; узгодженості – тобто всі елементи механізму 

повинні працювати злагоджено, бути направлені на досягнення поставлених 

цілей та завдань, доцільним є виявлення протиріч, проблем у його діяльності та 

впровадження способів їх вирішення, а також важливим є усунення протиріч у 

функціонуванні структурних підрозділів та підпорядкування їх цілей цілям 

підприємства; системності та єдності, взаємодії – тобто механізм є складною 

системою, яка складається з елементів та складових, що взаємодіють між собою 

та спрямовані на досягнення поставленої мети, доречним є вирішення протиріч 

та врахування змін одного підрозділу в роботі інших; підпорядкування – тобто 

всі складові елементи механізму взаємопов’язані між собою, рішення та дії, що 

ними виконуються контролюються керівництвом підприємства, а також сам 

механізм підпорядкований системі управління; економічності, продуктивності 

та оптимізації – витрати на розробку та впровадження механізму управління 

повинні бути обґрунтованими та економічний ефект від його використання 

повинен перекривати всі витрати; безперервності – використання механізму 

повинно відбуватися постійно та гарантувати раціональне управління і 

використання персоналу, а також керівництву доцільно аналізувати слабкі 

сторони у роботі механізму та впроваджувати інструменти їх усунення; 

дотримання технічних та нормативних вимог щодо побудови і використання 

механізму управління, що сприятиме підвищенню його ефективності, розвитку 

підприємства; об’єктивності – при використанні механізму доцільно 

враховувати реальні дані щодо фінансового стану підприємства, змін 

зовнішнього середовища та формувати реальні цілі, завдання; раціональності – 

на кожному етапі механізму процес прийняття рішень повинен бути 

обґрунтованим та враховувати достовірні дані, обирати більш оптимальний 
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варіант; інформативності – розробка механізму повинна ґрунтуватися на 

доступній, правдивій інформації, результати його роботи повинні передаватися 

керівництву для прийняття рішень; пріоритетності – можливість вибору 

основних цілей, завдань та їх спрямування до структурних елементів механізму 

для подальшого виконання; гнучкості – розроблений механізм повинен 

адаптуватися до середовища функціонування підприємства та має бути 

можливість його корегування за необхідності; оперативності – в процесі 

розробки та функціонування механізму доцільно швидко приймати всі рішення, 

раціонально вирішувати поставлені задачі. Дані принципи визначені шляхом 

врахування специфіки діяльності промислових підприємств та їх дотримання 

дозволить не лише сформувати ефективний механізм управління, але й 

забезпечити його результативність та практичність роботи на підприємстві.  

Звичайно, МУЕВППП повинен ґрунтуватися на використанні функцій, як 

важливої передумови досягнення сформованих потреб підприємства. До 

основних функцій механізму було включено: планування персоналу; 

планування кількості персоналу; відбір працівників та оцінка їх здібностей; 

впровадження сучасних інструментів управління використанням персоналу; 

використання персоналу; створення безпечних умов праці; налагодження 

сприятливого клімату в колективі; розробка системи управління ефективністю 

використання персоналу; забезпечення дотримання правових норм; підвищення 

кваліфікації персоналу; розвиток персоналу; використання методів мотивації; 

інформаційне забезпечення керівництва з кадрових питань та управління 

ефективністю використання персоналу; аналіз потреб у персоналі та моніторинг 

процесу управління використанням персоналу; контроль досягнення бажаних 

результатів та виконання працівниками поставлених завдань, дотримання 

нормативних вимог. Використання даних функцій дасть змогу сформувати 

ефективний механізм управління, який буде успішно функціонувати.  

При застосуванні МУЕВППП та для реалізації його принципів, функцій 

слід використовувати методи управління персоналом задля досягнення цілей, 

організації виробництва продукції, коригування діяльності працівників та 
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налагодження їх ефективного використання. Загалом, на промислових 

підприємствах застосовують економічні та фінансові (використання 

матеріальних санкцій, рівень податкового тиску на платників податків, 

нарахування премій, виплата відсотків по акціям, страхування), адміністративні 

(гарантування прав працівників, коригування поведінки персоналу через 

дотримання посадових інструкцій, правових норм, положень, наказів та 

розпоряджень, стандартів, використання адміністративних санкцій), правові 

(дотримання керівництвом, працівниками, структурними підрозділами 

нормативно-правових актів, що затверджені на підприємстві та на рівні 

держави) та соціальні методи (створення умов для розвитку працівників, 

формування різного роду заохочень, соціальних норм поведінки, соціальний 

захист, участь персоналу в управлінні), а також анкетування, опитування, 

бесіда, тести, аналіз результатів роботи, спостереження, тренінг, аналіз 

документів, моделювання, експертна оцінка тощо. Ефективне здійснення 

механізму управління залежить від використання методів, що спрямовані на 

управління персоналом для досягнення конкретних цілей.  

Механізм управління ефективністю використання персоналу 

промислових підприємств повинен враховувати такі складові: соціальна (рівень 

заробітної плати, соціальний клімат в колективі, дотримання умов трудового 

договору, впровадження матеріальних та нематеріальних методів мотивації); 

інноваційна (використання сучасних засобів виробництва, рівень впровадження 

технологій, новітнього обладнання, оснащення робочих місць технікою, 

застосування новітніх методів управління); технологічна (рівень спрацьованості 

обладнання, частка нової техніки, оновлення продукції, підвищення рівня знань 

персоналу для використання нового обладнання); економічна (методи 

управління персоналом, рівень оплати праці, задоволення працівників 

заробітною платою); фінансова (розмір витрат на розвиток персоналу, його 

використання, здійснення управління працівниками, аналіз покриття витрат 

очікуваним економічним ефектом від використання механізму); інформаційна 

(аналіз забезпеченості механізму інформаційними даними, обміну даних в 
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середині підприємства, доступності інформації для прийняття вагомих рішень 

щодо управління ефективністю використання персоналу). Використання 

наведених складових дозволить забезпечити та проаналізувати ефективність 

роботи механізму і визначити подальші напрямки функціонування.  

Крім того, поряд із складовими було виділено інструменти МУЕВППП, 

які є доречними для організації та корегування його роботи. Основними 

інструментами є: планування (визначення цілей, завдань, дій необхідний для 

досягнення мети механізму, розподіл обов’язків між структурними елементами, 

планування часу на досягнення цілей, оцінка якості роботи керівництва); 

організаційний (покращення умов праці, управління персоналом, організація 

роботи та функціонування механізму, реалізація заходів для досягнення 

поставлених завдань); стимулювання (за результатами аналізу ефективності 

використання персоналу відбувається впровадження заходів щодо їх 

стимулювання та покращення управління); нормативно-правового забезпечення 

(контроль за дотриманням вимог чинного законодавства та нормативно-

правових актів керівництвом, працівниками, а також вимог щодо якості 

продукції, її відповідності встановленим стандартам, використанням механізму 

відповідно до встановлених правил); прогнозування (визначення результатів від 

використання механізму, їх порівняння із запланованими показниками, 

прийняття відповідних рішень); коригування та контролю (проводиться для 

внесення коректив в роботу елементів механізму, усунення протиріч та 

недоліків, контролю за використанням механізму та виконанням поставлених 

завдань); кадровий (наймання працівників, відбір кадрів, підвищення 

кваліфікації, аналіз проблем управління та використання персоналу, оцінка 

ефективності використання працівників, створення умов для творчої діяльності 

персоналу, правильна робота з персоналом, оцінка роботи працівників, баланс 

інтересів керівництва та працівників, зменшення кількості звільнень, 

врахування прав і свобод працівників).  

Далі проводиться етап встановлення відповідальності керівництва 

підприємства та структурних підрозділів за виконання поставлених цілей, 
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завдань, досягнення бажаного результату, за своєчасність прийняття рішень, 

вирішення проблем та дотримання норм, правил, рекомендацій. При цьому, 

визначається відповідальність керівництва структурних підрозділів за 

впровадження механізму управління, реалізацію кожного його етапу в 

напрямку застосування способів, методів ефективного управління 

використанням персоналу. За умови невиконання сформованих завдань 

передбачаються різні види відповідальності: матеріальна; адміністративна; 

дисциплінарна.  

Етап аналізу діяльності структурних підрозділів та рівня розвитку 

промислового підприємства охоплює операції щодо оцінки ефективності 

виробничої діяльності, рівня платоспроможності, конкурентоспроможності 

продукції, обсягів збуту продукції, наявності заборгованості, динаміки 

підвищення заробітної плати, отриманого прибутку за декілька періодів, 

частоти впровадження нового обладнання, умов роботи працівників, 

забезпеченості фінансовими ресурсами, використання методів мотивації. За 

результатами проведення даного етапу приймається рішення про готовність 

підприємства до зміни процесу управління та наявність ресурсів для розробки 

МУЕВППП.  

Дослідження стану персоналу промислового підприємства проводиться в 

процесі побудови та використання МУЕВППП. Даний етап передбачає 

дослідження використаних методів мотивації на підприємстві, ефективності їх 

застосування та доцільності впровадження більш ефективних; аналіз 

чисельності персоналу, динаміки звільнень за кожним підрозділом; аналіз рівня 

освіти персоналу та відповідності їх кваліфікації займаній посаді; дослідження 

вікової структури персоналу та частки робітників передпенсійного віку; аналіз 

частки працівників, які підвищують рівень кваліфікації та пропонують ідеї 

щодо покращення роботи підприємства; аналіз ефективності роботи персоналу; 

визначення рівня задоволення потреб працівників; аналіз конфліктних ситуацій 

та соціально-психологічного клімату в колективі; оцінку рівня довіри 

працівників керівництву підприємства; аналіз достатності трудових ресурсів; 
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аналіз дотримання норм трудової дисципліни; оцінку витрат на персонал; 

аналіз обсягів виготовленої продукції та прибутковості діяльності. Врахування 

результатів аналізу наведених показників дозволить сформувати передумови 

для покращення управління ефективністю використання персоналу та 

розробити механізм з урахування виявлених проблем в управлінні.  

Наступний етап – аналіз середовища діяльності персоналу. Даний етап 

передбачає аналіз умов діяльності персоналу, безпечності умов праці, 

відповідності режиму роботи, рівня досягнення потреб працівників, 

доступності інформації для робітників, не використаного кадрового потенціалу. 

За результатами проведеного дослідження визначаються проблеми 

підприємства в роботі з персоналом, рівень їх невдоволення умовами праці для 

прийняття відповідних рішень. 

Далі відбувається оцінка ефективності управління, використання 

персоналу та системи управління персоналом на промисловому підприємстві. 

Передбачається аналізування показників використання персоналу, організації їх 

праці, причин зниження результативності роботи підприємства, з’ясування 

ефективності управління кадрами та прийняття управлінських рішень. Також, 

визначається дієвість системи управління персоналом на підставі аналізу 

відповідних показників. За умови погіршення результативності праці, 

скорочення обсягів виробництва продукції, негативної динаміки показників 

використання персоналу приймається рішення щодо необхідності покращення 

управління ефективністю використання персоналу.  

Формування інструментарію управління ефективністю використання 

персоналу є наступним етапом механізму, який направлено на врахування 

інформаційних даних попередніх етапів та розробку відповідного 

інструментарію. Використання даного інструментарію дасть змогу вирішити 

проблему неефективного використання персоналу, управління ними, 

нераціонального планування, організації, контролю роботи працівників та 

погіршення результативності функціонування підприємства. Інструментарій 
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представляє собою сукупність методів, засобів щодо вдосконалення управління 

персоналом, пошуку резервів підвищення ефективності їх використання. 

Визначення резервів покращення управління ефективністю використання 

персоналу, факторів розвитку персоналу та прийняття рішень проводиться 

після розробки інструментарію. В межах механізму передбачено, на підставі 

використання інструментарію, пошук та формування резервів і напрямів 

удосконалення використання персоналу, управління його потенціалом, 

регулювання процесу управління, роботи кадрової служби, напрямів розвитку 

кожного окремого працівника. Застосування даних резервів в практичній 

діяльності промислового підприємства сприятиме зростанню показників 

використання персоналу внаслідок ефективного управління, гарантуватиме 

досягнення цілей механізму та розвиток здібностей робітників.  

Далі пропонується етап розробки способів та шляхів управління 

ефективністю використання персоналу на підставі застосування складових та 

інструментів механізму. Використання сформованих складових та інструментів 

механізму направлено на забезпечення його успішного функціонування, 

організацію, реалізацію, коригування, а також дозволяє розробити напрямки та 

способи управління персоналом. В процесі розробки способів і шляхів 

доречним є формування декількох та вибір із них більш ефективних варіантів, 

їх подальше застосування керівництвом для координації процесу управління 

ефективністю використання персоналу, досягнення економічного ефекту.  

Наступний етап – удосконалення процесу управління ефективністю 

використання персоналу. Механізм управління має за мету підвищення 

ефективності використання персоналу, регулювання їх роботи, налагодження 

роботи підрозділів підприємства шляхом використання відповідних принципів, 

методів, інструментів та складових, що також спрямовано на вдосконалення 

самого процесу управління. Тобто, за результатами проведення попередніх 

етапів механізму організовується покращення процесу управління 

ефективністю використання персоналу. На даному етапі, з урахуванням 

можливостей підприємства, впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 
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середовища, результатів фінансової діяльності і раціональності використання 

персоналу та шляхом використання принципів, функцій, методів, складових, 

інструментів механізму, вдосконалюється управління ефективністю 

використання персоналу, тобто передбачається зміна структури, порядку, 

складових, елементів управління. Керівництво підприємства, в рамках 

механізму, визначає та використовує напрямки, інноваційні методи управління, 

що забезпечить отримання очікуваного економічного ефекту.  

Контроль ефективності роботи механізму, взаємодії складових елементів, 

досягнення та виконання завдань є не менш вагомим етапом, оскільки 

передбачається детальний аналіз злагодженості роботи кожного етапу, 

своєчасності виконання поставлених завдань, поширення та передачі 

інформації від одного етапу до іншого, прийнятих керівництвом рішень, 

відповідності виконання робіт встановленим нормам, стандартам, 

рекомендаціям, рівня досягнутих показників та їх порівняння із запланованими, 

а також дослідження виконання планів та рішень. Даний етап також охоплює 

перевірку та спостереження за роботою персоналу, розробкою механізму для 

підвищення результативності його роботи та стабільності процесу управління, 

пристосуванням до змін зовнішнього середовища, коригуванням 

функціонування механізму, підвищенням продуктивності праці, встановленням 

відповідальності працівників за результати роботи, визначенням доцільності 

використання мотивації, подоланням конфліктів між працівниками, 

активізацією діяльності працівників. Здійснення контролю спрямоване на 

покращення процесу управління та вирішення можливих проблем для 

подальшого використання механізму в практичній роботі підприємства.  

Важливим етапом є оцінка результативності МУЕВППП, що передбачає 

аналіз досягнутих підприємством результатів за умови використання 

сформованого механізму, серед яких: розвиток персоналу; раціоналізація 

управління персоналом; регулювання управління на підставі оцінки 

ефективності використання персоналу; взаємодія і злагодженість роботи 

складових та інструментів механізму; зростання конкурентоспроможності; 
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зміцнення фінансового стану; прибутковість діяльності; нарощування 

трудового потенціалу. Проводиться оцінка виробничо-господарської 

діяльності, ефективності управління та використання персоналу, аналіз рівня 

заробітної плати працівників, понесених витрат, досягнутого рівня 

прибутковості, фінансово-економічного ефекту. За результатами проведеного 

аналізу здійснюється порівняння досягнутих показників підприємством до 

впровадження механізму та після його застосування і робиться висновок щодо 

доцільності його використання в майбутньому або коригування.  

Наступним етапом є визначення можливостей щодо покращення роботи 

МУЕВППП. Даний етап дає змогу виявити резерви, фінансові ресурси для 

підвищення показників роботи механізму, з’ясувати недоліки сформовано 

механізму, неефективність методів мотивації, доцільність навчання персоналу, 

змінність їх потреб, оцінити вартість вдосконалення механізму.  

Передостаннім етапом є підвищення ефективності МУЕВППП, тобто 

передбачається розробка та впровадження заходів направлених на усунення 

протиріч, недоліків, проблем в його роботі та покращення структури 

функціонування в цілому. Особливістю даного етапу є підвищення 

результативності механізму, подальше досягнення бажаного економічного 

ефекту та успішне процвітання промислового підприємства.  

Останній етап – проводиться прогнозування розвитку підприємства за 

умови використання даного механізму. Передбачається дослідження 

прогнозних даних та з’ясування ефективності використання механізму не лише 

для сьогодення, але й в майбутньому. Також визначається результативність 

механізму для довгострокового розвитку промислового підприємства та 

оцінюються показники управління ефективністю використання персоналу на 

перспективу. Даний етап є підтвердженням необхідності впровадження 

механізму в роботу підприємства.   

Застосування МУЕВППП за умови злагодженої роботи його структурних 

елементів дозволяє визначити ефективність управління та використання 

персоналу, ґрунтується на врахуванні специфіки функціонування підприємств, 
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дасть змогу підвищити результативність роботи персоналу, скоротити витрати, 

стимулювати роботу працівників, сформувати трудовий потенціал, планувати 

та організовувати їх роботу, досягнути економічного ефекту за умови 

негативного впливу чинників зовнішнього середовища. Впровадження 

механізму на промисловому підприємстві дасть можливість організувати 

раціональне використання персоналу, нарощувати виробничу потужність, 

збільшити прибутковість діяльності, досягнути синергетичного ефекту за умови 

раціонального застосування механізму управління, використання персоналу, 

управління ефективністю їх роботи в довгостроковому періоді.  

 

 

1.3. Методичні підходи щодо оцінки та формування системи 

управління ефективністю використання персоналу на промислових 

підприємствах  

 

У сучасному світі ефективність діяльності промислових підприємств 

залежить від правильності організації управління його функціонуванням, що 

також залежить від раціональності управління персоналом. Вдала організація 

роботи працівників, раціональне використання людських ресурсів, мотивування 

їх праці, розвиток здібностей персоналу сприяють досягненню на підприємстві 

основних цілей діяльності, сформованої мети, стратегії розвитку. В умовах 

змінності ринкового середовища підприємства повинні успішно функціонувати 

та раціонально використовувати людські ресурси, формувати трудовий 

потенціал, сприяти розвитку та підвищенню кваліфікації працівників, тому 

доцільним є визначення напрямів управління персоналом. Проте, на значній 

кількості промислових підприємств спостерігається значне зниження 

продуктивності праці, плинність кадрів, невдоволення умовами праці серед 

персоналу, що є наслідком неефективності процесу управління персоналом та 

недієвості системи управління. Відсутність ефективної системи управління 

персоналом є причиною зниження показників роботи працівників, рівня 
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конкурентоспроможності, скорочення обсягів виробництва продукції, 

зростання заборгованості, погіршення процесу виробництва, показників 

фінансової діяльності, втрати позицій на ринках збуту. В свою чергу, 

керівництво підприємства має вживати заходи направлені на поліпшення 

управління та використання персоналу. Основою формування, використання, 

управління персоналом підприємств є налагодження їх роботи, мінімізація 

витрат та максимізація прибутку. Тому налагодження управління персоналом 

шляхом використання відповідної системи є важливим інструментом 

стабілізації діяльності промислових підприємств, налагодження фінансових 

показників, подальшого розвитку. Крім того, в процесі ефективного управління 

персоналом проводиться дослідження зовнішніх та внутрішніх факторів пливу 

на трудові ресурси, умов праці, організації їх роботи, аналізування витрат на 

персонал, забезпечення вирішення кадрових проблем, що спрямовано на 

зміцнення конкурентоспроможності підприємства.  

Поряд з цим, успіх функціонування промислових підприємств залежить 

від організації роботи персоналу, використання методів управління та оцінки 

ефективності використання персоналу. На кожному промисловому 

підприємстві є потреба в аналізі роботи працівників, дослідженні їх 

характеристик, результативності роботи для прийняття вагомих управлінських 

рішень щодо використання персоналу, що можливо шляхом застосування 

методів, показників оцінки ефективності використання персоналу. 

Використання методів оцінки дає можливість керівництву отримати повну і 

достовірну інформацію по ефективності використання персоналу, визначити 

сильні та слабкі сторони в управлінні персоналом, недоліки їх роботи, резерви 

скорочення витрат, які заходи необхідно вжити для вдосконалення процесу 

використання працівників та досягнення цілей. Підприємства повинні бути 

зацікавлені в проведенні аналізу ефективності використання персоналу для 

покращення їх роботи, процесу, системи, механізму управління, вирішення 

можливих недоліків, що має велике значення для покращення результатів 

діяльності підприємства. Тому в системі управління ефективністю 
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використання персоналу слід використовувати сучасні методи управління та 

оцінки ефективності використання персоналу (Зіновська, 2017a, с. 102-105).  

Вважаємо за доцільне дослідження специфіки побудови системи 

управління персоналом. Питання використання та вдосконалення процесу 

управління персоналом, системи управління проаналізовані у працях значної 

кількості вчених: Драчук Ю.З., Сав’юк Л.О. (2018b), Мінчак Н.Д. (2018, с. 58-

59), Пуртов В.Ф., Перепічай К.С., Онищенко К.І. (2018, с. 462-465), 

Ткачук В.О., Вернигора Р.В. (2018, с. 259-262), Шостак Л.В., Болобан Є.О. 

(2018, с. 95-98), Годящев М.О. (2017, с. 75-79), Мішустіна Т.С., Пробко І.Б. 

(2017, с. 61-67), Морозов О.Ф., Гончар В.О. (2017), Потій В.З., Куліш Г.П. 

(2017, с. 54-57), Климчук А.О. (2016, с. 7-8), Кравець І.М., Рушанян С.С. (2016, 

с. 89-91), Каличева Н.Є., Стецюк М.І. (2015, с. 196-198), Неопіфанова Л.С. 

(2015, с. 144-146), Чобіток В.І., Волощенко А.В. (2015, с. 314-317), Копець Г.Р., 

Рачинська Г.В., Дзюбіна К.О. (2014, с. 169-175), Лелі Ю.Г. (2014, с. 58-59), 

Швець І.Б., Коваленко Т.В. (2013), Ландсман В.А. (2012), Рульєв В.А., 

Гуткевич С.О., Мостенська Т.Л. (2012), Грищенко В.Ф., Чернова М.С. (2011, 

с. 104-111), Пархоменко-Куцевіл О. (2010), Виноградський М.Д., 

Виноградська А.М., Шканова О.М. (2009), Українська Л.О., Курінний О.В. 

(2009, с. 198-202), Діденко В.М. (2008), Коваленко М.А., Грузнов І.І., 

Сухомлин Л.Є. (2006), Кредісов А.І., Панченко С.Г., Кредісов В.А. (1999).  

Процес побудови та розробки системи управління персоналом є доволі 

складним. Спочатку розглянемо теоретичні підходи деяких вчених до 

удосконалення та використання системи управління.  

Так, Каличева Н.Є. та Стецюк М.І. (2015, с. 196-198) дослідили 

необхідність удосконалення системи управління персоналом. Проте, авторами 

не наведено сам процес удосконалення системи управління, її складові 

елементи. Зауважимо, що доцільно погодитися з необхідністю впровадження 

системи управління на підприємстві для його розвитку.  

Годящев М.О. (2017, с. 75-79) дослідив структуру та складові елементи 

системи управління персоналом підприємства та проаналізував такі її 
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підсистеми запропоновані Корсаковим Д.О. (2011, с. 86-87): аналізу та 

планування персоналу; обліку працівників та наймання на роботу; проведення 

мотивації працівників; оцінка ефективності діяльності персоналу; створення 

безпечних умов праці; управління розвитком персоналу; нормативно-правового 

забезпечення; доступності та поширення інформації; розвитку організаційної 

структури управління. Серед основних складових систем управління 

персоналом було наведено: система реалізації процесу управління; 

комунікаційного забезпечення процесу управління; інформаційного 

забезпечення; система правового забезпечення (Годящев, 2017, с. 77-78). Автор 

дотримувався думки, що впровадження підсистем у систему управління 

персоналом є необхідним для підтримання злагодженості її роботи, взаємодії 

елементів. Варто погодитися з тим, що наявність ефективної системи 

управління персоналом є передумовою розвитку інноваційного потенціалу 

працівників, зростання їх активності та підвищення ділової активності.  

Група авторів Копець Г.Р., Рачинська Г.В., Дзюбіна К.О. (2014, с. 169-

175) також визначили доцільність удосконалення системи управління 

персоналом підприємств. Серед основних етапів удосконалення системи 

управління персоналом підприємства запропоновано: детальне дослідження 

ринкового середовища підприємства; аналіз ринків збуту продукції, 

дослідження галузі; вивчення фінансового стану підприємства, його виробничо-

господарської діяльності, визначення перспектив розвитку; з’ясування напрямів 

зміни системи управління персоналом; дослідження діяльності конкурентів, 

використання більш дієвих способів відбору персоналу, їх розвитку, методів 

мотивації; формування заходів розвитку персоналу та покращення їх роботи 

(Копець, Рачинська та Дзюбіна 2014, с. 171-173). Проте, авторами не 

деталізовано особливості реалізації кожного етапу удосконалення системи 

управління персоналом, але акцентовано увагу на необхідності розвитку 

персоналу, впровадженні важелів управління.  

Щодо наступного дослідження, то в роботі Ландсман В.А. (2012) 

проаналізовано особливості розвитку системи управління персоналом та 
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визначено, що вона повинна забезпечувати ефективне використання персоналу, 

сприяти професійному розвитку, задоволенню потреб працівників. Серед 

завдань системи управління персоналом вказано: дослідження поведінки 

персоналу; аналіз інтересів працівників; визначення факторів впливу на роботу 

персоналу; направленість на досягнення мети підприємства. Також було 

визначено підсистеми відбору персоналу, підвищення кваліфікації, адаптації, 

оцінки ефективності використання працівників, розміщення, кадрової політики, 

як складові елементи системи управління (Єгоршин, 2012). В цілому, 

раціональне використання та управління персоналом є запорукою процвітання 

підприємств, стабільності функціонування та подолання кризових явищ.  

Шляхи вдосконалення системи управління персоналом були досліджені в 

роботі Кравець І.М. та Рушанян С.С. (2016, с. 89-91). Дослідники також 

дотримувалися думки щодо необхідності використання підсистем в системі 

управління персоналом задля належного її функціонування. Також структура 

системи управління персоналом, особливості її побудови залежать від 

специфіки діяльності підприємств, масштабів, розміщення організації. Була 

розглянута доцільність удосконалення системи управління персоналом на 

прикладі конкретного підприємства шляхом визначення економічного та 

соціального аспектів. Запропоновано напрями удосконалення системи 

управління персоналом, такі як: соціальний захист працівників; налагодження 

роботи в колективі; впровадження нових методів мотивації; коригування 

системи відпусток; автоматизація процесу управління; визначення завдань 

системи управління (Рушанян, 2016, с. 91). Основними заходами вдосконалення 

системи управління персоналом авторами запропоновано вважати: підвищення 

рівня задоволення умовами праці; здійснення навчання працівників; 

застосування сучасних технологій управління працівниками (Рушанян, 2016, 

с. 91). На нашу думку, доцільно було б навести послідовність або етапи 

вдосконалення системи управління персоналом, що дозволило б відобразити її 

практичне значення.  
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Методичні основи формування системи управління розвитком персоналу 

дослідили Українська Л.О., Курінний О.В. (2009, с. 198-202), яка має впливати 

на формування та використання людського капіталу шляхом застосування 

інструментів, дотримання принципів та містити такі складові: управлінська 

система; об’єкт управління. Основними результатами використання системи 

управління розвитком персоналу мають бути: визначення різних форм нагороди 

персоналу; прийняття раціональних кадрових рішень; вдосконалення процесу 

оцінки ефективності роботи персоналу. Основними етапами формування 

системи управління розвитком персоналу було визначено: визначення 

проблеми; організація процесу побудови системи управління; розробка 

напрямів удосконалення системи управління та оцінка ефективності процесу 

управління персоналом (Курінний, 2009, с. 201). Основним призначенням 

системи управління розвитком персоналу є зростання трудового потенціалу, 

розвиток співробітництва працівників, прогнозування тенденцій розвитку.  

Чобіток В.І., Волощенко А.В. (2015, с. 314-317) сформували напрями 

системи управління персоналом підприємства та виділили такі підсистеми, як: 

визначення умов праці; правового регулювання; поширення інформації; 

управління методами мотивації; управління розвитком персоналу; 

налагодження трудових відносин; набору персоналу на роботу; лінійного 

керівництва; покращення організаційної структури; маркетингу; управління 

соціальним розвитком. До структурних елементів системи управління 

персоналом включено: фактори ринкового середовища; стан на ринку збуту 

продукції; трудове законодавство; розмір підприємства; завдання та цілі; 

процес управління; методи управління; система роботи з персоналом; оцінка 

ефективності управління персоналом (Чобіток та Волощенко, 2015, с. 316-317). 

Зауважимо, що використання системи управління персоналом на підприємстві 

направлене на зростання конкурентоспроможності, покращення ефективності 

роботи, раціональне використання потенціалу персоналу.  

Однак, немає ефективного підходу до побудови системи управління 

персоналом, визначення етапів її формування для подальшого використання на 
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промислових підприємствах. Відсутній єдиний набір етапів до побудови 

системи управління ефективністю використання персоналу, який би врахував 

особливості функціонування промислових підприємств, вплив чинників, загроз 

на процес використання персоналу, окреслив чіткі цілі та бажаний результат і 

гарантував подальше успішне застосування системи. Тому доцільним є 

теоретичне обґрунтування та визначення практичної значущості використання 

послідовності формування системи на підприємствах (Зіновська, 2017a).  

Отже, в результаті проведених теоретичних досліджень автором 

пропонується удосконалити послідовність формування системи управління 

ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах 

(СУЕВППП), яку доповнено низкою етапів специфічних для управління 

використанням персоналу та яка визначає логічну послідовність побудови 

системи управління шляхом врахування особливостей функціонування 

промислових підприємств, специфіки управлінської діяльності, організації 

використання працівників, що забезпечить можливість розробки ефективної 

системи, її впровадження та визначення шляхів до підвищення 

результативності, мінімізації можливих ризиків та загроз, впливу чинників, що 

є передумовою для покращення процесу управління персоналом, визначення 

потреби в персоналі на майбутнє, розвитку та успішного функціонування 

підприємства.  

Теоретичне значення доповненої послідовності формування СУЕВППП 

полягає у структуризації процесу формування системи, належному 

інформаційному та організаційному забезпеченні, злагодженій роботі всіх 

елементів, врахуванні взаємозв’язку між механізмом та системою управління, 

впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, ефективності 

функціонування та розвитку підприємства, окресленні очікуваних результатів. 

Щодо практичного значення, то застосування даної послідовності формування 

дозволить не лише розробити систему управління ефективністю використання 

персоналу, але й забезпечити її успішне впровадження, застосування, 

досягнення ефективності процесу управління, використання трудового 
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потенціалу, його результативності, створення умов для реалізації системи, 

гарантувати дієвість системи управління та подальше успішне функціонування 

підприємства, як результат її використання. 

Удосконалена нами послідовність формування відрізняється тим, що в 

процесі її визначення було враховано специфіку використання, управління 

персоналом промислових підприємств, ефективність застосування персоналу, 

необхідність розробки та використання системи, вплив загроз ринкового 

середовища, сформовано очікуваний ефект від застосування та вона 

відзначається простотою розробки, зрозумілістю, адаптованістю до сучасних 

умов, динамічністю, стійкістю. Послідовність формування наведена на рис. 1.3 

та розглянемо її більш детальніше.  

Загалом, удосконалена послідовність формування СУЕВППП є 

комплексом дій, послідовне виконання яких дозволить розробити систему, 

впровадити її на підприємстві та досягнути поставлених цілей (рис. 1.3). В 

основі наведеної послідовності формування закладено такі дії: розробка, 

формування системи управління, її впровадження, використання, корегування 

із метою забезпечення успішної діяльності промислового підприємства.  

В процесі побудови системи управління ефективністю використання 

персоналу на промислових підприємствах першим етапом має бути вивчення 

факторів впливу на процес управління та використання персоналу (рис. 1.3). 

Аналіз факторів впливу проводиться задля управління ними, врахування в 

процесі управління використанням персоналу, виконання стратегічних завдань. 

Основними внутрішніми факторами є: регулювання системи та механізму 

управління; рівень заробітної плати; обладнання робочих місць; достатність 

ресурсного забезпечення; частка витрат на персонал; кваліфікація робітників; 

відповідність освіти працівника займаній посаді; можливості до кар’єрного 

зростання; психологічний клімат в колективі; організація та планування праці 

персоналу; механізм розподілу обов’язків між працівниками; міра 

відповідальності за порушення норм; використання мотивації; наявність 

сучасної техніки; нормативно-правова база регулювання роботи персоналу. 
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Рис. 1.3. Удосконалена послідовність формування системи управління 

ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах 

Примітка: сформовано автором на основі (Мінчак, 2018, с. 58-59; Ткачук та 

Вернигора, 2018, с. 259-262; Годящев, 2017, с. 75-79; Мішустіна та Пробко, 2017, с. 61-67; 

Морозов та Гончар, 2017; Потій та Куліш, 2017, с. 54-57; Климчук, 2016, с. 7-8; Кравець та 

Рушанян, 2016, с. 89-91; Каличева та Стецюк, 2015, с. 196-198; Неопіфанова, 2015, с. 144-

146; Чобіток та Волощенко, 2015, с. 314-317; Копець, Рачинська та Дзюбіна 2014, с. 169-175; 

Лелі, 2014, с. 58-59; Ландсман, 2012; Рульєв, Гуткевич та Мостенська 2012; Пархоменко-

Куцевіл, 2010; Українська та Курінний, 2009, с. 198-202)  
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Серед вагомих зовнішніх факторів було виділено: умови ринку праці; 

регулювання ринку праці; державний контроль за трудовими відносинами; 

фінансово-економічне становище в країні; правове регулювання трудових 

відносин; рівень науково-технічного прогресу; конкуренція; політичний стан; 

соціальні гарантії; рівень освіти населення; структура трудових ресурсів; 

демографічний стан; рівень культури. Визначення факторів впливу на процес 

управління та використання персоналу дає підстави стверджувати, що 

своєчасне їх врахування дозволить сформувати ефективну СУЕВППП.  

Дослідження ефективності функціонування промислового підприємства 

та рівня його розвитку є другим етапом (рис. 1.3). Метою його проведення є 

здійснення всебічного аналізу господарської, фінансової, економічної, 

виробничої діяльності, рівня конкурентоспроможності, платоспроможності, 

заборгованості, дослідження динаміки показників підприємства за 

встановлений період, визначення сильних та слабких сторін, переваг і 

недоліків, проблем його розвитку, а також виявлення резервів до формування 

СУЕВППП. За отриманими результатами формуються напрямки діяльності, 

шляхи подолання виявлених проблем, визначається доцільність розробки чи 

удосконалення системи управління на промисловому підприємстві.  

На третьому етапі передбачається формування інформаційної бази та її 

аналіз для прийняття рішень подальшої розробки системи управління. 

Проводиться аналіз та обробка зібраних даних щодо впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища на підприємство, процес управління та використання 

персоналу, реального стану суб’єкта господарювання, досягнутого рівня 

використання трудових ресурсів, сформованого трудового потенціалу, 

особливостей регулювання процесу управління. На даному етапі досліджується 

сфера управління персоналом та його використання і приймається рішення 

щодо доцільності їх корегування.  

Діагностика ефективності та результативності діючої СУЕВППП 

проводиться для визначення результатів від використання системи для 

підприємства, за умови її наявності. Також, здійснення даного етапу дає змогу 
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з’ясувати ефективність системи, виділити її сильні та слабкі сторони, проблеми 

реалізації і використання, раціональність прийнятих кадрових рішень, 

злагодженість роботи всіх елементів системи, розрахувати отриманий ефект від 

її впровадження. Слід відзначити, що погіршення окреслених показників є 

підставою для прийняття рішення щодо удосконалення системи управління та 

впровадження напрямів її покращення. За умови відсутності системи 

управління ефективністю використання персоналу керівництвом підприємства 

приймається рішення до її формування та подальшого використання, як 

важливого інструменту процвітання підприємства.  

Враховуючи результати проведення попереднього етапу та в залежності 

від обраного напрямку передбачається два варіанта подій: перший – розробка 

напрямів удосконалення СУЕВППП; другий – формування СУЕВППП на 

підставі використання відповідної програми. Відповідно до першого варіанту 

передбачається, що основними напрямами покращення роботи системи 

управління мають бути: вдосконалення її організаційної структури; 

автоматизація та механізація системи; зворотний зв'язок між складовими 

системи; налагодження роботи блоків, підсистем, інструментів, методів; 

підтримання взаємозв’язків між елементами системи; послідовність передачі 

завдань від одного елементу системи до іншого; перерозподіл завдань; чіткість 

формування цілей та мети, їх уточнення; орієнтація системи на плани розвитку 

підприємства, його цілі; посилення контролю за формуванням, використанням 

та розвитком персоналу; застосування сучасних методів мотивації та оцінки 

управління ефективністю використання персоналу; доступність інформації для 

прийняття кадрових рішень. В рамках другого варіанту – формування системи 

управління, доцільним є визначення складових елементів, послідовності її 

побудови та кінцевих результатів. Під послідовністю формування слід розуміти 

сукупність етапів її розробки, взаємозв’язки між ними та специфіку їх 

реалізації. Функціонування будь-якої системи управління направлене на 

розвиток промислового підприємства, досягнення фінансової рівноваги, 

зростання конкурентоспроможності, рівня незалежності.  
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Від етапу розробки напрямів удосконалення СУЕВППП переходять до 

етапу обґрунтування конкретних заходів її покращення, що направлені на 

забезпечення стабільності функціонування системи, результативності її 

використання. Серед основних заходів слід виділити такі: врахування цілей 

підприємства, власників при покращенні системи; скорочення ризиків при 

управлінні та використанні персоналу; гарантування соціального та 

матеріального захисту працівників; призначення кваліфікованих спеціалістів у 

сфері управління використанням персоналу для розробки нових ідей; 

встановлення терміну використання системи управління; гарантування 

доступності інформації для здійснення управління; визначення переліку 

очікуваних результатів від впровадження системи; застосування інструментів 

та методів покращення системи; прийняття ряду рішень щодо планування, 

організації, регулювання, контролю процесу управління ефективністю 

використання персоналу. Після застосування означених заходів переходять до 

етапу оцінки ефективності сформованої системи.  

Від етапу формування СУЕВППП відбувається перехід до етапу 

дослідження систем конкурентів, що проводиться для їх порівняння та 

визначення кращих з них, способів і шляхів планування, використання, 

розвитку, управління персоналу, використання досвіду до побудови системи. 

Можливість аналізу систем управління конкурентів дозволить, при розробці 

власної системи, врахувати можливі недоліки, складнощі формування, 

специфіку використання та визначити основні етапи її розробки. Це дасть змогу 

промисловому підприємству зробити власну систему більш досконалою, 

гнучкою, результативною, комплексною, адаптивною.  

Потім проводиться етап визначення резервів щодо формування 

СУЕВППП, який займає важливе місце в процесі побудови системи. На цьому 

етапі нами передбачено дослідження рівня забезпеченості підприємствами 

ресурсами та його можливостей до формування системи управління, тобто: 

достатність фінансового забезпечення; наявність відділу по управлінню 

персоналом; організація використання персоналу; злагодженість роботи 
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структурних підрозділів; ефективність роботи кадрової служби; ефективність 

діяльності відділу менеджменту; сприятливість умов розвитку персоналу; 

необхідність зміни сфери управління персоналом; вплив ризиків та факторів 

ринкового середовища; організаційні, технічні, фінансові, управлінські 

можливості. За результатами аналізу визначаються резерви формування 

системи управління та відбувається перехід до наступного етапу.  

Розробка шляхів формування СУЕВППП є наступним етапом, на якому 

передбачається: формування напрямків реалізації системи управління; 

визначення методів, принципів, функцій, завдань та цілей; з’ясування керуючої 

та керованої підсистеми; врахування впливу ринкового середовища; 

інформатизація процесу управління; організаційно-технічне забезпечення 

системи; вибір складових елементів системи управління; визначення заходів із 

удосконалення управління ефективністю використання персоналу; визначення 

організаційної структури системи управління; формування структурного 

підрозділу, відповідального за розробку системи; фінансове забезпечення 

розробки системи; вибір методів оцінки ефективності системи управління та 

результативності роботи підсистем системи управління; обґрунтування 

доцільності застосування системи; планування та оцінка результатів управління 

ефективністю використання персоналу. Шляхи формування системи управління 

є індивідуальними для кожного підприємства, залежать від специфіки 

функціонування промислових підприємств і їх використання забезпечує 

ефективне формування системи для подальшого її впровадження. 

Далі проводиться узгодження роботи системи управління з механізмом 

управління. Механізм управління є складовою частиною системи та повинен 

застосовуватися при її використанні. Система управління складається із 

сукупності взаємопов’язаних елементів, одним з яких є механізм управління, 

взаємодія між ними повинна бути постійною, безперервною, спрямованою на 

досягнення спільної мети. В свою чергу, механізм управління ефективністю 

використання персоналу направлено на забезпечення постійного ефективного 

використання працівників, задоволення потреби підприємства в раціональній 
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організації персоналу, регулювання процесу управління, формування трудового 

потенціалу, виконання сформованих завдань, отримання економічного ефекту 

та створення умов для розвитку підприємства, а система управління дозволяє 

налагодити використання одночасно всіх працівників, досягти цілей 

підприємства, використати трудовий потенціал та забезпечити успішне 

функціонування і розвиток підприємства. Отже, взаємодія системи та 

механізму управління матиме позитивний результат для діяльності 

промислового підприємства.  

Доцільним є також здійснення етапу прогнозування ефективності 

СУЕВППП. Цей етап передбачає проведення діагностики отриманих 

результатів за умови використання системи, тобто прогнозування таких даних: 

показники ефективності використання персоналу; раціональність управління 

персоналом; прибутковість діяльності; отримання фінансово-економічного 

ефекту; конкурентоспроможність; виробничо-господарська, фінансова 

діяльність; обсяги виробництва та збуту продукції; розвиток персоналу; 

результативність роботи відділу маркетингу та кадрової служби; соціально-

економічний стан; перспективи розвитку підприємства; ефективність кадрової 

політики. Прогнозні дані аналізуються, порівнюються в динаміці з уже 

досягнутими результатами на підприємстві та приймається рішення щодо 

доцільності впровадження чи коригування системи.  

Впровадження системи управління ефективністю використання 

персоналу в роботу промислового підприємства відбувається після здійснення 

прогнозування її ефективності для мінімізації ризиків в майбутньому. 

Важливим на даному етапі є поширення інформації про систему серед 

працівників для підтримки її впровадження, внесення змін в роботу персоналу, 

створення сприятливих умов її застосування, виконання завдань, гарантування 

ефективності системи та її результативності для підприємства. Крім того, 

керівництво також має підготувати сприятливі умови для впровадження 

системи, слідкувати за кожним етапом її реалізації, бути зацікавленим в 

ефективності роботи системи, дотримуватися норм і правил використання. В 
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процесі впровадження передбачене здійснення моніторингу та контролю 

системи управління, що дає змогу забезпечити беззаперечне виконання завдань 

та цілей відповідно до сформованої послідовності.  

Далі проводиться етап оцінки ефективності сформованої СУЕВППП. 

Система управління є ефективною за умови досягнення сформованих цілей, 

тобто економічного ефекту та налагодження процесу управління ефективністю 

використання персоналу підприємства. Підтвердження ефективності системи є: 

мінімізація витрат на систему та зростання її прибутковості; сприяння розвитку 

персоналу, креативному мисленню; ефективна система контролю за 

виконанням завдань та отриманими результатами; можливість передачі досвіду 

іншим підприємствам щодо побудови системи; налагодження співпраці 

керівництва з працівниками, підрозділами; створення умов кваліфікаційного 

зростання для персоналу; ефективне використання персоналу, що 

підтверджується покращенням умов праці та зростанням продуктивності праці; 

покращення управління використанням персоналу, про що свідчить розвиток 

трудового потенціалу, рівень прибутковості підприємства; зміцнення позицій 

на ринку та покращення іміджу; активізація роботи відділу менеджменту; 

зростання інвестиційного капіталу та ін. Результати даного етапу є 

підтвердженням доцільності подальшого використання системи управління.  

Важливим етапом формування системи управління ефективністю 

використання персоналу на промислових підприємствах є визначення того чи 

сприяє її функціонування досягненню основних цілей підприємства. 

Передбачається аналіз діяльності підприємства та порівняння фактичного його 

стану із досягнутими та запланованими показниками, якими є: зростання 

конкурентоспроможності; отримання прибутку; мінімізація витрат; підвищення 

продуктивності праці; зростання обсягів виробництва та збуту продукції; 

зміцнення позицій на ринку та формування конкурентних переваг; стабілізація 

економічного розвитку; захищеність від негативного впливу ринкового 

середовища; налагодження процесу виробництва; забезпеченість ресурсами; 

ефективність кадрової політики. На підставі результатів даного етапу 
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приймається рішення щодо доцільності подальшого впровадження системи, її 

коригування або визначення напрямів удосконалення.  

Основним напрямом удосконалення послідовності формування 

СУЕВППП є її розробка, врахування доцільності проведення управління 

ефективністю використання персоналу, оновлення системи управління, 

врахування особливостей використання персоналу та ринкових змін, можливих 

проблем в управлінні, обґрунтування доцільності використання системи як 

передумови зростання прибутковості промислового підприємства. Практична 

реалізація послідовності формування на промисловому підприємстві може бути 

успішною за умови створення сприятливого клімату їх реалізації, 

злагодженості роботи керівництва, відділу менеджменту, кадрової служби, 

персоналу, своєчасного інформування про здійснення етапів, що дасть змогу 

сформувати та впровадити систему управління і гарантуватиме раціональне 

використання персоналу, їх здібностей, створення умов реалізації трудового 

потенціалу, зростання фінансових показників діяльності підприємства. В 

цілому, удосконалена автором послідовність формування має як теоретичне, 

так і практичне значення, що полягає в формуванні системи управління 

ефективністю використання персоналу та її практичному впровадженні в 

роботу підприємства для успішного функціонування.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Дослідження теоретичних джерел, наведене у даному розділі, дозволило 

отримати наступні результати: 

1. На сьогоднішній день на промислових підприємствах існує потреба до 

покращення використання персоналу, адже погіршується їх фінансово-

господарська діяльність, фінансові показники. Можливість до зростання обсягів 

виробництва та збуту продукції, прибутків промислових підприємств існує за 

умови ефективного використання персоналу. Поряд з використанням персоналу 

доцільно здійснювати управління працівниками, що сприятиме зростанню 
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продуктивності праці, результатів діяльності, дозволить організувати роботу, 

контролювати виконання поставлених завдань, роботу в колективі. Тому 

управління використанням персоналу підприємств є доцільним для визначення 

причин погіршення їх діяльності, розробки заходів покращення управління 

персоналом та, в результаті, фінансового стану підприємств. 

2. Систематизація підходів вчених до трактування сутності понять 

«персонал», «використання персоналу», «управління персоналом» дозволила 

удосконалити визначення дефініції «управління ефективністю використання 

персоналу на підприємстві». В запропонованому визначенні, на відміну від 

існуючих, акцентовано увагу на тому, що персонал є основним ресурсом 

підприємства; ефективна робота персоналу сприятиме зростанню прибутку; 

використання методів мотивації сприятиме підвищенню продуктивності праці, 

задоволенню результатами роботи; управління персоналом дозволяє впливати 

на прийняття управлінських рішень щодо раціонального використання 

працівників; використання персоналу має за мету створення умов для розвитку 

трудового потенціалу.  

3. Враховуючи те, що на управління ефективністю використання 

персоналу впливають чинники оточуючого середовища, які позначаються на 

продуктивності праці, використанні системи та механізму управління, 

плануванні їх діяльності, доцільним є аналіз та дослідження факторів впливу. 

Тому удосконалено процес управління ефективністю використання персоналу 

промислових підприємств, в якому конкретизовано чинники зовнішнього, 

загального та специфічного внутрішнього середовища, адже їх врахування на 

підприємстві дає змогу своєчасно оцінити вплив чинників на ефективність 

роботи персоналу, окреслити слабкі місця в управлінні персоналом, визначити 

способи адаптації, напрями покращення їх роботи та більш ефективно 

організувати, використати персонал для досягнення поставлених цілей.  

4. Функціонування промислових підприємств перебуває під впливом 

ринкового середовища та існує нагальна потреба в дослідженні даних факторів, 

які негативно впливають на ефективність та показники діяльності. Існує 
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потреба у використанні на підприємствах механізму управління персоналом 

для підвищення продуктивності праці персоналу, покращення їх використання, 

застосування методів мотивації працівників, визначення кадрових резервів, 

прийняття обґрунтованих кадрових та управлінських рішень. Отже, задля 

зростання ефективності діяльності підприємств, нейтралізації впливу факторів, 

організації раціонального використання кадрів доцільним є застосування 

механізму управління ефективністю використання персоналу, в якому 

враховано вплив різних чинників, принципи та методи, функції управління.  

5. Задля покращення роботи персоналу, забезпечення злагодженості їх 

роботи, створення умов розвитку трудового потенціалу, регулювання процесу 

управління працівниками, підвищення результативності роботи доцільним є 

використання удосконаленого механізму управління ефективністю 

використання персоналу промислових підприємств. Практичне використання 

механізму управління на промислових підприємствах створить можливості до 

досягнення поставлених завдань, покращення використання персоналу та 

управління ними, формування трудового потенціалу, отримання бажаних 

показників виробничо-господарської діяльності.  

6. Удосконалено послідовність формування системи управління 

ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах, 

впровадження якої в роботу підприємств дасть змогу не лише покращити 

інформаційне, організаційне забезпечення системи управління, врахувати вплив 

ринкового середовища, але й гарантуватиме успішне використання системи 

управління, дієвість її застосування, дозволить раціоналізувати використання 

трудового потенціалу, налагодити процес управління, створити умови для 

роботи персоналу та сприятиме успішному функціонуванню підприємств.  

 

Результати дослідження за розділом 1 опубліковано у працях: (Зіновська, 

2017a; Зіновська, 2018b; Зіновська, 2018c; Зіновська, 2018d; Зіновська, 2018h; 

Зіновська, 2018m). 
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РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ 

ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 

2.1. Аналіз стану використання персоналу на промислових 

підприємствах   

 

Для розвитку та функціонування промислових підприємств, а особливо 

підприємств харчової промисловості вагоме значення відіграє використання 

персоналу. Ефективність використання персоналу впливає на підвищення 

конкурентоспроможності, на виробництво продукції, показники фінансово-

господарської діяльності. Крім того, раціональне використання персоналу є 

підтвердженням прийняття виважених кадрових, адміністративних та 

управлінських рішень керівництвом підприємства, ефективності роботи 

кадрової служби, зростання виробництва. Тому більшість промислових 

підприємств приділяють увагу організації процесу використання персоналу. На 

підставі раціонального використання персоналу підприємства матимуть змогу 

не лише приймати виважені рішення, але й виявляти резерви підвищення 

ефективності їх використання, способи зростання рентабельності, ділової 

активності, покращення роботи підрозділів, налагодження показників 

господарської діяльності. Водночас використання персоналу є ефективнішим за 

умови здійснення управління використанням персоналу. Управління 

персоналом передбачає забезпечення ефективності праці, підвищення її якості, 

планування та організацію роботи, відбір та навчання персоналу, розвиток 

працівників, вирішення конфліктних ситуацій в колективі, раціональний 

розподіл витрат на працівників. Зважаючи на вищеозначене, керівництво 

підприємства повинне приділяти увагу проблемі покращення використання 

персоналу як рушійної сили виробництва продукції та зростання показників 

діяльності.  
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Тому проблематика забезпечення кадрами підприємств, раціональне 

використання персоналу (ВП), рівень кваліфікації працівників, витрачання 

коштів на персонал, формування заробітної плати, обсяги реалізованої 

продукції та рівень прибутковості діяльності на промислових підприємствах 

України потребує дослідження. Адже раціональність ВП впливає на 

ефективність виробничої діяльності, успішність функціонування, обсяги збуту 

продукції, розмір доходу промислових підприємств, а також продуктивність 

праці працівників залежить від розміру заробітної плати, використання методів 

мотивації, оснащеності робочих місць необхідною технікою (Зіновська, 2018l).  

Вище означені питання досліджено в наукових працях таких вчених: 

Андросова О.Ф. (2018a), Бабміндра Д.І., Стогній В.А. (2018), Драчук Ю.З., 

Копішинська К.О., Колешня Я.О., Кологривов Я.І., Кузнєцова К.О. (2018), 

Семененко О.Г. (2017, с. 169-180), Сушко М.Ю. (2017, с. 93-98), Ізовіт Т.Л., 

Науменко І.П. (2016, с. 2-5), Крилов Д. В., Череп А. В. (2016, с. 51-56), 

Кульганік О.М., Кобильник Т.О. (2016), Мініна О.В., Шадура-Никипорець Н.Т. 

(2016), Пугачевська К.Й. (2016, с. 107-110), Базалійська Н.П., Кравець С.А. 

(2015, с. 334-337), Васюта В.Б., Вісіч В.В. (2015, с. 181-187), Карпінська Г.В. 

(2015, с. 260-263), Хаустова Є.Б., Маринченко І.В. (2015, с. 160-162), 

Чобіток В.І., Волощенко А.В. (2015, с. 314-317), Шарко М.В., Васильченко К.Г. 

(2015, с. 39-40), Бєлік В.Д. (2014, с. 157-158), Волков Д.В. (2014), Вудвуд В.В., 

Сташкевич А.Р. (2014), Лисенко О.А. (2013, с. 131-133), Рукас-Пасічнюк В.Г., 

Нікітін Ю.О. (2013, с. 119-122), Вдовиченко Р.П. (2012), Пашнюк Л.О. (2012, 

с. 61-63), Черкашина Т.С. (2012), Куліков Г.Т. (2011, с. 87-92), Міщук Г.Ю. 

(2010, с. 134-137), Погоріла І.І. (2010), Сватюк О.Р. (2007, с. 215-219).  

Враховуючи проведені дослідження авторів нами також проаналізовано 

означені проблеми та розпочато аналіз з динаміки зайнятих працівників на 

промислових підприємствах.  

Особливе значення при оцінці ефективності ВП на промислових 

підприємствах України займає дослідження загальної кількості зайнятих та 
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найманих працівників у суб’єктів господарювання. Оцінка кількості зайнятих 

працівників наведена в табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах  

за видами економічної діяльності у 2010-2017 рр. (тис. осіб) 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 3091,8 3045,9 3026,4 2924,9 2429,6 2252,1 2176,9 2151,6 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
507,2 488,0 483,0 474,5 316,1 302,1 287,9 265,0 

Переробна промисловість 1980,7 1964,1 1961,0 1874,1 1620,2 1480,2 1429,6 1445,0 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 
419,2 427,2 417,0 404,1 350,8 321,0 313,7 323,6 

виробництво харчових продуктів 360,0 366,8 360,9 349,3 311,7 283,4 277,7 290,7 

виробництво напоїв 55,4 56,9 52,3 50,3 34,6 33,7 32,4 30,0 

виробництво тютюнових виробів 3,8 3,5 3,8 4,5 4,5 3,9 3,6 2,9 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 
431,9 427,0 421,5 417,0 362,8 340,3 330,0 313,4 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
172,0 166,8 160,9 159,3 130,5 129,5 129,4 128,2 

Показники 
Абс. відхил., 2017 р. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Промисловість -940,20 -894,30 -874,80 -773,30 
-

278,00 

-

100,50 
-25,30 

Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 
-242,20 -223,00 -218,00 -209,50 -51,10 -37,10 -22,90 

Переробна промисловість -535,70 -519,10 -516,00 -429,10 
-

175,20 
-35,20 15,40 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 
-95,60 -103,60 -93,40 -80,50 -27,20 2,60 9,90 

виробництво харчових продуктів -69,30 -76,10 -70,20 -58,60 -21,00 7,30 13,00 

виробництво напоїв -25,40 -26,90 -22,30 -20,30 -4,60 -3,70 -2,40 

виробництво тютюнових виробів -0,90 -0,60 -0,90 -1,60 -1,60 -1,00 -0,70 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
-118,50 -113,60 -108,10 -103,60 -49,40 -26,90 -16,60 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 
-43,80 -38,60 -32,70 -31,10 -2,30 -1,30 -1,20 

Показники 
Відн. відхил., 2017 р. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Промисловість -30,41 -29,36 -28,91 -26,44 -11,44 -4,46 -1,16 

Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 
-47,75 -45,70 -45,13 -44,15 -16,17 -12,28 -7,95 

Переробна промисловість -27,05 -26,43 -26,31 -22,90 -10,81 -2,38 1,08 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 
-22,81 -24,25 -22,40 -19,92 -7,75 0,81 3,16 

виробництво харчових продуктів -19,25 -20,75 -19,45 -16,78 -6,74 2,58 4,68 

виробництво напоїв -45,85 -47,28 -42,64 -40,36 -13,29 -10,98 -7,41 

виробництво тютюнових виробів -23,68 -17,14 -23,68 -35,56 -35,56 -25,64 -19,44 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
-27,44 -26,60 -25,65 -24,84 -13,62 -7,90 -5,03 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 
-25,47 -23,14 -20,32 -19,52 -1,76 -1,00 -0,93 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  
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Станом на 2017 р. загальна кількість зайнятих працівників по 

промисловості Україні знизилася з 2176,9 тис. осіб у 2016 р. до 2151,6 тис. осіб 

у 2017 р., тобто нижче на 1,16%. На основі представлених даних за 2017 р. 

спостерігається зростання кількості зайнятих працівників у переробній 

промисловості (у порівнянні з 2016 р. на 1,08%) та скорочення у добувній 

промисловості (у порівнянні з 2016 р. на 7,95%). За аналізований період маємо 

зростання кількості зайнятих працівників у виробництві харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів проти 2016 р. на 3,16% та відбулася наступна 

динаміка за його складовими: виробництво харчових продуктів – у 2017 р. 

відносно 2016 р. кількість зайнятих працівників підвищилася на 4,68%; 

виробництво напоїв – відбулося скорочення кількості зайнятих працівників за 

аналізований період проти 2016 р. на 7,41%; виробництво тютюнових виробів – 

скорочення кількості зайнятих працівників у 2017 р. відносно 2016 р. склало 

19,44%. Щодо постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря і водопостачання; каналізація, поводження з відходами, то у 2017 р. 

кількість зайнятих працівників знизилася на 5,03% та відповідно на 0,93% 

відносно 2016 р. Отже, кількість зайнятих працівників на підприємствах 

харчової промисловості зросла, що є свідченням незначного покращення 

функціонування даних підприємств та зростання зацікавленості працівників 

працювати в даній галузі (Зіновська, 2018l). 

Динаміка кількості найманих працівників за видами промислової 

діяльності наведена в табл. 2.2. Отримані дані дають змогу відзначити, що 

кількість найманих працівників по промисловості в цілому зменшилася за 

аналізований період проти 2016 р. на 1,19% або 25,80 тис. осіб. У 2017 р. за 

видами промислової діяльності склалася така динаміка кількості найманих 

працівників: по добувній промисловості і розробленні кар'єрів відбулося 

скорочення на 7,97% проти 2016 р.; по переробній промисловості – кількість 

зросла на 1,04% відносно 2016 р.; постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – кількість знизилася на 5% проти 2016 р.; 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами – кількість зменшилася 
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на 0,93% відносно 2016 р. Більш детально розглянемо динаміку кількості 

найманих працівників на підприємствах по виробництву харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів за 2017 р.: на підприємствах з виробництва 

харчових продуктів – кількість зросла на 4,66% у порівнянні з 2016 р.; на 

підприємствах з виробництва напоїв – кількість зменшилася на 7,45% відносно 

2016 р.; на підприємствах з виробництва тютюнових виробів – кількість 

скоротилася на 19,44% проти 2016 р. (табл. 2.2).В цілому на підприємствах з 

виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів кількість 

найманих працівників мала зростаючий характер у 2010-2011 рр. і 2017 р. та 

спадний за 2012-2016 рр., причиною зростання за аналізований період є 

підвищення рівня заробітної плати. 

Таблиця 2.2 

Кількість найманих працівників на підприємствах  

за видами економічної діяльності у 2010-2017 рр. (тис. осіб) 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 3082,5 3037,1 3014,4 2912,8 2419,3 2241,4 2168,4 2142,6 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
506,6 487,4 482,6 473,8 315,7 301,7 287,4 264,5 

Переробна промисловість 1972,8 1956,7 1950,4 1863,5 1611,0 1470,6 1422,3 1437,1 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 
417,9 425,7 415,2 402,4 349,4 319,5 312,5 322,3 

виробництво харчових продуктів 358,9 365,5 359,4 347,9 310,5 282,1 276,7 289,6 

виробництво напоїв 55,2 56,7 52,0 50,0 34,4 33,5 32,2 29,8 

виробництво тютюнових виробів 3,8 3,5 3,8 4,5 4,5 3,9 3,6 2,9 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 
431,8 426,9 421,2 416,8 362,6 340,1 329,7 313,2 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
171,3 166,1 160,2 158,7 130,0 129,0 129,0 127,8 

Показники 
Відн. відхил., 2017 р. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Промисловість -30,49 -29,45 -28,92 -26,44 -11,44 -4,41 -1,19 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів -47,79 -45,73 -45,19 -44,17 -16,22 -12,33 -7,97 

Переробна промисловість -27,15 -26,55 -26,32 -22,88 -10,79 -2,28 1,04 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 
-22,88 -24,29 -22,37 -19,91 -7,76 0,88 3,14 

виробництво харчових продуктів -19,31 -20,77 -19,42 -16,76 -6,73 2,66 4,66 

виробництво напоїв -46,01 -47,44 -42,69 -40,40 -13,37 -11,04 -7,45 

виробництво тютюнових виробів -23,68 -17,14 -23,68 -35,56 -35,56 -25,64 -19,44 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
-27,47 -26,63 -25,64 -24,86 -13,62 -7,91 -5,00 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 
-25,39 -23,06 -20,22 -19,47 -1,69 -0,93 -0,93 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  
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Проаналізувавши кількість зайнятих та найманих працівників на 

промислових підприємствах було досліджено витрати даних підприємств на 

персонал (табл. 2.3). Відповідно до отриманих даних, бачимо зростаючу 

динаміку витрат на персонал по промисловості України у 2017 р. на 

48435,10 млн. грн. (26,6%) проти 2016 р.  

Таблиця 2.3 

Витрати на персонал підприємств 

за видами економічної діяльності у 2010-2017 рр. (млн. грн.) 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 122811,9 146319,4 170564,2 176528,9 158300,9 169362,1 182065,5 230500,6 

Добувна промисловість 

і розроблення кар'єрів 
28045,9 33278,3 39939,3 41855,3 29526,6 29368,0 30365,4 35515,1 

Переробна 

промисловість 
68980,2 82955,3 96576,5 97845,0 93908,3 102746,8 110939,2 146717,2 

виробництво харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 

14265,0 17201,9 19345,7 20227,6 19554,3 21129,3 22934,4 31003,3 

виробництво харчових 

продуктів 
11194,1 13652,1 15394,2 15971,9 15824,7 16764,7 18711,8 26332,0 

виробництво напоїв 2490,2 2942,4 3246,3 3383,7 2826,0 3288,4 3274,0 3863,9 

виробництво 

тютюнових виробів 
580,7 607,4 705,2 872,0 903,6 1076,2 948,6 807,4 

Постачання 

електроенергії, газу, 

пари та 

кондиційованого 

повітря 

20512,1 24278,7 27727,8 30014,3 28762,3 30174,0 33580,2 38954,2 

Водопостачання; 

каналізація, поводження 

з відходами 

5273,7 5807,1 6320,6 6814,3 6103,7 7073,3 7180,7 9314,1 

Показники 
Відн. відхил., 2017 р. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Промисловість 87,69 57,53 35,14 30,57 45,61 36,10 26,60 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
26,63 6,72 -11,08 -15,15 20,28 20,93 16,96 

Переробна промисловість 112,69 76,86 51,92 49,95 56,23 42,79 32,25 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 
117,34 80,23 60,26 53,27 58,55 46,73 35,18 

виробництво харчових продуктів 135,23 92,88 71,05 64,86 66,40 57,07 40,72 

виробництво напоїв 55,16 31,32 19,02 14,19 36,73 17,50 18,02 

виробництво тютюнових виробів 39,04 32,93 14,49 -7,41 -10,65 -24,98 -14,89 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 
89,91 60,45 40,49 29,79 35,43 29,10 16,00 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
76,61 60,39 47,36 36,68 52,60 31,68 29,71 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  

 

Позитивна динаміка до зростання витрат на персонал також 

спостерігається у звітному періоді за добувною промисловістю і розробленням 

кар'єрів (на 16,96%), переробною промисловістю (на 32,25%) та скорочення у 
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постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 16%), 

водопостачанні; каналізації, поводженні з відходами (на 29,71%) проти 2016 р. 

В цілому, на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів за 2017 р. витрати підвищилися на 8068,90 млн. грн. 

(35,18%) у порівнянні з 2016 р. Зауважимо, що витрати на персонал на 

підприємствах з виробництва харчових продуктів зростали у 2010-2013 рр., 

2015-2017 рр. та скорочення відбулося лише у 2014 р. Вищеозначена динаміка є 

позитивною і підтверджує зацікавленість у покращенні ефективності ВП на 

підприємствах з виробництва харчових продуктів (Зіновська, 2018k, с. 164-166). 

Поряд з витратами на персонал важливим фактором, що впливає на 

продуктивність праці, зацікавленість в результатах роботи, соціально-

психологічний клімат в колективі, плинність кадрів, задоволення потреб та 

цілей персоналу, чисельність і склад працівників, ставлення до роботи, 

відповідальність за виконану роботу є розмір заробітної плати на промислових 

підприємствах (табл. 2.4, Додаток А, табл. А.1). За 2010-2018 рр. по 

промисловості сформувалася динаміка до зростання середньомісячної 

заробітної плати. У 2018 р., у порівнянні з 2017 р., заробітна плата по добувній 

промисловості зросла на 2749 грн. (28%) на одного працівника, переробній 

промисловості – на 1897 грн. (26%), постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – на 2297 грн. (27%), водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами – на 1350 грн. (26%). Доволі цікава динаміка 

заробітної плати за 2018 р. склалася по окремим видам переробної 

промисловості, а саме: виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів – відбулося зростання на 1582 грн. (23%) відносно 2017 р.; текстильне 

виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 

підвищилася на 1321 грн. (24%) відносно 2017 р.; виготовлення виробів з 

деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність – зросла на 1766 грн. 

(27%) проти 2017 р.; металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів, крім машин і устаткування – виросла на 2599 грн. (31%) 

проти 2017 р.; виробництво електричного устаткування – зросла на 1891 грн. 
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(28%) проти 2017 р.; виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів – підвищилася на 2411 грн. (32%) 

(табл. 2.4, Додаток А, табл. А.1). Наведені дані відображають позитивні зміни в 

оплаті праці працівників та на підприємствах харчової промисловості розмір 

заробітної плати також зростає, що свідчить про збільшення кількості 

працюючих в даній сфері та про створення нових робочих місць, активізацію 

роботи працівників, можливості підприємств до нарощування обсягів 

виробництва, збуту продукції, формування конкурентних переваг, покращення 

життя населення (Зіновська, 2018k).  

Таблиця 2.4 

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 

промисловості у 2010-2018 рр. (у розрахунку на одного штатного працівника, 

грн.) 

Вид діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Промисловість 2578 3119 3497 3774 3988 4789 5902 7631 9633 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 
3570 4417 4923 5289 5445 6164 7426 9704 12452 

Переробна промисловість 2288 2771 3097 3311 3570 4477 5543 7299 9196 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 
2145 2554 2896 3117 3337 4184 5182 6756 8338 

текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

1327 1619 1737 1866 2107 2877 3773 5414 6735 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 

1873 2238 2552 2811 3020 3717 4800 6475 8241 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих  

виробів, крім машин і устаткування 

2889 3530 3871 4150 4682 5645 6717 8423 11022 

виробництво комп’ютерів, електронної 

та оптичної продукції 
2040 2487 2704 3086 3211 4619 6787 9000 10640 

виробництво електричного 

устаткування 
2095 2541 2762 3026 3159 3870 4803 6840 8731 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесені до угруповань 
2213 2724 3041 3281 3433 4120 5080 6923 8522 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших  

транспортних засобів 

2423 2882 3253 3265 3343 4331 5441 7597 10008 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устаткування 
2028 2543 2820 2982 3167 4065 5290 7017 9003 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря 
3043 3609 4134 4524 4885 5462 6918 8493 10790 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
1971 2285 2525 2770 2967 3498 4039 5199 6549 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  
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Враховуючи дані табл. 2.4 слід зазначити, що окрім середньомісячної 

оплати праці працівників вагому роль відіграє фонд оплати праці, який включає 

фонд основної заробітної плати, додаткової заробітної плати та інші 

заохочувальні виплати, оскільки ширше відображає всі види виплат персоналу. 

Аналіз динаміки даних фонду оплати праці на промислових підприємствах є 

необхідним для визначення основного розміру заробітної плати, розміру виплат 

і надбавок, винагород за результатами роботи, соціальних пільг, матеріальної 

допомоги. Тому було проаналізовано фонд оплати праці на промислових 

підприємствах за 2017-2018 рр. (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної 

діяльності у промисловості за 2017-2018 рр. (млн. грн.) 

Вид діяльності 

Всього 2017 Всього 2018 

фонд 

оплати 

праці, 

млн. грн. 

у тому числі, % 

фонд 

оплати 

праці, 

млн. грн. 

у тому числі, % 
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Промисловість 173001,7 237,7 143,6 18,7 213962,7 235,7 145,5 18,8 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
24497,4 204,6 176,2 19,2 30181,3 203,3 178,8 17,9 

Переробна промисловість 110717,6 243,7 139,9 16,4 137720,8 243,1 140,8 16,1 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 
22764,5 253,4 134,5 12,1 27538,6 248,7 138,2 13,1 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів 

5026,9 279,9 114,7 5,4 6323,8 279,2 116,3 4,5 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 

5319,1 266,8 121,1 12,1 7193,5 260,9 125,6 13,5 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих  

виробів, крім машин і 

устаткування 

20854 222,6 160,8 16,6 25098,0 224,8 155,8 19,4 

виробництво комп'ютерів, 

електронної та оптичної продукції 
2855,1 224,1 162,3 13,6 3525,0 249,0 138,8 12,2 

виробництво електричного 

устаткування 
4116,5 245,1 144,9 10 5217,5 245,2 145,7 9,1 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 
30557,9 232 138,9 29,1 37021,1 225,7 143,4 30,9 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
7228,8 277,9 112,2 9,9 9039,5 275,1 115,6 9,3 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  
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По промисловості за 2018 р. загальний фонд оплати праці виріс на 

40961,0 млн. грн. та фонд додаткової заробітної плати виріс на 1,9% проти 

2017 р., але відбулося скорочення фонду основної заробітної плати на 2%. За 

добувною промисловістю у 2018 р. проти 2017 р. фонд оплати праці виріс на 

5683,9 млн. грн (23%) та відбулося скорочення фонду основної заробітної плати 

на 1,3% (табл. 2.5). Подібна динаміка фонду оплати праці склалася у 2018 р. по 

переробній промисловості, оскільки у порівнянні з 2017 р. він виріс на 

27003,2 млн. грн. (24%) та фонд основної заробітної плати скоротився на 0,6%.  

За видами переробної промисловості протягом аналізованого періоду у 

порівнянні з 2017 р. відбулися такі зміни: на підприємствах з виробництва 

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів загальний фонд оплати праці 

виріс на 4774,1 млн. грн. (21%), фонд додаткової заробітної плати підвищився 

на 3,7%, інші заохочувальні виплати виросли на 1% та фонд основної заробітної 

плати знизився на 4,7%; на підприємствах з текстильного виробництва, 

виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів фонд оплати 

праці підвищився на 1296,9 млн. грн. (25,8%), фонд додаткової заробітної плати 

виріс на 1,6%, фонд основної заробітної плати зменшився на 0,7% та інші 

заохочувальні виплати скоротилися на 0,9%; на підприємствах з виробництва 

комп'ютерів, електронної та оптичної продукції фонд оплати праці виріс на 

669 млн. грн. (24%), фонд основної заробітної плати збільшився на 25%, фонд 

додаткової заробітної плати знизився на 23%, інші заохочувальні виплати 

скоротилися на 1,4%; на підприємствах з виробництва електричного 

устаткування відбулося зростання фонду оплати праці на 1101 млн. грн. (27%), 

фонду основної заробітної плати на 0,1%, фонду додаткової заробітної плати на 

0,8% та інші заохочувальні виплати знизилися на 0,9%. Також виріс фонд 

оплати праці за 2018 р. у порівнянні з попереднім періодом на підприємствах з 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря і 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами на 6463 млн. грн. (21%) 

та відповідно на 1810 млн. грн. (25%). На підприємствах харчової 

промисловості зростання фонду оплати праці є підтвердженням налагодження 
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виробничої діяльності, умов роботи, врахування індивідуальних результатів 

кожного працівника, результативності праці, врахування потреб персоналу та 

задоволення їх інтересів. 

Ще одним чинником впливу на ефективність роботи працівників є 

використання їх робочого часу, тобто відпрацьованого та невідпрацьованого, 

що впливає на розмір заробітної плати, правильність та процес визначення 

оплати робочого часу, дозволяє коригувати тривалість роботи, скорочувати 

тривалість робочого часу, здійснювати його облік, формувати графік роботи, 

контролювати робочий час та дотримання керівництвом підприємств чинного 

законодавства щодо тривалості робочого часу. Можна відзначити, що по 

промисловості в цілому за 2018 р. відносно 2017 р. відбулося зростання 

відпрацьованого часу на 23 год., скорочення відпустки без збереження 

заробітної плати на 1 год. та переведення з економічних причин на неповний 

робочий день (тиждень) на 5 год. (рис. 2.1, Додаток Б, табл. Б.1).  

 

Рис. 2.1. Динаміка використання робочого часу працівників за видами 

економічної діяльності у промисловості у 2017-2018 рр. (на одного штатного 

працівника, год.) 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України)  
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У 2018 р. відносно 2017 р. по добувній промисловості відбулося 

зростання відпрацьованого часу працівників на 33 год. та скорочення 

невідпрацьованого часу на 16 год. (рис. 2.1, Додаток Б, табл. Б.1). Щодо 

переробної промисловості, то за 2018 р. відпрацьований час працівників 

підвищився на 22 год проти 2017 р. та невідпрацьований час знизився на 6 год. 

Далі за видами переробної промисловості у 2018 р. маємо таку динаміку щодо 

відпрацьованого та невідпрацьованого часу працівників: виробництво харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів – відбулося зростання відпрацьованого 

часу на 7 год. та підвищення невідпрацьованого часу працівників на 4 год. 

відносно 2017 р.; текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів – відпрацьований час працівників підвищився на 

23 год. та невідпрацьований час скоротився на 1 год. відносно 2017 р.; 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність – відпрацьований час зріс на 17 год.; виробництво машин і 

устаткування, не віднесених до інших угруповань – відпрацьований час 

працівників виріс на 5 год. В цілому, спостерігається позитивна динаміка до 

зростання відпрацьованого робочого часу працівників на підприємствах 

харчової промисловості, що свідчить про покращення режиму робочого часу, 

трудової дисципліни, зростання інтенсивності виробництва, поліпшенню якості 

праці, ефективність використання робочого часу, полегшення умов праці, 

спрямування коштів на підвищення оплати праці, а також оптимізацію витрат 

робочого часу, підвищення кваліфікації персоналу.  

Розглянувши забезпеченість кадрами промислових підприємств та 

специфіку ВП доцільно зупинитися на дослідженні витрат на виробництво 

продукції, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, обсягів 

виробленої продукції та рівня прибутковості діяльності. Першочергово було 

проаналізовано витрати на оплату праці та витрати на виробництво продукції, 

динаміка яких дозволить відзначити рівень стимулювання роботи працівників, 

задоволення потреб персоналу, наявність соціальних гарантій, пільг для 
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працівників, забезпеченість виробництва устаткуванням, направленість на 

виробництво нових видів продукції.  

За 2012-2017 рр. відбулося зростання витрат на виробництво продукції по 

промисловим підприємствам України (табл. 2.6). Загальна сума витрат на 

виробництво продукції на промислових підприємствах виросла за 2017 р., у 

порівнянні з 2016 р., на 381079,30 млн. грн. (25%), а також витрати на оплату 

праці підвищилися на 40187,40 млн. грн. (27%), відрахування на соціальні 

заходи виросли на 8247,70 млн. грн. (26%) (табл. 2.6, Додаток В, табл. В.1).  

Таблиця 2.6 

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств за видами 

економічної діяльності у промисловості за 2012-2017 рр. (млн. грн.) 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 1155360,1 1105414,5 1084722,1 1351983,4 1498586,8 1879666,1 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
126458,8 147596,5 122553,6 166016,2 161066,2 208515,1 

Переробна промисловість 872819,2 795259,3 807210,5 1010147,3 1136154,4 1419668,1 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 
221443,3 213622,3 235141,2 308704,2 364161,5 441101,2 

виробництво харчових продуктів 180424,9 170821,7 196851,6 258868,9 305771,8 376837,5 

виробництво напоїв 32981,0 33831,4 27337,9 33636,9 39040,9 41694,7 

виробництво тютюнових виробів 8037,4 8969,2 10951,7 16198,4 19348,8 22569,0 

Показники 
Абс. відхил., 2017 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Промисловість 724306,00 774251,60 794944,00 527682,70 381079,30 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 82056,30 60918,60 85961,50 42498,90 47448,90 

Переробна промисловість 546848,90 624408,80 612457,60 409520,80 283513,70 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 
219657,90 227478,90 205960,00 132397,00 76939,70 

виробництво харчових продуктів 196412,60 206015,80 179985,90 117968,60 71065,70 

виробництво напоїв 8713,70 7863,30 14356,80 8057,80 2653,80 

виробництво тютюнових виробів 14531,60 13599,80 11617,30 6370,60 3220,20 

Показники 
Відн. відхил., 2017 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Промисловість 62,69 70,04 73,29 39,03 25,43 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 64,89 41,27 70,14 25,60 29,46 

Переробна промисловість 62,65 78,52 75,87 40,54 24,95 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 
99,19 106,49 87,59 42,89 21,13 

виробництво харчових продуктів 108,86 120,60 91,43 45,57 23,24 

виробництво напоїв 26,42 23,24 52,52 23,96 6,80 

виробництво тютюнових виробів 180,80 151,63 106,08 39,33 16,64 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  

 

По добувній промисловості спостерігалося швидше зростання витрат на 

виробництво продукції, ніж по переробній промисловості, тобто на 29% та 
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відповідно на 25% у 2017 р. проти 2016 р. Проте витрати на оплату праці за 

2017 р. відносно 2016 р. більше виросли по переробній промисловості (на 32%) 

та по добувній промисловості підвищення склало лише 18%.  

Щодо підприємств харчової промисловості, які спеціалізуються на 

виробництві харчових продуктів за 2017 р., у порівнянні з 2016 р., відбулося 

зростання витрат на виробництво продукції на 71065,70 млн. грн. (23%), витрат 

на оплату праці на 6314,20 млн. грн. (41%), відрахувань на соціальні заходи на 

1306,00 млн. грн. (41%) (табл. 2.6, рис. 2.2, Додаток В, табл. В.1).  

 

Рис. 2.2. Динаміка витрат на оплату праці підприємств харчової промисловості 

за 2012-2017 рр. (млн. грн.) 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України)  

 

Серед основних видів підприємств з виробництва харчових продуктів у 

2017 р. проти 2016 р. склалася така динаміка: на підприємствах з виробництва 

м'яса та м'ясних продуктів витрати на виробництво продукції зросли на 

31922,90 млн. грн. (82%), витрати на оплату праці виросли на 1937,20 млн. грн. 

(89%), відрахування на соціальні заходи підвищилися на 400,50 млн. грн. 

(85%); на підприємствах з перероблення та консервування риби, ракоподібних і 

молюсків відбулося зростання витрат на виробництво продукції на 19%, витрат 

на оплату праці на 49%, відрахувань на соціальні заходи на 53%; на 

підприємствах з виробництва олії та тваринних жирів витрати на виробництво 

продукції збільшилися на 2392,60 млн. грн. (2%), витрати на оплату праці 
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виросли на 519,30 млн. грн. (21%), відрахування на соціальні заходи зросли на 

100,80 млн. грн. (23%); на підприємствах з виробництва молочних продуктів 

сформувалося зростання суми витрат на виробництво продукції та витрат на 

оплату праці на 38%, відрахувань на соціальні заходи на 37%; щодо 

підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, то 

зросли сума витрат на виробництво продукції на 898,70 млн. грн. (4%), сума 

витрат на оплату праці на 940,60 млн. грн. (35%), відрахування на соціальні 

заходи на 225,00 млн. грн. (39%); на підприємствах з виробництва готових 

кормів для тварин загальні витрати на виробництво продукції підвищилися на 

1629,90 млн. грн. (21%), витрати на оплату праці зросли на 147,40 млн. грн. 

(49%), відрахування на соціальні заходи виросли на 26,30 млн. грн. (42%). 

Щодо підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря і водопостачання; каналізація, поводження з відходами, то у 2017 р. 

проти 2016 р. також збільшилися витрати на виробництво продукції на 26% та 

відповідно на 20%, витрати на оплату праці на 15% та відповідно на 30% 

(рис. 2.2, Додаток В, табл. В.1). Отже, на підприємствах харчової 

промисловості склалася позитивна динаміка до зростання проаналізованих 

витрат, що підтверджує покращення їх функціонування, зростання обсягів 

виробництва продукції, створення соціальних гарантій для персоналу, 

мотиваційний стимулів для збільшення продуктивності праці та покращення 

умов праці, оснащення робочих місць сучасним обладнанням, заміну 

зношеного устаткування.  

Розглянувши динаміку витрат на підприємствах харчової промисловості 

слід зупинитися на дослідженні обсягу виробленої продукції для визначення 

ефективності господарської діяльності та раціональності організації роботи 

персоналу, задоволення потреб споживачів у продукції даних підприємств. На 

промислових підприємствах України обсяг виробленої продукції протягом 

2014-2017 рр. невпинно зростав та підвищився за аналізований період проти 

2016 р. на 500943,40 млн. грн. (27%) (Додаток Г, табл. Г.1). За 2017 р. відносно 

2016 р. на підприємствах добувної промисловості зростання обсягу виробленої 
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продукції перевищує зростання на підприємствах переробної промисловості і 

становить 32,24% та відповідно 28,64%. За переробною промисловістю у 

2017 р. маємо зростання обсягу виробленої продукції у виробництві харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових виробів на 123701,70 млн. грн. (27%) проти 

2016 р. (Додаток Г, табл. Г.1). При цьому, за 2017 р. у порівнянні з попереднім 

періодом у структурі виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів переважає обсяг виробленої продукції на підприємствах по 

виробництву тютюнових виробів, який виріс на 44022,40 млн. грн. (2,32 рази), 

виробництву напоїв, що виріс на 16797,50 млн. грн. (36%) та на останньому 

місці по виробництву харчових продуктів, адже виріс лише на 

62881,80 млн. грн. (16%) (рис. 2.3, Додаток Г, табл. Г.1).  

 

Рис. 2.3. Динаміка обсягу виробленої продукції (товарів, послуг)  

підприємств харчової промисловості за 2012-2017 рр. (млн. грн.) 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України)  

 

У структурі виробництва харчових продуктів за 2017 р. у порівнянні з 

2016 р. сформувалася така динаміка обсягу виробленої продукції: на 

підприємствах з виробництва м'яса та м'ясних продуктів відбулося збільшення 

на 19608,80 млн. грн. (34%); на підприємствах з перероблення та консервування 

риби, ракоподібних і молюсків частка зростання становила 920,80 млн. грн. 

(27%); на підприємствах з перероблення та консервування фруктів і овочів 

відбулося зростання на 2384,20 млн. грн. (16%); на підприємствах з 
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виробництва олії та тваринних жирів обсяг виробництва продукції виріс на 

7523,80 млн. грн. (5%); щодо підприємств з виробництва молочних продуктів, 

то зростання становило 14442,50 млн. грн. (34%); на підприємствах з 

виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів сума зростання склала 

3198,40 млн. грн. (13%) (рис. 2.3, Додаток Г, табл. Г.1). Така ж динаміка до 

зростання обсягу виробництва продукції у 2017 р. була на підприємствах з 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря і 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами. Можна відзначити, що у 

2012-2017 рр. на підприємствах харчової промисловості збільшилися обсяги 

виробництва продукції, тобто робота персоналу є злагодженою, існує попит на 

продукцію, виробляється якісна продукція, яка відповідає існуючим 

стандартам, продукція реалізується на внутрішньому та зовнішньому ринках.  

Враховуючи проведені дослідження, доцільно зупинитися на визначенні 

частки прибуткових та збиткових підприємств харчової промисловості. 

Відповідно до аналізованих даних бачимо, що у 2013-2016 рр. діяльність 

промислових підприємств була збитковою та лише у 2017 р. збільшилася 

кількість підприємств, що одержали прибуток (Додаток Д, табл. Д.1). У 2017 р. 

кількість промислових підприємств, що отримали прибуток була на рівні 71,4% 

та тих, що отримали збиток була на рівні 28,6%. Серед підприємств добувної 

промисловості за 2017 р. у порівнянні з 2016 р. фінансовий результат виріс на 

41824,30 млн. грн., сума прибутків виросла на 48440,00 млн. грн. та збитків на 

6615,70 млн. грн. (Додаток Д, табл. Д.1). По переробній промисловості 

фінансовий результат у 2016 р. був від’ємним та у 2017 р. ситуація 

покращилася, оскільки було отримано прибуток. Одночасно, по переробній 

промисловості за 2017 р. проти 2016 р. виросла сума прибутку на 

30958,30 млн. грн. (50,2%) та зменшився збиток на 12401,90 млн. грн. (12,8%).  

Аналіз фінансового результату на підприємствах з виробництва харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових виробів показує, що у 2017 р. (8896,3 млн. грн.) 

він виріс у порівнянні з 2016 р. (-7509,5 млн. грн.) (Додаток Д, табл. Д.1). На 

підприємствах з виробництва харчових продуктів сформувалася подібна 
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ситуація у 2017 р. і також було отримано позитивний фінансовий результат та 

проти 2016 р. сума прибутку виросла на 6967,00 млн. грн. (52,18%), сума збитку 

скоротилася на 4201,70 млн. грн. (23,71%).  

Аналіз динаміки підприємств за видами виробництва харчових продуктів 

у 2017 р. проти 2016 р. демонструє наступне: по підприємствах з виробництва 

м'яса та м'ясних продуктів фінансовий результат виріс на 5447,20 млн. грн., 

тобто сума прибутку підвищилася на 5538,40 млн. грн. та сума збитку виросла 

на 91,20 млн. грн.; на підприємствах з перероблення та консервування фруктів і 

овочів фінансовий результат також позитивний, адже сума прибутку виросла на 

574,60 млн. грн. (78,45%) та сума збитків скоротилася на 671,40 млн. грн. 

(51,74%); по підприємствах з виробництва олії та тваринних жирів ситуація є 

гіршою, оскільки у 2014-2017 рр. фінансовий результат був від’ємним та сума 

прибутку скоротилася на 859,80 млн. грн. (25,27%); на підприємствах з 

виробництва молочних продуктів фінансовий результат за 2017 р. позитивний і 

становив 1011,2 млн. грн., а також число прибуткових підприємств становило 

72,3% (у 2016 р. – 66%), кількість збиткових – була на рівні 27,7% (у 2016 р. – 

34%); на підприємствах з виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних 

виробів відбулося скорочення суми збитків на 395,20 млн. грн. (44,5%) та 

зменшення суми прибутку на 39,10 млн. грн. (5,86%) (рис. 2.4).  

 

Рис. 2.4. Динаміка фінансового результату (сальдо) підприємств харчової 

промисловості за 2012-2017 рр. (млн. грн.) 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України)  
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В свою чергу, динаміка суми прибутку підприємств за видами 

виробництва напоїв і виробництва тютюнових виробів у 2017 р. проти 2016 р. 

також мала позитивні зміни, оскільки зросла на 341,90 млн. грн. (15,64%) та 

відповідно на 922,20 млн. грн., сума витрат скоротилася на 200,30 млн. грн. 

(14,14%) і відповідно на 3772,70 млн. грн. (96,52%). В цілому, підприємства 

харчової промисловості за аналізований період є прибутковими, що свідчить 

про поступове налагодження їх фінансово-господарської діяльності, 

раціональність використання фінансових ресурсів, сприяє зниженню рівня 

безробіття, зростанню розміру заробітної плати, витрат на персонал та робить 

їх привабливими для працевлаштування, конкурентоздатними.  

За результатами проведено дослідження можна відзначити, що на 

підприємствах харчової промисловості за аналізований період сформувалася 

тенденція до: покращення використання робочої сили; зростання виробничого 

потенціалу; належного рівня кадрового забезпечення промисловості; 

нарощування кількості зайнятих працівників; раціонального витрачання коштів 

на розвиток персоналу; підвищення розмірів заробітної плати, фонду основної 

заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат; зростання відпрацьовано робочого часу працівників; 

збільшення суми витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, 

витрат на виробництво продукції; зростання обсягів виробленої продукції та 

позитивного фінансового результату. Отримані дані є підтвердженням 

вирішення існуючих проблем на підприємствах харчової промисловості та 

сприятливої тенденції до насичення галузі кваліфікованими кадрами, створення 

умов для раціонального ВП, стабільного функціонування. Підприємства 

харчової промисловості приділяють достатньо уваги формуванню трудового 

потенціалу та врахуванню факторів впливу на використання персоналу для 

збільшення продуктивності праці, створення належних умов роботи, зростання 

обсягів виробництва продукції та доцільним є подальше покращення їх 

функціонування, стимулювання розвитку.  
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2.2. Оцінка ефективності використання персоналу на промислових 

підприємствах  

 

В умовах соціально-економічного розвитку промислових підприємств, 

нестабільності ринкового середовища функціонування та погіршення 

ефективності використання працівників відбувається зниження продуктивності 

праці та прибутковості діяльності. Від раціональності використання 

працівників залежить зростання виробничої діяльності підприємств, обсягів 

виробленої та реалізованої продукції, якість продукції, злагодженість роботи 

структурних підрозділів, фінансові результати діяльності, що впливає на 

підвищення добробуту населення, розвиток економіки країни в цілому. Тому 

для більш детального аналізу причин погіршення фінансово-господарської 

діяльності або виявлення причин їх зростання важливим є дослідження 

ефективності використання персоналу як на рівня окремих підприємств, так і на 

рівні підприємств області. Також оцінка ефективності використання персоналу 

на промислових підприємствах дозволить з’ясувати наявні проблеми у 

функціонуванні підприємств, перспективи розвитку на майбутнє і тому слід 

проаналізувати умови роботи, рух робочої сили, структуру трудових ресурсів, 

динаміку заробітної плати, витрати на оплату праці, забезпеченість 

працівниками, обсяги виробництва продукції та фінансові можливості.  

Ефективність праці персоналу, їх використання та оцінка праці на різних 

підприємствах досліджена в працях таких вчених, як: Драчук Ю.З., Сав’юк Л.О. 

(2018a, c. 217-222), Беззубко Б.І., Уразов П.І. (2017, с. 20-23), Кустріч Л.О. 

(2017, с. 29-32), Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. (2017), Чубар Т.C., 

Беззубко Л.В. (2017, с. 61-63), Бабенко А.Г. (ред. 2016), Басюркіна Н.Й., 

Мартолога Л.Н. (2016, с. 64-69), Олійник О.С. (2016), Партінгтон П., 

Стейнтон С. (2016), Сьомченко В.В., Саркісян А.С. (2015, с. 168-172), 

Торрінгтон Д., Холл Л., Тейлор С. (2015), Осіпова А.Ю. (2014, с. 125-129), 

Хадемфар M., Амірі С.А. (2013), Череп А.В., Шитікова Л.В. (2013, с. 254-256), 

Толочко Л.Г., Єлісеєва А.Ю., Тимошенко А.В., Тимошенко Н.Л. (2012, с. 165-
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172), Демартіні П., Паолоні П. (2011), Крулько Є.Л. (2010), Чжен В., Ян Б., 

Маклеан Г. (2010), Докучаєв О.А. (2009, с. 43-45), Ричард П.Дж., Девінні Т.М., 

Йип Дж.С., Джонсон Дж. (2009), Музас С. (2006), Качмарик М.М. (2005).  

На підставі врахування існуючих досліджень вчених та статистичної 

інформації нами було проведено аналіз ряду показників на промислових 

підприємствах Запорізької області для оцінки ефективності ВП за аналізований 

період та визначення можливих напрямів покращення.  

Одночасно оцінку ефективності ВП було здійснено на прикладі обраних 

підприємств харчової промисловості для більш ґрунтовного дослідження стану 

галузі, таких як: ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»; 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»; ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів»; ПрАТ «Львівський жиркомбінат»; 

ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат».  

Серед основних показників промислових підприємств Запорізької області 

було проаналізовано середньомісячну заробітну плату штатних працівників, що 

відображає зацікавленість підприємств у задоволенні потреб працівників, 

підвищенні продуктивності їх праці. З даних табл. 2.7 бачимо, що за 2010-

2018 рр. середньомісячна заробітна плата на промислових підприємствах має 

невпинне зростання та у 2018 р. проти 2017 р. відбулося підвищення на 

2624,95 грн. (31,27%) на одного штатного працівника. За 2018 р. відносно 

2017 р. відбулося подібне зростання на підприємствах добувної промисловості і 

розроблення кар’єрів та переробної промисловості, оскільки підвищення 

середньомісячної заробітної плати становило 2922,34 грн. (27,58%) і відповідно 

2574,33 грн. (32,42%) (табл. 2.7). Найвищий розмір середньомісячної заробітної 

плати у 2018 р. був на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря і становив 14111,78 грн., тобто відбулося підвищення 

на 3293,48 грн. (30,44%) у порівнянні з 2017 р. В свою чергу, у 2018 р. 

найнижчий розмір заробітної плати мали підприємства з водопостачання; 

каналізації, поводження з відходами, який становив 5993,59 грн., тобто 

відносно 2017 р. відбулося підвищення лише на 29,31%. На підприємствах 
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склалася позитивна динаміка зростання заробітної плати штатних працівників, 

тобто керівництво підприємств зацікавлено у зростанні продуктивності праці та 

скороченні плинності кадрів.  

Таблиця 2.7 

Динаміка середньомісячної заробітної плати штатних працівників за видами 

економічної діяльності у промисловості Запорізької області за 2010-2018 рр. (у 

розрахунку на одного штатного працівника, грн.)  

Вид діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Промисловість 2811,51 3396,85 3761,42 4021,55 4531,2 5558,9 6636,48 8395,44 11020,39 

Добувна 

промисловість і 

розроблення 

кар’єрів 

3767,09 4378 5145,97 5427,41 5973,79 7428,54 8587,17 10597,42 13519,76 

Переробна 

промисловість 
2520,37 3107,1 3381,22 3585,36 4089,81 5218,77 6099,59 7941,17 10515,5 

Постачання 

електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого 

повітря 

3926,47 4592,22 5414,22 5918,1 6368,67 7050,91 8888,55 10818,3 14111,78 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами 

2196,5 2463,55 2554,06 2756,95 2969,86 3432,14 3792,82 4634,97 5993,59 

Вид діяльності 
Абс. відхил., 2018 р. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 8208,88 7623,54 7258,97 6998,84 6489,19 5461,49 4383,91 2624,95 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
9752,67 9141,76 8373,79 8092,35 7545,97 6091,22 4932,59 2922,34 

Переробна промисловість 7995,13 7408,4 7134,28 6930,14 6425,69 5296,73 4415,91 2574,33 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого повітря 

10185,31 9519,56 8697,56 8193,68 7743,11 7060,87 5223,23 3293,48 

Водопостачання; 

каналізація, поводження з 

відходами 

3797,09 3530,04 3439,53 3236,64 3023,73 2561,45 2200,77 1358,62 

Вид діяльності 
Відн. відхил., 2018 р. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 291,97 224,43 192,98 174,03 143,21 98,25 66,06 31,27 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
258,89 208,81 162,73 149,10 126,32 82,00 57,44 27,58 

Переробна промисловість 317,22 238,43 211,00 193,29 157,11 101,49 72,40 32,42 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого повітря 

259,40 207,30 160,64 138,45 121,58 100,14 58,76 30,44 

Водопостачання; 

каналізація, поводження з 

відходами 

172,87 143,29 134,67 117,40 101,81 74,63 58,02 29,31 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Головного управління 

статистики у Запорізькій області)  
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Визначивши розмір заробітної плати штатних працівників необхідно 

також проаналізувати кількість, робочий час та оплату праці штатних 

працівників на промислових підприємствах Запорізької області, що дозволить 

з’ясувати плинність кадрів, забезпеченість підприємств кадрами, загальний 

робочий час, завантаженість персоналу роботою, ефективність роботи 

підприємств (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8 

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами 

економічної діяльності у промисловості Запорізької області за 2017-2018 рр.  

Вид діяльності 

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників, осіб 

Відпрацьовано в 

середньому на 

одного штатного 

працівника, год. 

Нараховано в 

середньому 

працівнику, грн. 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Промисловість 1666188 1687076 1742 1763 100791,6 132347,3 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 
72652 73276 1553 1566 126947,1 162207,5 

Переробна промисловість 1198523 1252303 1764 1787 95327,63 126246,1 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря 
302412 279163 1695 1705 130026,3 169543,6 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
92601 82334 1766 1777 55637,51 72093,89 

Вид діяльності 

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників, осіб 

Відпрацьовано в 

середньому на 

одного штатного 

працівника, год. 

Нараховано в 

середньому 

працівнику, грн. 

Абс. відхил., 

2018 р. 

Відн. 

відхил., 

2018 р. 

Абс. 

відхил., 

2018 р. 

Відн. 

відхил., 

2018 р. 

Абс. 

відхил., 

2018 р. 

Відн. 

відхил., 

2018 р. 

Промисловість 20888 1,25 21 1,21 31555,69 31,31 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 
624 0,86 13 0,84 35260,38 27,78 

Переробна промисловість 53780 4,49 23 1,30 30918,42 32,43 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря 
-23249 -7,69 10 0,59 39517,3 30,39 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
-10267 -11,09 11 0,62 16456,38 29,58 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Головного управління 

статистики у Запорізькій області)  

 

Відповідно до наведених даних бачимо, що у 2018 р. відносно 2017 р. на 

промислових підприємствах Запорізької області відбулося зростання кількості 

штатних працівників на 20888 осіб (1,25%), відпрацьованого робочого часу на 

одного працівника на 21 год. (1,21%) та суми оплати праці на одного 

працівника на 31555,69 грн. (31,31%). Динаміка до зростання також склалася на 
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підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів, оскільки 

відбулося зростання за 2018 р. у порівнянні з попереднім періодом кількості 

штатних працівників на 624 особи (0,86%), відпрацьованого робочого часу на 

одного працівника на 13 год. (0,84%), середньої заробітної плати на одного 

працівника на 35260,38 грн. (27,78%). Зауважимо, що у 2018 р. найбільше 

зростання кількості штатних працівників відбулося у переробній промисловості 

та становило 53780 осіб (4,49%), а також відпрацьованого робочого часу на 

одного штатного працівника на 23 год. (1,30%), суми заробітної плати на 

одного працівника на 30918,42 грн. (32,43%) по відношенню до 2017 р. 

(табл. 2.8). На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря і водопостачання; каналізації, поводження з відходами 

за 2018 р. проти 2017 р. відбулося зниження кількості штатних працівників на 

23249 осіб (7,69%) та відповідно на 10267 осіб (11,09%), але розмір оплати 

праці на одного працівника виріс на 39517,3 грн. (30,39%) та відповідно на 

16456,38 грн. (29,58%). Доцільно зауважити, що зростання кількості 

працівників на промислових підприємствах обумовлене підвищенням 

заробітної плати, привабливістю галузі, створенням належних умов для роботи 

працівників, підвищенням конкурентоспроможності продукції на ринку, тобто 

підприємства забезпечені кадрами, є достатній обсяг роботи для працівників.  

Необхідно розглянути динаміку зайнятих та найманих працівників на 

промислових підприємствах для визначення забезпеченості кадрами та 

раціональності ВП. Загалом у 2011-2016 рр. спостерігається спадна динаміка до 

кількості зайнятих працівників на промислових підприємствах (рис. 2.5). Проте, 

ситуація у 2017 р. дещо покращилася та кількість зайнятих працівників у 

промисловості зросла на 575 осіб (0,39%). За кількістю найманих працівників 

по промислових підприємствах також склалася аналогічна ситуація у 2011-

2016 рр. та у 2017 р. відбулося збільшення на 460 осіб (0,31%) (рис. 2.5). Дані 

2017 р. підтверджують позитивні зрушення на промислових підприємствах 

Запорізької області та підвищення рівня зайнятості населення, добробуту 
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працівників, а також свідчать про достатній обсяг трудових ресурсів, поступове 

покращення організації роботи працівників.  

 

Рис. 2.5. Динаміка кількості зайнятих та найманих працівників на промислових 

підприємствах Запорізької області за 2011-2017 рр. (осіб) 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт Головного управління 

статистики у Запорізькій області)  

 

Вагомо також дослідити динаміку витрачання коштів на оплату праці 

працівників промислових підприємств Запорізької області для оцінки 

ефективності планування витрат, визначення рівня фінансового забезпечення 

діяльності підприємств щодо можливості підвищення заробітної плати для 

персоналу відповідно до рівня мінімальної заробітної плати, а також 

ефективності їх господарювання. За період 2014-2017 рр. відбулося суттєве 

зростання суми витрат на оплату праці промислових підприємств, що 

обумовлено стабілізацією фінансово-економічного становища в країні, 

покращенням умов діяльності підприємств (рис. 2.6).  

 

Рис. 2.6. Динаміка витрат на оплату праці працівників на промислових 

підприємствах Запорізької області за 2014-2017 рр. (тис. грн.) 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт Головного управління 

статистики у Запорізькій області)  
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За аналізований період підвищення витрат на оплату праці у порівнянні з 

2016 р. становило 2902114,8 тис. грн. (26,18%). В першу чергу, це обумовлено 

зацікавленістю підприємств в зменшенні кількості звільнень, скороченні 

плинності кадрів та підвищенні мотивації працівників, задоволенні умовами 

праці (Зіновська, 2018a).  

Проаналізувавши показники що стосуються ВП, слід зупинитися на 

показниках щодо результативності промислових підприємств Запорізької 

області, які також підтверджують раціональність організації роботи 

працівників, тобто обсягах реалізованої продукції та фінансових результатів до 

оподаткування. Тому було досліджено ситуацію щодо обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) по промисловості Запорізької області та з’ясовано, 

що у 2011-2012 рр. та 2014-2017 рр. відбулося зростання та лише у 2013 р. 

відбувся спад показника (рис. 2.7). Якщо порівнювати 2017 р. з 2016 р., то 

підвищення обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) склало 

41202432,9 тис. грн. (28,80%), у порівнянні з 2015 р. становило 

59270253,2 тис. грн. (47,42%), відносно 2014 р. – 87422822 тис. грн. (90,28%) та 

проти 2013 р. – 105104389,2 тис. грн. (1,3 рази) (рис. 2.7). Динаміка 

проаналізованого показника є підтвердженням зростання попиту на продукції 

промислових підприємств та злагодженості роботи персоналу.  

 

Рис. 2.7. Динаміка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) на 

промислових підприємствах Запорізької області за 2011-2017 рр. (тис. грн.) 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт Головного управління 

статистики у Запорізькій області)  
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Одночасно здійснено аналіз фінансових результатів підприємств до 

оподаткування, кількості підприємств, що одержали прибутки та збитки за 

2012-2017 рр. (табл. 2.9).  

Таблиця 2.9 

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної 

діяльності у промисловості Запорізької області за 2012-2017 рр. (тис. грн.) 

Вид діяльності 
Фінансовий результат (сальдо) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 3342112,6 5633528,9 –7021450,2 –5092132,0 9365680,5 16224434,1 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
557215,1 980292,3 1385636,4 362122 540950,1 1697462,6 

Переробна промисловість 1907844,8 3176603,8 –8211705,0 –993789,4 6937126 13774265 

виробництво харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 

649812,9 735864,8 700178,2 1228513 1197584,5 1432938,7 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

–4724,7 7316,6 –931,7 13849,2 21118,1 13275,2 

виготовлення виробів з 

деревини, паперу та 

поліграфічна діяльність 

13565 16435,3 22477,2 42918,3 33218,6 27125,2 

виробництво коксу та 

продуктів 

нафтоперероблення 

–14370,1 –37060,7 8139,1 353000,7 473061,5 1364525,9 

виробництво хімічних 

речовин і хімічної 

продукції 

–393102,8 –458612,8 –4910978, 0 –5537981,8 –2871790,7 –35655,5 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів 

і фармацевтичних 

препаратів 

55363,6 41994,1 46907 67363 84187,5 75613,2 

виробництво ґумових і 

пластмасових виробів, 

іншої неметалевої 

мінеральної продукції 

–48002,7 17218,4 –170109,1 –15457,5 197118,3 240739 

металургійне виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

машин і устаткування 

–2792628,6 –125928,5 –1349361,1 1385271,6 5483886,8 5922693,7 

машинобудування 4385787,4 2860233,7 –2608984,9 1421559,1 2220482 4654176,7 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого повітря 

891149,7 1466560,1 –149778,9 –4415470,7 1898955,8 749726,1 

Водопостачання; 

каналізація, поводження з 

відходами 

–14097,0 10072,7 –45602,7 –44993,9 –11351,4 2980,4 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Головного управління 

статистики у Запорізькій області)  
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По промисловості за 2017 р. намітилася тенденція до зростання 

фінансового результату до оподаткування на 6858753,6 тис. грн. (73,23%), суми 

прибутку на 3364452,3 тис. грн. (22,17%), скорочення суми збитків на 

3494301,3 тис. грн. (60,18%) проти 2016 р. На підприємствах добувної 

промисловості і розроблення кар'єрів за 2017 р. відносно 2016 р. відбулося 

підвищення фінансового результату до оподаткування на 1156512,5 тис. грн., 

суми прибутку на 1132103,3 тис. грн. та зниження розміру збитків на 

24409,20 тис. грн. (табл. 2.9). Щодо переробної промисловості, то у 2017 р. 

відносно 2016 р. спостерігається зростання фінансового результату на 

6837139 тис. грн., суми прибутку на 2975405,2 тис. грн., зменшення суми 

збитків на 3861733,8 тис. грн. (табл. 2.9).  

Розглянемо більш детальніше динаміку за видами переробної 

промисловості за 2017 р. у порівнянні з 2016 р.: на підприємствах з 

виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зростання 

фінансового результату склало 235354,2 тис. грн. (19,65%), суми прибутку 

становило 169429,1 тис. грн. (12,63%) та скорочення суми збитку сягнуло 

65925,1 тис. грн. (45,74%); на підприємствах з текстильного виробництва, 

виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів відбулося 

скорочення фінансового результату на 7842,9 тис. грн. (37,14%), а також 

підвищилася сума збитку на 7831,2 тис. грн. (3,4 рази); на підприємствах з 

металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування відбулося зростання фінансового результату на 

438806,9 тис. грн. (8,00%), суми прибутку на 214340,5 тис. грн. (3,47%) та 

зниження розміру збитків на 224466,4 тис. грн. (32,66%); на підприємствах 

машинобудування також збільшився фінансовий результат на 

2433694,7 тис. грн. та сума прибутку виросла на 1657847,5 тис. грн. У 2017 р. 

на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря фінансовий результат до оподаткування зменшився на 

1149229,7 тис. грн. та на підприємствах водопостачання; каналізації, 

поводження з відходами у 2016 р. фінансовий результат був від’ємним (–
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11351,4) тис. грн. та у 2017 р. відбулося покращення та отримано фінансовий 

результат у розмірі 2980,4 тис. грн. Зазначимо, що на підприємствах з 

виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів сформувалася 

позитивна динаміка та відбувається зростання прибутковості діяльності 

внаслідок покращення використання працівників, зростання заробітної плати.  

За результатами проведеного аналізу слід відзначити, що на промислових 

підприємствах Запорізької області за аналізований період відбулося 

покращення показників, які визначають та впливають на ефективність ВП, 

тобто виросла середньомісячна заробітна плата штатних працівників; 

підвищилася сума витрат на оплату праці працівників; зросла кількість штатних 

працівників; відбулося зростання кількості зайнятих та найманих працівників; 

виріс робочий час на одного працівника; підвищилася оплата праці на одного 

штатного працівника; нарощувався обсяг реалізованої продукції; виріс 

фінансовий результат підприємств до оподаткування. Узагальнюючи можна 

відзначити, що зі зростанням розміру заробітної плати відбувається зростання 

продуктивності праці, налагодження розвитку підприємств, але існує потреба у 

вдосконаленні ефективності праці для раціональнішого використання трудових 

ресурсів, оптимізації затрат робочого часу та витрат на персонал.  

Для оцінки ефективності ВП на підприємствах харчової промисловості 

нами було проаналізовано забезпеченість трудовими ресурсами, рух робочої 

сили. Оцінку забезпеченості трудовими ресурсами здійснено на прикладі 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр. Станом на 

2017 р. на підприємстві працювало 869 осіб, в тому числі: керівників – 60 осіб; 

управлінського персоналу – 48 осіб; робітників – 761 особа. З даних табл. 2.10 

бачимо, що відбулося скорочення загальної чисельності персоналу за 2017 р., у 

порівнянні з 2016 р., на 1 особу. Подібне скорочення відбулося за рахунок 

зменшення чисельності робітників за 2017 р. відносно 2016 р. на 1 особу та 

управлінського персоналу на 2 особи. Також, у 2017 р. зменшилася чисельність 

штатних працівників на 2 особи та спостерігається зростання позаштатних осіб 

на 1 особу відносно 2016 р.  
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Таблиця 2.10 

Оцінка забезпеченості трудовими ресурсами на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр.  

Категорія персоналу (осіб) 2013 2014 2015 2016 2017 

Всього (персонал підприємства) 834 881 872 870 869 

Керівники 45 57 59 58 60 

Управлінський персонал 34 56 53 50 48 

Робітники 755 768 760 762 761 

Штатні працівники 818 862 856 856 854 

Позаштатні особи, якi працюють за сумісництвом 16 19 16 14 15 

Категорія персоналу (осіб) 
Абс. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Всього (персонал підприємства) 35 -12 -3 -1 

Керівники 15 3 1 2 

Управлінський персонал 14 -8 -5 -2 

Робітники 6 -7 1 -1 

Штатні працівники 36 -8 -2 -2 

Позаштатні особи, якi працюють за сумісництвом -1 -4 -1 1 

Категорія персоналу (осіб) 
Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Всього (персонал підприємства) 4,20 -1,36 -0,34 -0,11 

Керівники 33,33 5,26 1,69 3,45 

Управлінський персонал 41,18 -14,29 -9,43 -4,00 

Робітники 0,79 -0,91 0,13 -0,13 

Штатні працівники 4,40 -0,93 -0,23 -0,23 

Позаштатні особи, якi працюють за сумісництвом -6,25 -21,05 -6,25 7,14 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод»)  

 

Скорочення за категоріями персоналу на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» обумовлено зміною структури кадрового складу, 

раціоналізацією витрат на персонал підприємства, автоматизацією та 

механізацією виробничого процесу. 

В табл. 2.11 наведено дані щодо забезпеченості трудовими ресурсами 

ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» за 2013-2017 рр. З проаналізованих 

даних бачимо, що у 2013-2015 р. загальна чисельність персоналу була 

незмінною та у 2016-2017 р. відбулося різке скорочення. Так, за 2017 р. 

чисельність персоналу проти 2016 р. виросла на 3 особи та відносно 2015 р. 

скоротилася на 1149 осіб. Щодо основних категорій персоналу, то склалася 

наступна динаміка: за 2017 р. відбулося зростання чисельності керівників проти 

2016 р. на 1 особу та скорочення відносно 2015 р. на 85 осіб; чисельність 

управлінського персоналу у 2017 р. відносно 2016 р. виросла на 1 особу та у 



119 
 

порівнянні з 2015 р. скоротилася на 64 особи; чисельність робітників виросла 

на 1 особу у 2017 р. проти 2016 р. та скоротилася на 1000 осіб відносно 2015 р. 

(табл. 2.11).  

Таблиця 2.11 

Оцінка забезпеченості трудовими ресурсами на ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат» у 2013-2017 рр.  

Категорія персоналу (осіб) 2013 2014 2015 2016 2017 

Всього (персонал підприємства) 1168 1168 1168 16 19 

Керівники 74 82 87 1 2 

Управлінський персонал 63 65 67 2 3 

Робітники 1031 1021 1014 13 14 

Штатні працівники 1153 1152 1157 16 9 

Позаштатні особи, якi працюють за сумісництвом 15 16 11 0 10 

Категорія персоналу (осіб) 
Абс. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Всього (персонал підприємства) -1149 -1149 -1149 3 

Керівники -72 -80 -85 1 

Управлінський персонал -60 -62 -64 1 

Робітники -1017 -1007 -1000 1 

Штатні працівники -1144 -1143 -1148 -7 

Позаштатні особи, якi працюють за сумісництвом -5 -6 -1 10 

Категорія персоналу (осіб) 
Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Всього (персонал підприємства) -98,37 -98,37 -98,37 18,75 

Керівники -97,30 -97,56 -97,70 100,00 

Управлінський персонал -95,24 -95,38 -95,52 50,00 

Робітники -98,64 -98,63 -98,62 7,69 

Штатні працівники -99,22 -99,22 -99,22 -43,75 

Позаштатні особи, якi працюють за сумісництвом -33,33 -37,50 -9,09 0,00 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат»)  

 

Негативна динаміка спостерігалася за чисельністю штатних працівників, 

оскільки у 2017 р. відбулося скорочення на 7 осіб та зростання позаштатних 

осіб на 10 осіб у порівнянні з 2016 р. Це обумовлено збитковістю діяльністю 

підприємства, відсутністю власних фінансових ресурсів, зростанням рівня 

заборгованості, тобто внаслідок погіршення фінансово-господарської 

діяльності відбулося значне скорочення чисельності персоналу. 

По підприємству ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за 2013-2017 рр. 

загальна чисельність персоналу мала позитивну динаміку та у 2017 р. відбулося 

зростання на 39 осіб (23,35%) у порівнянні з 2016 р. (табл. 2.12). Серед 

основних категорій персоналу бачимо зростаючу динаміку: за аналізований 
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період чисельність керівників виросла на 2 особи (15,38%) проти 2016 р.; 

відбулося зростання чисельності управлінського персоналу відносно 2016 р. на 

2 особи (16,67%); за 2017 р. чисельність робітників виросла на 35 осіб (24,65%) 

проти 2016 р. (табл. 2.12). Також позитивні зрушення відбулися по чисельності 

штатних працівників, яка виросла в аналізованому періоді на 35 осіб відносно 

2016 р. та чисельність позаштатних осіб залишилася без змін. Зростання за 

аналізованими категоріями персоналу по ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» 

обумовлене зміцненням фінансово-економічного становища, нарощуванням 

виробничих потужностей, належним рівнем фінансового забезпечення та 

зниженням заборгованості, що створило передумови для прийому працівників 

на роботу, зростання оплати праці. Також керівництво підприємства 

зацікавлене в розширенні штату працівників, збільшенні обсягів виробництва. 

Таблиця 2.12 

Оцінка забезпеченості трудовими ресурсами на ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат» у 2013-2017 рр.  

Категорія персоналу (осіб) 2013 2014 2015 2016 2017 

Всього (персонал підприємства) 97 115 138 167 206 

Керівники 8 10 11 13 15 

Управлінський персонал 5 6 9 12 14 

Робітники 84 99 118 142 177 

Штатні працівники 82 97 115 139 174 

Позаштатні особи, якi працюють за сумісництвом 2 2 3 3 3 

Категорія персоналу (осіб) 
Абс. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Всього (персонал підприємства) 109 91 68 39 

Керівники 7 5 4 2 

Управлінський персонал 9 8 5 2 

Робітники 93 78 59 35 

Штатні працівники 92 77 59 35 

Позаштатні особи, якi працюють за сумісництвом 1 1 0 0 

Категорія персоналу (осіб) 
Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Всього (персонал підприємства) 112,37 79,13 49,28 23,35 

Керівники 87,50 50,00 36,36 15,38 

Управлінський персонал 180,00 133,33 55,56 16,67 

Робітники 110,71 78,79 50,00 24,65 

Штатні працівники 112,20 79,38 51,30 25,18 

Позаштатні особи, якi працюють за сумісництвом 50,00 50,00 0,00 0,00 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат»)  

 

Результати оцінки забезпеченості трудовими ресурсами по 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» 
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відображають позитивні зрушення загальної чисельності персоналу у 2013-

2014 рр. та 2017 р., в інших періодах відбулося зменшення (рис. 2.8). Зростання 

чисельності персоналу за 2017 р. склало 77 осіб (7,14%) відносно 2016 р. У 

2017 р. за категоріями персоналу відбулися такі зміни: чисельність керівників 

виросла на 4 особи (6,78%) у порівнянні з 2016 р.; чисельність управлінського 

персоналу підвищилася на 5 осіб (10,42%) відносно 2016 р.; чисельність 

робітників відносно 2016 р. виросла на 68 осіб (7,00%) (рис. 2.8). Фактична 

чисельність позаштатних осіб у 2016-2017 рр. була незмінною та чисельність 

штатних працівників за аналізований період виросла на 68 осіб відносно 2016 р. 

Зростання чисельності персоналу є підтвердженням того, що керівництво 

підприємства зацікавлене у налагодженні роботи, підвищенні показників 

діяльності, раціональному використанні фінансових ресурсів та створюються 

нові робочі місця.  

 

Рис. 2.8. Динаміка забезпеченості трудовими ресурсами на ПрАТ «Миронівський 

завод по виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр.  

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Миронівський завод 

по виготовленню круп і комбікормів»)  

 

На підприємстві ПрАТ «Львівський жиркомбінат» за 2013-2017 рр. 

сформувалася досить цікава динаміка загальної чисельності персоналу: за 2013-

2015 рр. відбулося скорочення; у 2016 р. загальна чисельність персоналу 

підвищилася; за 2017 р. відбулося значне зменшення (рис. 2.9). Найбільша 

частка скорочення персоналу підприємства припадає на 2017 р., оскільки 

відбулося зменшення на 608 осіб (99,18%) у порівнянні з 2016 р. За категоріями 

персоналу також відбулося зменшення за аналізований період проти 2016 р.: 
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чисельність керівників скоротилася на 37 осіб (97,37%); управлінський 

персонал у 2017 р. був відсутній; чисельність робітників зменшилася на 

559 осіб (99,29%) відносно 2016 р. (рис. 2.9).  

 

Рис. 2.9. Динаміка забезпеченості трудовими ресурсами на ПрАТ «Львівський 

жиркомбінат» у 2013-2017 рр.  

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Львівський 

жиркомбінат»)  

 

На підприємстві за 2017 р. всі працівники працювали як позаштатні 

особи, хоча у 2016 р. була зовсім інша ситуація. Стрімке скорочення персоналу 

на ПрАТ «Львівський жиркомбінат» можна пояснити погіршенням виробничо-

господарської, фінансової діяльності, збитковістю діяльності, браком 

фінансового забезпечення, зменшенням обсягів збуту продукції та наявністю 

проблем у функціонуванні, а також зниженням рівня оплати праці, виходом на 

пенсію персоналу, нестабільністю становища в країні.  

Враховуючи результати проведеного дослідження слід зазначити, що на 

підприємствах харчової промисловості існує потреба у покращенні 

забезпечення трудовими ресурсами, впровадженні заходів до залучення 

трудових ресурсів, створення нових робочих місць. Звичайно, на 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат», ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і 

комбікормів», ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» відбулося незначне 

покращення та зростання забезпеченості трудовими ресурсами, але є фінансові 

труднощі та існує потреба у подальшому застосуванні способів вирішення 

проблем у використанні персоналу. На ПрАТ «Львівський жиркомбінат» 
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сформувалася значно гірша ситуація щодо використання персоналу та рівня 

ефективності господарювання. Для визначення причин зростання та скорочення 

загальної чисельності персоналу необхідно проаналізувати фінансовий стан 

підприємств, ефективність управління персоналом, з’ясувати причини 

виявленої динаміки та обґрунтувати доцільність покращення.  

На проаналізованих підприємствах харчової промисловості для 

покращення ефективності ВП доцільним є оптимізація витрачання коштів на 

персонал; покращення умов праці; забезпечення навчання; раціоналізація 

робочого часу працівників; планування графіку роботи та відпочинку; 

здійснення якіснішого відбору кадрів; налагодження мотивації працівників; 

розстановка кадрів на посадах відповідно до рівня кваліфікації; надання 

соціальних гарантій; аналіз результативності роботи персоналу та причин 

погіршення; дослідження причин звільнення працівників та їх усунення; 

дослідження конфліктних ситуацій та їх вирішення; стабілізація фінансового 

становища та показників діяльності (Зіновська, 2018a). Покращення 

використання персоналу на аналізованих підприємствах сприятиме досягненню 

таких результатів: більш якісній обробці інформації про стан ВП; створення 

належних умов для роботи, що підвищить чисельність працівників; 

покращиться продуктивність праці працівників; налагодиться взаємодія всіх 

структурних підрозділів підприємства; будуть сформовані конкурентні 

переваги; покращиться робота кадрової служби; будуть залучені кваліфіковані 

фахівці з інших підприємств; буде впроваджена система управління 

персоналом та відповідний підрозділ по роботі з працівниками; налагодиться 

система стимулювання працівників; підприємство буде забезпечене трудовими 

ресурсами; прийняття ефективних кадрових та управлінських рішень; 

покращиться планування та організація персоналу; зростуть фінансово-

економічні показники. Таким чином, на підприємствах харчової промисловості 

впровадження вище означених заходів сприятиме зростанню ефективності 

використання персоналу та забезпеченості трудовими ресурсами.  
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2.3. Обґрунтування доцільності управління персоналом промислових 

підприємств  

 

Для досягнення конкурентних переваг, створення сприятливого клімату, 

розвитку та процвітання на промислових підприємствах, а особливо 

підприємствах харчового сектору, існує нагальна потреба у впровадженні 

способів підвищення результативності господарювання. Переважна більшість 

підприємств харчової промисловості зазнали впливу нестабільності соціально-

економічного становища країни та відбулося погіршення результатів 

діяльності. Однією з умов налагодження показників виробничо-господарської 

діяльності є раціональне використання персоналу, що можливо за умови 

здійснення управління працівниками. Виважене та раціональне управління 

працівниками є одним з вагомих чинників стабільного розвитку, 

функціонування підприємств харчової промисловості. За умови виваженого 

управління персоналом на підприємствах складеться ситуація до налагодження 

розвитку працівників, скорочення плинності кадрів, підвищення витрат на 

оплату праці, навчання та впровадження методів мотивації, покращення умов 

роботи. При здійсненні управління персоналом на підприємствах повинні 

враховуватися інтереси персоналу, цілі підприємства, потреби керівництва, що 

дасть змогу налагодити злагодженість роботи працівників, підвищити 

продуктивність роботи, поліпшити соціальний клімат в колективі, покращити 

якість та обсяг виробництва продукції, виконаних робіт з реалізації товарів, 

наданих послуг та покращити роботу, функціонування, показники 

підприємства. Слід зауважити, що на підприємствах при здійснення управління 

персоналом слід враховувати також трудове законодавство, трудові умови 

праці, соціально-економічний стан в країні, ринок праці, технології та процес 

управління, існуючі методи мотивації, розміщення підприємства, сезонність, 

рівень добробуту населення, умови роботи, процес організації використання 

персоналу. 
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Основним результатом від управління персоналом (УП) є отримання 

прибутку, зростання показників виробничо-господарської діяльності шляхом 

організації трудової діяльності, планування персоналу, врахування, 

задоволення потреб персоналу, створення соціальних гарантій, сприятливого 

соціально-психологічного клімату в колективі, безпечних умов праці, сприяння 

розвитку трудових ресурсів, кар’єрному зростанню, покращення процесу 

підбору кадрів, забезпечення доступності інформації для працівників. Тому 

підвищення ефективності використання персоналу на підприємствах харчової 

промисловості можливе за умови здійснення УП, що забезпечить 

конкурентоспроможність підприємств.  

Вагомий внесок у дослідження використання, УП на промислових 

підприємствах, вивчення підходів до оцінки ефективності використання 

працівників, трудового потенціалу здійснено у працях таких вчених: 

Касич А.О., Черняховська М.В., Мірошниченко А.М. (2018, с. 36-39), 

Гуржій Н.М., Фенюшина С.І. (2017), Єгорова О.В. (2017), Шило Л.А., 

Пікуліна Н.Ю., Кіржа Х.Ю. (2017, с. 97-99), Єрмаков О.Ю., Нагорний В.В. 

(2015), Малюк С.О. (2015), Гризовська Л.О. (2014, с. 15-18), Осіпова А.Ю. 

(2014, с. 126-129), Ровенська В.В. (2014, с. 216-219), Шахно А.Ю. (2014, с. 223-

225), Шахно А.Ю., Лашкун Г.А., Голобородько Б.Ю. (2014, с. 240-244), 

Малецька О.І. (2013), Мороз О.В., Міронова Ю.В., Грабовецький Б.Є. (2013), 

Соловйов І.О., Федорова Т.В. (2013, с. 353-356), Волощук Г.О., Новойтенко І.В. 

(2012), Балабанова Л.В., Сардак О.В. (2011), Балабанюк Ж.М. (2011), 

Гетьман О.О., Шаповал В.М. (2010), Посилаєва К.І., Чернякова В.О. (2010, 

с. 241-243), Череп А.В., Сьомченко В.В. (2010, с. 348-350), Шоляк О.Ю. (2009, 

с. 158-163), Хміль Ф.І. (2006).  

Не зважаючи на вагомий внесок науковців у дослідження окресленого 

питання, проблема оцінки результативності управління та використання 

персоналу на підприємствах харчової промисловості потребує більш 

ґрунтовного дослідження та є актуальною (Зіновська, 2018i).  
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Крім того, на підприємствах харчової промисловості сформувалася 

неоднозначна ситуація щодо забезпеченості персоналом та рівня оплати праці. 

Враховуючи дані підрозділу 2.2 доцільно більш детально проаналізувати 

показники економічної діяльність обраних підприємств та показники 

ефективності використання персоналу для з’ясування руху робочої сили 

(плинності кадрів), рівня освіти працівників, фінансового забезпечення оплати 

праці, причин скорочення чи зростання загальної чисельності персоналу, 

ефективності управління персоналом та встановлення доцільності підвищення 

чи стабілізації УП (Зіновська, 2018i).  

Основні показники, що характеризують рівень освіти та динаміку руху 

персоналу по ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» наведено в 

табл. 2.13 (Зіновська та Крилов, 2018b, с. 127-130).  

Таблиця 2.13 

Аналіз рівня освіти та руху персоналу по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Керівники, які мають вищу освіту 44 55 57 57 58 

Управлінський персонал, який має вищу освіту 29 45 42 39 40 

Робітники, які мають вищу освіту 550 552 560 567 571 

Звільнено співробітників 12 7 19 10 8 

Прийнято співробітників 31 54 10 8 7 

Переміщено співробітників 20 24 25 18 21 

Показники 
Абс. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Керівники, які мають вищу освіту 14 3 1 1 

Управлінський персонал, який має вищу освіту 11 -5 -2 1 

Робітники, які мають вищу освіту 21 19 11 4 

Звільнено співробітників -4 1 -11 -2 

Прийнято співробітників -24 -47 -3 -1 

Переміщено співробітників 1 -3 -4 3 

Показники 
Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Керівники, які мають вищу освіту 31,82 5,45 1,75 1,75 

Управлінський персонал, який має вищу освіту 37,93 -11,11 -4,76 2,56 

Робітники, які мають вищу освіту 3,82 3,44 1,96 0,71 

Звільнено співробітників -33,33 14,29 -57,89 -20,00 

Прийнято співробітників -77,42 -87,04 -30,00 -12,50 

Переміщено співробітників 5,00 -12,50 -16,00 16,67 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод»)  
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Як видно з таблиці на підприємстві спостерігається динаміка до 

зменшення числа звільнених працівників у 2016-2017 рр., оскільки чисельність 

звільнених працівників у 2017 р. скоротилося на 2 особи (20%) у порівнянні з 

2016 р. Число прийнятих працівників за 2017 р. становило 7 осіб та у 2016 р. – 

8 осіб, тобто також відбулося скорочення. Звільнення працівників обумовлено 

організаційними змінами на підприємстві та плинністю кадрів. Водночас, на 

підприємстві відбувається поступове збільшення чисельності працівників з 

вищою освітою, адже у 2017 р. було отримано такі показники: чисельність 

керівників з вищою освітою виросла на 1 особу (1,75%) в порівнянні з 2016 р.; 

чисельність управлінського персоналу з вищою освітою збільшилася на 1 особу 

порівняно з 2016 р.; чисельність робітників з вищою освітою виросла на 

4 особи порівняно з 2016 р. (табл. 2.13). Зростання за 2017 р. чисельності 

співробітників з вищою освітою є підтвердженням покращення розвитку 

персоналу, підвищення кваліфікації персоналу, рівня перепідготовки та 

навчання новим професіям, що активно проводиться на підприємстві (Зіновська 

та Крилов, 2018b, с. 127-130). 

Визначивши плинність кадрів слід з’ясувати причини такої динаміки, 

тобто дослідити фінансово-економічну діяльність та розрахувати показники 

ефективності використання персоналу ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод». Аналіз показників фінансово-економічної 

діяльності підприємства за період 2013-2017 рр. наведено в табл. 2.14. 

Дослідження показало, що на підприємстві за 2013-2017 рр. зростають витрати 

на оплату праці, тобто у 2013 р. вони становили 35794 тис. грн. та у 2017 р. – 

81731 тис. грн. В цілому, зростання витрат на оплату праці за 2017 р. порівняно 

з 2016 р. становило 7903 тис. грн. (10,70%), відносно 2015 р. – 23026 тис. грн. 

(39,22%). Позитивні зміни відбулися щодо фонду оплати праці, який за 

аналізований період виріс на 1180 тис. грн. (16,01%) порівняно з 2016 р. Також, 

керівництво підприємства зацікавлене в задоволенні потреб працівників та 

зниженні рівня плинності кадрів, зростанні обсягів виробництва та збуту 

продукції, тому заробітна плата робітників та керівництва за 2013-2017 рр. 
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невпинно росте та у 2017 р. проти 2016 р. відбулося підвищення на 1043 грн. 

(17,01%) та відповідно на 1122 грн. (9,52%) (табл. 2.14) (Зіновська та Крилов, 

2018b, с. 127-130).  

Таблиця 2.14 

Динаміка узагальнених показників фінансово-економічної діяльності по 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Розмір фонду оплати праці (тис. грн.) 34337 44343,2 59888,3 7371 8551 

Середня заробітна плата керівництва (грн./міс.) 8125 9783 10452 11780 12902 

Середня заробітна плата робітників (грн./міс.) 3200 4082 5451 6130 7173 

Витрати на оплату праці (тис. грн.) 35794 46393 58705 73828 81731 

Відрахування на соціальні заходи (тис. грн.) 12407 15380 15562 15179 17353 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) (тис. грн.) 
1116123 1617109 2663399 2474272 

311223

7 

Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток 

(тис. грн.) 
37412 -12421 132378 -16892 17237 

Показники 
Абс. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Розмір фонду оплати праці (тис. грн.) -25786 -35792,2 -51337,3 1180 

Середня заробітна плата керівництва (грн./міс.) 4777 3119 2450 1122 

Середня заробітна плата робітників (грн./міс.) 3973 3091 1722 1043 

Витрати на оплату праці (тис. грн.) 45937 35338 23026 7903 

Відрахування на соціальні заходи (тис. грн.) 4946 1973 1791 2174 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

(тис. грн.) 
1996114 1495128 448838 637965 

Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток (тис. грн.) -20175 4816 -115141 345 

Показники 
Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Розмір фонду оплати праці (тис. грн.) -75,10 -80,72 -85,72 16,01 

Середня заробітна плата керівництва (грн./міс.) 58,79 31,88 23,44 9,52 

Середня заробітна плата робітників (грн./міс.) 124,16 75,72 31,59 17,01 

Витрати на оплату праці (тис. грн.) 128,34 76,17 39,22 10,70 

Відрахування на соціальні заходи (тис. грн.) 39,86 12,83 11,51 14,32 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

(тис. грн.) 
178,84 92,46 16,85 25,78 

Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток (тис. грн.) -53,93 38,77 -86,98 2,04 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод») 

 

Також на підприємстві впроваджуються методи стимулювання 

персоналу, оскільки у 2017 р. порівняно з 2016 р. виросли відрахування на 

соціальні заходи на 2174 тис. грн. (14,32%). Зростання фонду оплати праці, 

середньої заробітної плати, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні 

заходи пояснюється отриманням у 2017 р. прибутку, адже за 2016 р. діяльність 

була збитковою та зростанням доходу від реалізації продукції порівняно з 

2016 р. на 637965 тис. грн. (25,78%). Отже, ми бачимо покращення фінансово-
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економічної діяльності ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 

2017 р. та створення умов для розвитку і раціонального використання 

персоналу (Зіновська та Крилов, 2018b, с. 127-130). 

Далі було розраховано показники ефективності використання персоналу 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» (табл. 2.15) (Зіновська та 

Крилов, 2018b, с. 127-130).  

Таблиця 2.15 

Показники використання персоналу по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) (тис. грн.) 

980344 1209918 2213918 2150785 2817872 

Готова продукція (тис. грн.) 114533 149139 272984 272169 279432 

Товари (тис. грн.) 2514 1789 243 40425 981 

Частка витрат на оплату праці у загальних 
витратах на виробництво продукції (%) 

3,65 3,83 2,65 3,43 2,90 

Продуктивність праці (тис. грн./чол.) 137,33 169,28 313,06 312,84 321,56 

Коефіцієнт прийому кадрів (%) 3,72 6,13 1,15 0,92 0,81 

Коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) (%) 1,44 0,79 2,18 1,15 0,92 

Коефіцієнт загального обороту кадрів (%)  5,16 6,92 3,33 2,07 1,73 

Коефіцієнт плинності кадрів (%) 4,44 5,33 4,59 2,99 2,88 

Коефіцієнт стабільності (%) 0,66 0,63 0,64 0,65 0,66 

Коефіцієнт відновлення кадрів (%) 2,58 7,71 0,53 0,80 0,88 

Коефіцієнт використання робочого часу 
(%) 

80,00 82,02 83,12 84,17 85,07 

Рентабельність витрат на розвиток 
персоналу (%) 

2,71 -0,43 2,70 -0,36 0,35 

Рентабельність управління використанням 
персоналу (%) 

44,86 -14,10 151,81 -19,42 19,84 

Частота виробничого травматизму (%) 8,10 6,67 7,27 7,57 7,69 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод»)  

 

Спостерігається тенденція до зростання у 2017 р. собівартості 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на 667087 тис. грн. (31,02%), 

обсягу готової продукції на 7263 тис. грн. (2,67%), скорочення обсягу товарів 

на 39444 тис. грн. (97,57%) у порівнянні з 2016 р. Серед показників 

ефективності використання персоналу на підприємстві у 2017 р. порівняно з 

2016 р. сформувалася така динаміка: продуктивність праці виросла на 2,79%; 

коефіцієнт прийому кадрів скоротився на 0,11%; коефіцієнт звільнення кадрів 

(вибуття) знизився на 0,23%; коефіцієнт загального обороту кадрів знизився на 
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0,34%; коефіцієнт плинності кадрів скоротився на 0,11%; коефіцієнт 

стабільності виріс на 0,82%; коефіцієнт відновлення кадрів підвищився на 

9,37%; коефіцієнт використання робочого часу виріс на 1,07%; частота 

виробничого травматизму знизилася на 1,65%; частка витрат на оплату праці у 

загальних витратах на виробництво продукції знизилася на 15,50% (табл. 2.15) 

(Зіновська та Крилов, 2018b, с. 127-130). Динаміка проаналізованих показників 

є підтвердженням того, що на підприємстві доцільно більше витрачати коштів 

на розвиток, оплату праці персоналу, адже відбувається зростання 

продуктивності праці, робочого часу та для збільшення чисельності 

співробітників. В цілому, на підприємстві використання персоналу є 

ефективним та спостерігається динаміка до покращення (Зіновська, 2018j). 

Аналіз показників, що характеризують рівень освіти та динаміку руху 

персоналу на підприємстві ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» за період 

2013-2017 рр. наведено в табл. 2.16.  

Таблиця 2.16 

Аналіз рівня освіти та руху персоналу по ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» 

у 2013-2017 рр. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Керівники, які мають вищу освіту 72 76 78 1 2 

Управлінський персонал, який має вищу освіту 60 61 63 2 3 

Робітники, які мають вищу освіту 850 856 861 11 13 

Звільнено співробітників 120 110 80 1160 5 

Прийнято співробітників 132 110 80 8 8 

Переміщено співробітників 57 53 51 1 2 

Показники 
Абс. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Керівники, які мають вищу освіту -70 -74 -76 1 

Управлінський персонал, який має вищу освіту -57 -58 -60 1 

Робітники, які мають вищу освіту -837 -843 -848 2 

Звільнено співробітників -115 -105 -75 -1155 

Прийнято співробітників -124 -102 -72 0 

Переміщено співробітників -55 -51 -49 1 

Показники 
Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Керівники, які мають вищу освіту -97,22 -97,37 -97,44 100,00 

Управлінський персонал, який має вищу освіту -95,00 -95,08 -95,24 50,00 

Робітники, які мають вищу освіту -98,47 -98,48 -98,49 18,18 

Звільнено співробітників -95,83 -95,45 -93,75 -99,57 

Прийнято співробітників -93,94 -92,73 -90,00 0,00 

Переміщено співробітників -96,49 -96,23 -96,08 100,00 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат»)  
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Проведений аналіз демонструє зростання у 2017 р. керівників, які мають 

вищу освіту на 1 особу, чисельності управлінського персоналу з вищою 

освітою на 1 особу та чисельності робітників з вищою освітою на 2 особи 

порівняно з 2016 р. Подібне зростання свідчить про поступове збільшення на 

підприємстві частки відрахувань на навчання, підвищення кваліфікації 

працівників та зацікавленість керівництва у покращенні умов для роботи 

персоналу. Одночасно, у 2017 р. було звільнено 5 осіб та у 2016 р. – 1160 осіб, а 

також чисельність прийнятих на роботу працівників за 2016-2017 рр. склала 

8 осіб (табл. 2.16). Зауважимо, що найбільше число звільнених працівників 

було у 2016 р., що спричинено значним рівнем плинності кадрів та збитковістю 

діяльності, зменшенням обсягів виробництва продукції, тобто на підприємстві є 

фінансово-економічні, кадрові проблеми. 

Аналіз показників фінансово-економічної діяльності на 

ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» у 2017 р. також свідчить про негативні 

зрушення, оскільки у 2016-2017 рр. діяльність підприємства була збитковою та 

розмір збитку виріс: у 2016 р. становив (-26607) тис. грн.; у 2017 р. – (-

63991) тис. грн. (табл. 2.17). Спостерігається зменшення суми чистого доходу 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2017 р. порівняно з 2016 р. на 

303576 тис. грн. (70,91%), що є свідченням незначного обсягу виробництва та 

реалізації продукції. На підприємстві недостатньо коштів виділяється на 

розвиток, забезпечення потреб персоналу, соціальне забезпечення, мотивацію 

працівників, адже у 2017 р. проти 2016 р. склалися наступні зміни: 

відрахування на соціальні заходи зменшилися на суму 7419 тис. грн. (94,40%); 

витрати на оплату праці скоротилися на 38446 тис. грн. (96,35%); розмір фонду 

оплати праці зменшився на 29884,6 тис. грн. (95,04%) (табл. 2.17). На 

підприємстві підвищився лише розмір середньої заробітної плати для 

керівництва та робітників у 2017 р. Скорочення проаналізованих показників у 

2017 р. пояснюється погіршенням фінансово-економічного становища на 

підприємстві, наявністю значного рівня заборгованості та існує потреба у 
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внесенні змін у здійснення господарської діяльності, коригуванні витрат на 

персонал.  

Таблиця 2.17 

Динаміка узагальнених показників фінансово-економічної діяльності по 

ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» у 2013-2017 рр.  

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Розмір фонду оплати праці (тис. грн.) 58587,3 62115,4 73227,90 31444,4 1559,8 

Середня заробітна плата керівництва (грн./міс.) 6500 7600 7890 8000 8100 

Середня заробітна плата робітників (грн./міс.) 3100 3800 4435 5300 5400 

Витрати на оплату праці (тис. грн.) 58924 62183 73696 39904 1458 

Відрахування на соціальні заходи (тис. грн.) 21760 22695 24274 7859 440 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) (тис. грн.) 
349054 887354 1461128 428121 124545 

Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток 

(тис. грн.) 
-15626 -24322 89065 -26607 -63991 

Показники 
Абс. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Розмір фонду оплати праці (тис. грн.) -57027,5 -60555,6 
-

71668,1 

-

29884,6 

Середня заробітна плата керівництва (грн./міс.) 1600 500 210 100 

Середня заробітна плата робітників (грн./міс.) 2300 1600 965 100 

Витрати на оплату праці (тис. грн.) -57466 -60725 -72238 -38446 

Відрахування на соціальні заходи (тис. грн.) -21320 -22255 -23834 -7419 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

(тис. грн.) 
-224509 -762809 

-

1336583 

-

303576 

Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток (тис. грн.) -48365 -39669 25074 -37384 

Показники 
Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Розмір фонду оплати праці (тис. грн.) -97,34 -97,49 -97,87 -95,04 

Середня заробітна плата керівництва (грн./міс.) 24,62 6,58 2,66 1,25 

Середня заробітна плата робітників (грн./міс.) 74,19 42,11 21,76 1,89 

Витрати на оплату праці (тис. грн.) -97,53 -97,66 -98,02 -96,35 

Відрахування на соціальні заходи (тис. грн.) -97,98 -98,06 -98,19 -94,40 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

(тис. грн.) 
-64,32 -85,96 -91,48 -70,91 

Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток (тис. грн.) 309,52 163,10 28,15 140,50 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат»)  

 

Основні показники використання персоналу по ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат» за період 2013-2017 рр. наведені у табл. 2.18. На підставі 

проаналізованих даних ми бачимо, що за аналізований період знизилася 

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на 218364 тис. грн. 

(64,10%) порівняно з 2016 р. та протягом 2016-2017 рр. обсяг готової продукції, 

товарів мали незмінне значення. Поступове погіршення використання 

персоналу підтверджує скорочення за 2017 р. у порівнянні з 2016 р. частки 
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витрат на оплату праці у загальних витратах на виробництво продукції на 

10,52%, зниження продуктивності праці на 15,79%, коефіцієнта прийому кадрів 

на 7,89%, коефіцієнта звільнення кадрів на 46,18%, скорочення коефіцієнта 

загального обороту кадрів на 4,58%, зниження коефіцієнта плинності кадрів на 

4,98%, зростання коефіцієнта використання робочого часу на 1,02%, від’ємного 

значення рентабельності витрат на розвиток персоналу, рентабельності 

управління використанням персоналу, але відбулося зниження частоти 

виробничого травматизму на 3,25%, що є позитивним (табл. 2.18).  

Таблиця 2.18 

Показники використання персоналу по ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» у 

2013-2017 рр. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) (тис. грн.) 
309622 725178 1183972 340656 122292 

Готова продукція (тис. грн.) 7873 41192 39000 3000 3000 

Товари (тис. грн.) 38000 41192 39000 3000 3000 

Частка витрат на оплату праці у загальних 

витратах на виробництво продукції (%) 
19,03 8,57 6,22 11,71 1,19 

Продуктивність праці (тис. грн./чол.) 32,53 35,27 33,39 187,50 157,89 

Коефіцієнт прийому кадрів (%) 11,30 9,42 6,85 50,00 42,11 

Коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) (%) 10,27 9,42 6,85 72,50 26,32 

Коефіцієнт загального обороту кадрів (%) 21,58 18,84 13,70 73,00 68,42 

Коефіцієнт плинності кадрів (%) 26,46 26,80 27,74 62,88 57,89 

Коефіцієнт стабільності (%) 0,73 0,73 0,74 0,69 0,68 

Коефіцієнт відновлення кадрів (%) 1,10 1,00 1,00 0,01 1,60 

Коефіцієнт використання робочого часу (%) 67,00 68,02 69,03 70,01 71,03 

Рентабельність витрат на розвиток 

персоналу (%) 
-3,38 -2,72 7,32 -5,54 -23,46 

Рентабельність управління використанням 

персоналу (%) 
-13,38 -20,82 76,25 -16,63 -33,68 

Частота виробничого травматизму (%) 9,73 9,34 8,85 8,00 4,75 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат»)  

 

Загалом по ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» спостерігається 

неефективне використання персоналу та погіршення результатів діяльності 

внаслідок відсутності ефективної системи організації роботи структурних 

підрозділів, планування, формування роботи працівників, нераціонального 

застосування фінансових ресурсів та існує потреба у впровадженні механізму, 

системи УП (Зіновська, 2018j). 
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Також було проведено аналіз рівня освіти та динаміки руху персоналу на 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за 2013-2017 рр. (табл. 2.19). Основні 

проаналізовані показники виросли за 2017 р. у порівнянні з 2016 р., а саме: 

чисельність робітників з вищою освітою виросла на 30 осіб (40,54%); 

чисельність управлінського персоналу, який має вищу освіту підвищилася на 

2 особи (18,18%); чисельність керівників, що мають вищу освіту виросла на 

2 особи (16,67%).  

Таблиця 2.19 

Аналіз рівня освіти та руху персоналу по ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» у 

2013-2017 рр. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Керівники, які мають вищу освіту 7 8 9 12 14 

Управлінський персонал, який має вищу освіту 4 5 8 11 13 

Робітники, які мають вищу освіту 56 63 71 74 104 

Звільнено співробітників 10 12 22 27 38 

Прийнято співробітників 15 30 45 56 77 

Переміщено співробітників 4 7 9 11 12 

Показники 
Абс. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Керівники, які мають вищу освіту 7 6 5 2 

Управлінський персонал, який має вищу освіту 9 8 5 2 

Робітники, які мають вищу освіту 48 41 33 30 

Звільнено співробітників 28 26 16 11 

Прийнято співробітників 62 47 32 21 

Переміщено співробітників 8 5 3 1 

Показники 
Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Керівники, які мають вищу освіту 100,00 75,00 55,56 16,67 

Управлінський персонал, який має вищу освіту 225,00 160,00 62,50 18,18 

Робітники, які мають вищу освіту 85,71 65,08 46,48 40,54 

Звільнено співробітників 280,00 216,67 72,73 40,74 

Прийнято співробітників 413,33 156,67 71,11 37,50 

Переміщено співробітників 200,00 71,43 33,33 9,09 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат»)  

 

Подібна динаміка є підтвердженням того, що керівництво підприємства 

зацікавлене в розвитку персоналу, навчанні та підвищенні рівня кваліфікації. 

Одночасно, збільшилося число прийнятих співробітників за аналізований 

період порівняно з 2016 р. на 21 особу (37,50%) та виросло число звільнених 

співробітників на 11 осіб (40,74%) відносно 2016 р. (табл. 2.19). Такі позитивні 

зрушення обумовлені зростанням заробітної плати, створенням нових робочих 
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місць, організаційними змінами на підприємстві та прийняттям керівництвом 

раціональних кадрових, управлінських, адміністративних рішень. 

Протягом 2013-2017 рр. на ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» було 

отримано показники фінансово-економічної діяльності, що відображені в 

табл. 2.20.  

Таблиця 2.20 

Динаміка узагальнених показників фінансово-економічної діяльності по 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» у 2013-2017 рр.  

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Розмір фонду оплати праці (тис. грн.) 4641,1 6734,1 8095,7 11070,2 16712,5 

Середня заробітна плата керівництва (грн./міс.) 4500 5000 6200 7400 9200 

Середня заробітна плата робітників (грн./міс.) 2800 3200 3700 4000 5600 

Витрати на оплату праці (тис. грн.) 4797 6648 7980 10835 17063 

Відрахування на соціальні заходи (тис. грн.) 1892 2450 2919 2237 3439 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) (тис. грн.) 
75536 149592 193691 389246 423451 

Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток 

(тис. грн.) 
-863 125 -9342 261 5495 

Показники 
Абс. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Розмір фонду оплати праці (тис. грн.) 12071,4 9978,4 8616,8 5642,3 

Середня заробітна плата керівництва (грн./міс.) 4700 4200 3000 1800 

Середня заробітна плата робітників (грн./міс.) 2800 2400 1900 1600 

Витрати на оплату праці (тис. грн.) 12266 10415 9083 6228 

Відрахування на соціальні заходи (тис. грн.) 1547 989 520 1202 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) (тис. грн.) 
347915 273859 229760 34205 

Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток (тис. грн.) 4632 5370 -3847 5234 

Показники 
Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Розмір фонду оплати праці (тис. грн.) 260,10 148,18 106,44 50,97 

Середня заробітна плата керівництва (грн./міс.) 104,44 84,00 48,39 24,32 

Середня заробітна плата робітників (грн./міс.) 100,00 75,00 51,35 40,00 

Витрати на оплату праці (тис. грн.) 255,70 156,66 113,82 57,48 

Відрахування на соціальні заходи (тис. грн.) 81,77 40,37 17,81 53,73 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) (тис. грн.) 
460,59 183,07 118,62 8,79 

Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток (тис. грн.) -536,73 4296,00 41,18 2005,36 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат»)  

 

Маємо зростання розміру прибутку у 2016-2017 рр. та в 2015 р. діяльність 

підприємства була збитковою. Поряд з цим підвищилася сума чистого доходу 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2017 р. порівняно з 2016 р. на 

34205 тис. грн. (8,79%). По підприємству підвищується рівень фінансування 

оплати праці, навчання працівників, відрахувань на соціальні заходи, що 
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демонструють показники у 2017 р.: відрахування на соціальні заходи виросли 

на 1202 тис. грн. (53,73%) порівняно з 2016 р.; витрати на оплату праці 

підвищилися на 6228 тис. грн. (57,48%) відносно 2016 р.; розмір фонду оплати 

праці виріс на 5642,3 тис. грн. (50,97%) відносно 2016 р.; розмір середньої 

заробітної плати керівництва підвищився на 1800 грн. (24,32%) проти 2016 р.; 

розмір середньої заробітної плати робітників виріс на 1600 грн. (40,00%) у 

порівнянні з 2016 р. (табл. 2.20). Можемо зауважити, що зростання показників є 

позитивним явищем та на підприємстві покращилися процес планування витрат 

та заохочень працівників, організація їх роботи та результати господарської 

діяльності. 

За 2013-2017 рр. на ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» здійснено аналіз 

показників ефективності використання персоналу (табл. 2.21).  

Таблиця 2.21 

Показники використання персоналу по ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» у 

2013-2017 рр. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) (тис. грн.) 
65684 115265 168653 364564 386588 

Готова продукція (тис. грн.) 0 3417 3750 12175 11097 

Товари (тис. грн.) 0 72 50 364 89 

Частка витрат на оплату праці у загальних 

витратах на виробництво продукції (%) 
7,30 5,77 4,73 2,97 4,41 

Продуктивність праці (тис. грн./чол.) 0,00 29,71 27,17 72,90 53,87 

Коефіцієнт прийому кадрів (%) 15,46 26,09 32,61 33,53 37,38 

Коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) (%) 10,31 10,43 15,94 0,16 18,45 

Коефіцієнт загального обороту кадрів (%) 25,77 36,52 48,55 0,50 55,83 

Коефіцієнт плинності кадрів (%) 10,31 10,43 15,94 16,17 18,45 

Коефіцієнт стабільності (%) 0,58 0,55 0,51 0,44 0,50 

Коефіцієнт відновлення кадрів (%) 1,50 2,50 2,05 2,07 2,03 

Коефіцієнт використання робочого часу (%) 52,00 53,04 54,06 55,07 56,11 

Рентабельність витрат на розвиток персоналу 

(%) 
-1,37 0,10 -5,31 0,09 1,72 

Рентабельність управління використанням 

персоналу (%) 
-8,90 1,09 -67,70 1,56 26,67 

Частота виробничого травматизму (%) 2,16 2,17 2,16 2,49 2,82 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат»)  

 

Проведений аналіз відображає, що обсяг готової продукції та товарів 

скоротився за аналізований період порівняно з 2016 р. на 1078 тис. грн. та 

відповідно на 275 тис. грн. У 2017 р. проти 2016 р. скоротилася продуктивність 
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праці на 26,11%, що обумовлено зменшенням обсягу продукції та підвищенням 

чисельності персоналу. Негативні зміни мали такі показники у 2017 р.: 

коефіцієнт звільнення кадрів підвищився на 18,28% у порівнянні з 2016 р.; 

коефіцієнт плинності кадрів виріс на 2,28% відносно 2016 р.; частота 

виробничого травматизму збільшилася на 13,21%. Поряд з цим, відбулися 

позитивні зрушення щодо таких показників у 2017 р.: коефіцієнт прийому 

кадрів виріс на 3,85% відносно 2016 р.; коефіцієнт загального обороту кадрів 

підвищився на 55,33% проти 2016 р.; у порівнянні з 2016 р. зростання 

коефіцієнта стабільності становило 13,93%; підвищення рентабельності витрат 

на розвиток персоналу проти 2016 р. склало 1,63%; рентабельність управління 

використанням персоналу підвищилася на 25,11% у порівнянні з 2016 р.; ріст 

частки витрат на оплату праці у загальних витратах на виробництво продукції 

проти 2016 р. становило 1,44% (табл. 2.21). Вищезазначене є підтвердженням 

поступового покращення ефективності використання персоналу на 

підприємстві, але доцільно більше уваги приділяти УП, впроваджувати сучасні 

методи управління, механізми та системи, створити окремий підрозділ по 

управлінню.  

Аналіз рівня освіти та руху персоналу було проведено по 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» за період 

2013-2017 рр. На підприємстві відбулися позитивні зрушення щодо зростання у 

2017 р. управлінського персоналу, який має вищу освіту на 5 осіб, керівників, 

які мають вищу освіту на 3 особи та робітників, які мають вищу освіту на 

13 осіб у порівнянні з 2016 р., що відображає підвищення рівня кваліфікації, 

підготовку та перепідготовку персоналу для виробництва нової, якісної 

продукції (рис. 2.10). За 2017 р. скоротилася чисельність звільнених 

співробітників на 108 осіб та виросло число прийнятих на роботу працівників 

на 73 особи, підвищилася чисельність переміщених співробітників на 6 осіб 

порівняно з 2016 р. (рис. 2.10). Зростання показників обумовлено зниженням 

плинності кадрів, збільшенням чисельності персоналу та розширенням 

виробничих потужностей підприємства.  
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Рис. 2.10. Динаміка рівня освіти та руху персоналу по ПрАТ «Миронівський 

завод по виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр. 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Миронівський завод 

по виготовленню круп і комбікормів»)  

 

На основі аналізу фінансово-економічних показників діяльності 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» за період 

2013-2017 рр. було з’ясовано наступне: функціонування є збитковим, оскільки 

отримано збиток у 2014-2017 рр.; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) за аналізований період по відношенню до 2016 р. зменшився на 

1762953 тис. грн. (13,53%); розмір фонду оплати праці мав незмінне значення у 

2016-2017 рр. і становив 83538,8 тис. грн.; сума відрахувань на соціальні заходи 

підвищилася у 2017 р. проти 2016 р. на 4154 тис. грн. (22,57%); за 2017 р. 

розмір витрат на оплату праці виріс на 23488 тис. грн. (24,82%); у 2017 р. 

відбулося зростання середньої заробітної плати керівництва та робітників 

відносно 2016 р. на 1380 грн. (11,39%) та відповідно на 1200 грн. (17,65%) 

(рис. 2.11).  

 

Рис. 2.11. Динаміка узагальнених показників фінансово-економічної діяльності 

по ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» у 2013-

2017 рр. 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Миронівський завод 

по виготовленню круп і комбікормів»)  
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За результатами проведеного аналізу видно, що на підприємстві існують 

проблеми, адже діяльність є збитковою, фонд оплати праці не змінюється та 

організація роботи працівників потребує вдосконалення. 

Підтвердженням неефективності використання персоналу на 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» у 2017 р. є 

розрахунок відповідних показників. Так, спостерігається зменшення обсягу 

готової продукції та товарів на 194500 тис. грн. та відповідно на 

228688 тис. грн. у 2017 р. порівняно з 2016 р. Про зменшення ефективності 

роботи працівників свідчить зниження показника продуктивності праці за 

аналізований період проти 2016 р. на 68,80%. Також, у 2017 р. знизився 

коефіцієнт стабільності на 5,03% відносно 2016 р. та від’ємне значення мають 

рентабельність витрат на розвиток персоналу (-1,23%) і рентабельність 

управління використанням персоналу (-128,51%), відбулося зростання частоти 

виробничого травматизму на 5,69% проти 2016 р., скоротився коефіцієнт 

загального обороту кадрів на 3,82% відносно 2016 р., що свідчить про 

погіршення управління плануванням, формуванням, розвитком персоналу, 

небезпечні умови праці (рис. 2.12).  

 

Рис. 2.12. Динаміка показників використання персоналу по ПрАТ «Миронівський 

завод по виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр. 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Миронівський завод 

по виготовленню круп і комбікормів»)  

 

Одночасно, на підприємстві за 2017 р. збільшилася частка витрат на 

оплату праці у загальних витратах на виробництво продукції на 0,34%, виріс 

коефіцієнт прийому кадрів на 6,24%, скоротився коефіцієнт плинності кадрів на 

10,06%, підвищився коефіцієнт відновлення кадрів на 10,52%, скоротився 



140 
 

коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) на 10,06% порівняно з 2016 р., тобто 

спостерігаються незначні позитивні зрушення (рис. 2.12). В цілому, на 

підприємстві існують проблеми з УП та доцільним є впровадження методів, 

механізмів, інструментів щодо покращення використання працівників та 

фінансових показників діяльності.  

На ПрАТ «Львівський жиркомбінат» також було проаналізовано рівень 

освіти та руху персоналу у 2013-2017 рр. (рис. 2.13, Додаток Е, табл. Е.1). 

З’ясовано, що на протязі аналізованого періоду на підприємстві зменшилася 

чисельність керівників, які мають вищу освіту з 34 осіб у 2016 р. до 1 особи у 

2017 р., чисельність робітників з вищою освітою знизилася на 406 осіб у 

порівнянні з 2016 р. та управлінський персонал був відсутнім. Крім того, за 

2017 р. було звільнено 611 осіб та в 2016 р. – 13 осіб, чисельність прийнятих на 

роботу співробітників у 2016 р. становила 163 особи та у 2017 р. – 3 особи 

(рис. 2.13). На підприємстві є фінансові проблеми, відбулося масове звільнення 

персоналу і тому доцільно вжити заходи щодо виходу з кризового стану, 

налагодження організації УП.  

 

Рис. 2.13. Динаміка рівня освіти та руху персоналу по ПрАТ «Львівський 

жиркомбінат» у 2013-2017 рр. 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Львівський 

жиркомбінат»)  

 

За проведеним аналізом фінансово-економічних показників діяльності на 

ПрАТ «Львівський жиркомбінат» також бачимо негативну динаміку у 2017 р. 

порівняно з 2016 р. (Додаток Е, табл. Е.2). Загалом, спостерігається скорочення 

за 2017 р. у порівнянні з попереднім періодом фонду оплати праці на 

41005,6 тис. грн. (99,55%), заробітної плати керівництва та робітників на 
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1000 грн. (13,51%) та відповідно на 2000 грн. (32,26%), суми витрат на оплату 

праці на 24755 тис. грн. (59,58%), відрахувань на соціальні заходи на 

5206 тис. грн. (59,33%). Подібні скорочення витрат на персонал є причиною 

неприбутковості діяльності, скорочення розміру чистого доходу від реалізації 

продукції, наявністю боргів, неефективністю роботи підприємства.  

Розрахунок показників використання персоналу додатково підтверджує 

складність ситуації на ПрАТ «Львівський жиркомбінат» у 2016-2017 рр. 

(рис. 2.14, Додаток Е, табл. Е.3).  

 

Рис. 2.14. Динаміка показників використання персоналу по ПрАТ «Львівський 

жиркомбінат» у 2013-2017 рр. 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Львівський 

жиркомбінат»)  

 

Аналіз показників дозволяє відзначити, що у 2017 р. порівняно з 2016 р. 

відбулося наступне: продуктивність праці була відсутня внаслідок відсутності 

обсягів виробництва готової продукції та реалізованих товарів у 2017 р.; 

коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) та коефіцієнт плинності кадрів виріс з 

2,12% у 2016 р. до 122,20% у 2017 р.; коефіцієнт стабільності знизився на 

10,29%; коефіцієнт відновлення кадрів скоротився на 99,96%; зниження 

коефіцієнта використання робочого часу склало 25,79%; рентабельність витрат 

на розвиток персоналу та рентабельність управління використанням персоналу 

мали від’ємне значення у 2017 р. (рис. 2.14). Отже, на підприємстві недостатньо 

уваги приділяється організації, плануванню, використанню персоналу та 

існують проблеми в фінансово-господарській діяльності, тому слід впровадити 

механізм, систему УП, удосконалити процес використання працівників. 
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Отже, на досліджених підприємствах харчової промисловості маємо 

тенденцію до покращення на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» та на інших підприємствах відбулося 

погіршення проаналізованих показників, витрачання коштів на персонал, 

фінансування оплати праці є неефективним та вони не забезпечені трудовими 

ресурсами за 2017 р. Зауважимо, що для покращення, зростання, стабілізації 

ефективності використання персоналу доцільно здійснювати УП, впровадити 

механізми та системи управління, покращити умови господарювання. 

Здійснення УП на основі впровадження відповідного механізму дозволить 

налагодити ВП, підвищити рівень конкурентоспроможності підприємств. При 

цьому, за умови УП доцільним є здійснення таких заходів: покращення 

мотивації працівників; сприяння адаптації працівників до використання нового 

обладнання, нових умов роботи шляхом навчання, перепідготовки; 

забезпечення кар’єрного зростання працівників; створення сприятливого 

соціально-психологічного клімату в колективі; сприяння розвитку та навчання 

працівників; створення умов для прийняття рішень керівництва спільно з 

працівниками; підвищення організаційної культури; скорочення втрат робочого 

часу; підвищення оплати праці та розміру виплат винагород для зростання 

продуктивності праці, якості виконання поставлених завдань; створення 

спеціального підрозділу по управлінню використанням працівників; 

планування та організація роботи кадрів; щорічне навчання персоналу 

відповідно до потреби; коригування правил трудового розпорядку; створення 

безпечних умов праці; проведення контролю за роботою працівників; розробка 

програм розвитку потенціалу працівників; врахування потреб працівників та 

розвиток їх потенціалу; інформаційне забезпечення працівників. Одночасно, 

підприємствам слід покращити показники виробничо-господарської діяльності 

та внести зміни в організацію діяльності підрозділів. Тому, проведення УП 

сприятиме поступовому зростанню ефективності діяльності підприємств 

харчової промисловості, конкурентоспроможності, професійному зростанню 

працівників, ефективному використанню можливостей персоналу, їх розвитку.  
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Висновки до розділу 2 

 

Другий розділ даного дисертаційного дослідження містить результати 

аналізу сучасного стану управління ефективністю використання персоналу на 

промислових підприємствах та за результатом аналізу автором було зроблено 

наступні висновки: 

1. Для розвитку підприємств харчової промисловості вагомим чинником є 

раціональне використання персоналу, що впливає на рівень 

конкурентоспроможності, показники фінансово-господарської діяльності, 

прийняття виважених кадрових, адміністративних та управлінських рішень, 

ефективність роботи кадрової служби. Тому на промислових підприємствах 

доцільно приділяти увагу організації процесу використання персоналу задля 

виявлення резервів підвищення ефективності їх використання, зростання 

показників господарської діяльності та доцільним є виважене управління 

використанням персоналу. Належний рівень управління персоналом 

забезпечить підвищення якості роботи, організацію роботи, постійне навчання 

персоналу, раціональне витрачання коштів на працівників. Тому проблема 

покращення використання та управління персоналом заслуговує на увагу, як 

рушійна сила зростання виробництва та налагодження показників діяльності.  

2. Результати оцінки ефективності використання персоналу на 

промислових підприємствах України дозволяють відзначити, що станом на 

2017 р. кількість зайнятих працівників скоротилася з 2176,9 тис. осіб у 2016 р. 

до 2151,6 тис. осіб у 2017 р.; кількість найманих працівників зменшилася за 

2017 р. проти 2016 р. на 1,19% або 25,80 тис. осіб; відбулося зростання витрат 

на персонал у 2017 р. на 48435,10 млн. грн. (26,6%) проти 2016 р.; 

спостерігається зростання середньомісячної заробітної плати; за 2018 р. 

загальний фонд оплати праці виріс на 40961,0 млн. грн. та фонд додаткової 

заробітної плати виріс на 1,9% проти 2017 р., але відбулося скорочення фонду 

основної заробітної плати на 2%. На промислових підприємствах сформувалася 

тенденція до поступового покращення використання робочої сили, 
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нарощування кількості зайнятих працівників, раціонального витрачання коштів 

на персонал, підвищення розмірів заробітної плати та насичення галузі 

кваліфікованими кадрами.  

3. В сучасних умовах господарювання відбувається зниження 

продуктивності праці та прибутковості діяльності промислових підприємств та 

саме від раціонального використання працівників залежить успіх виробничої 

діяльності, робота структурних підрозділів, конкурентоспроможність. На 

промислових підприємствах існує потреба у визначенні причин погіршення 

фінансово-господарської діяльності задля формування передумов їх 

покращення, що можливо за умови ефективного використання персоналу. Тому 

передумовою раціонального використання працівників є проведення 

правильної оцінки ефективності використання персоналу промислових 

підприємств з метою визначення проблем у функціонуванні, перспектив 

розвитку, покращення структури трудових ресурсів, рівня забезпеченості 

працівниками, фінансових можливостей.  

4. За результатами дослідження показників промислових підприємств 

Запорізької області було встановлено, що середньомісячна заробітна плата 

зросла у 2018 р. проти 2017 р. на 2624,95 грн. (31,27%) на одного штатного 

працівника; у 2018 р. відносно 2017 р. кількість штатних працівників виросла 

на 20888 осіб (1,25%), відпрацьований робочий час виріс на одного працівника 

на 21 год. (1,21%) та сума оплати праці на одного працівника зросла на 

31555,69 грн. (31,31%); у 2017 р. проти 2016 р. кількість зайнятих працівників 

зросла на 575 осіб (0,39%) та кількість найманих працівників збільшилася на 

460 осіб (0,31%); у 2017 р. зросла сума витрат на оплату праці. Можна 

відзначити, що на промислових підприємствах існує потреба у вдосконаленні 

ефективності праці для організації раціонального використання трудових 

ресурсів, оптимізації витрат на персонал.  

5. На підприємствах харчової промисловості доцільним є вжиття заходів 

до забезпечення трудовими ресурсами, створення нових робочих місць. 

Відповідно до результатів проведеного аналізу на ПрАТ «Пологівський 
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олійноекстракційний завод», ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», 

ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» спостерігається зростання 

забезпеченості трудовими ресурсами, нестача фінансових ресурсів та слід 

впроваджувати способи раціоналізації використання персоналу. На 

ПрАТ «Львівський жиркомбінат» ситуація щодо використання персоналу є 

значно гіршою та відбулося погіршення ефективності діяльності. Для даних 

підприємств необхідним є дослідження ефективності управління персоналом та 

визначення напрямків її покращення.  

6. Досліджено ефективність використання та управління персоналом на 

підприємствах харчової промисловості у 2017 р. та значне покращення 

відбулося на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», щодо ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів», ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат», 

ПрАТ «Львівський жиркомбінат», то погіршилися показники, неефективним є 

витрачання коштів на персонал, недостатній рівень фінансування оплати праці, 

забезпеченості трудовими ресурсами. Тому, важливим є здійснення управління 

персоналом, використання механізму та системи управління кадрами для 

налагодження використання персоналу, діяльності підприємств.  

 

Результати дослідження за розділом 2 опубліковано у працях: (Зіновська, 

2018a; Зіновська, 2018i; Зіновська, 2018j; Зіновська, 2018k; Зіновська, 2018l; 

Зіновська та Крилов, 2018b).  
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РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ 

ДО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 

3.1. Методика удосконалення підходу щодо оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу на промислових 

підприємствах  

 

В умовах сьогодення харчова промисловість України відіграє вагому 

роль, адже від неї залежить розвиток національної економіки, фінансово-

економічне становище в країні, добробут населення, а також можливість 

подолання кризових явищ та подальше економічне зростання. Нині 

спостерігається ситуація до незначного погіршення показників харчової 

промисловості, що обумовлено нестабільністю політичної ситуації, 

погіршенням економічного стану країни, зниження рівня платоспроможності 

населення, зростанням рівня конкурентоспроможності за кордоном. Проте, на 

підприємствах харчової промисловості в цілому по Україні за 2017 р. проти 

2016 р. спостерігається тенденція до збільшення кількості найманих 

працівників, витрачання коштів на персонал, обсягів виробленої та реалізованої 

продукції та відповідно зростання загального фінансового результату, але 

негативним є збільшення частки збиткових підприємств та скорочення 

прибуткових. Тому завданням нашої держави має бути розвиток харчової 

промисловості, пошук інвесторів за кордоном, дослідження потреб зовнішнього 

та внутрішнього ринків, контроль за якістю виробництва продукції. 

Всебічне дослідження підприємств харчової промисловості дозволило 

відзначити, що однією з проблем розвитку промисловості та ефективного 

функціонування є організації використання і управління персоналом. На 

переважній більшості підприємств відсутня ефективна кадрова політика, 

відсутні сприятливі умови для розвитку персоналу та їх роботи, реалізації 
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трудового потенціалу, не використовуються здібності працівників, відсутні 

ефективні методи мотивації, тобто не налагоджено процес управління 

використанням персоналу. За таких умов на підприємствах харчової 

промисловості спостерігається низький рівень економічного розвитку, 

конкурентоспроможності, ефективності діяльності та платоспроможності, а 

також доволі важко організувати роботу персоналу. Основним напрямом 

покращення функціонування підприємств харчової промисловості є 

покращення управління ефективністю використання персоналу шляхом 

застосування інструментів, методів, механізмів та систем управління, 

впровадження світового досвіду щодо управління працівниками. Проте, будь-

яке покращення управління ефективністю використання персоналу, вибір 

механізму та системи управління потребує оцінки результативності даного 

процесу, моделювання його результатів, аналізу досвіду застосування на інших 

підприємствах (Зіновська та Крилов, 2018a). 

На даний момент проведення оцінки ефективності управління кадрами, 

результативності та ефективності механізму, систем управління персоналом 

здійснюється шляхом застосування методик оцінки та вони досліджені в працях 

таких вчених: Гуржій Н.М., Жарик Є.А. (2018, с. 99-102), Кучарчикова А., 

Мичяк М., Хитка М. (2018), Федотова М.А., Тихонов А.І., Новиков С.В. (2018, 

с. 466-468), Андросова О.Ф. (2018b), Дороніна І.І. та ін. (2016), Занора В.О. 

(2016, с. 33-35), Гетьман О.О., Чабан Л.І. (2015, с. 26-29),  Борщ В.І. (2014), 

Жигало І.І. (2014), Крамаренко А.В. (2014, с. 158-162), Селадждін А. (2013),  

Ситник А.В. (2013), Мігус І.П., Черненко С.А. 2013, с. 358-361), Жам О.Ю. 

(2012), Семів Л.К. (2011), Сідоренко В.В. (2011), Гуралюк А.Г. (2010), 

Мартін Дж. (2010), Тюпишева О.Ю. (2010), Фергюсон К.Дж., Рeio T.Дж. (2010), 

Реддик Ч.Г. (2009), Лук`янихіна О.А., Лук`янихін В.О., Кіясова І.О. (2008, с. 27-

32), Стахів О. (2007, с. 29-35), Сторі Дж. (2007), Армстронг М.А. (2006), 

Донкін Р. (2005), Оксененко С.П. (2004), Майо А. (2001), Давенпорт Т.Х., 

Прусак Л. (1998), Каплан Р.С., Нортон Д.П. (1996), Беккер Г.С. (1964).  
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Крім того, проаналізовано підходи вчених до використання методів, 

шкали оцінки ефективності роботи та управління працівниками, серед яких: 

Білорус Т.В. (2018, с. 185-192), Климчук А.О., Михайлов А.М. (2018, с. 219-

228), Базалійська Н.П. (2017, с. 92-95), Гончар В.В. (2017, с. 103-107), 

Харун О.А. (2016), Башинська І.О. (2015, с. 408-411), Бородієнко О.В. (2015, 

с. 35-36), Панкова А.Ю., Ізотова Ю.О. (2015, с. 68-72), Петренко О.О. (2015, 

с. 217-220), Олтон І., Гловацькі Д. (2014), Швець І.Б., Коваленко Т.В. (2013), 

Циганок В.В. (2013), Доскуч Л.В. (2012, с. 80-83), Степанова Л.В. (2012, с. 149-

150), Хомутник Н.В., Бала Р.Д. (2012), Дідур К.М. (2011), Занора В.О. (2011, 

с. 96-100), Колмакова О.М., Смачило В.В., Губіна С.В. (2011, с. 371-373), 

Опольський О.І., Никифорак В.А. (2011, с. 66-70), Пернарівський О.В., 

Орловська Ю.М. (2011, с. 53-57), Грабовецький Б.Є. (2010), Новосад В.П., 

Селіверстов Р.Г., Артим І.І. (2009), Качмарик Я.Д., Ільчук О.О. (2006, с. 177-

180), Віардот E. (2005), Лоуренс С.К. (2000), Лу Я., Бьоркман І. (1997), 

Папалександріс Н. (1988), Лікерт Р. (1967), Макгрегор Д. (1960).  

За результатами проведених досліджень праць науковців можемо 

відзначити, що більшість методик та моделей оцінки механізму, систем 

управління персоналом розроблені для конкретного суб’єкта господарювання, 

мають переважно теоретичний, а не практичний характер, не враховують вплив 

внутрішніх та зовнішніх факторів, мають різні критерії оцінки, відсутня чітка 

послідовність моделей оцінки та залишається не вирішеною проблема оцінки 

результативності управління ефективністю використання персоналу, 

ефективності механізму управління (Зіновська та Крилов, 2018a).  

Виходячи з отриманих результатів підрозділу 1.2, де нами було 

удосконалено механізм управління ефективністю використання персоналу 

промислових підприємств, можна стверджувати, що покращення діяльності 

підприємств харчової промисловості є можливим за умови його практичного 

використання. Тому доцільним є впровадження сформованого механізму, але 

для визначення можливості успішного його використання постає потреба у 

розробці заходів, певної послідовності етапів оцінки його результативності. 
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Тому необхідним є розробка методики оцінки результативності механізму 

управління ефективністю використання персоналу, специфічної для 

підприємств харчової промисловості.  

Відповідно до вищезазначеного нами було удосконалено методику оцінки 

результативності механізму управління ефективністю використання персоналу 

підприємств, в якій передбачено виокремлення кадрового, соціального, 

інноваційного, технологічного, економічного, фінансового, інформаційного 

показників та їх оцінку на підставі виконання послідовності етапів щодо 

розрахунку показників, інтегрального показника та визначення рівня 

ефективності механізму управління, що дозволяє провести комплексний аналіз 

результативності механізму, сформувати обґрунтовані управлінські, кадрові, 

адміністративні рішення щодо доцільності впровадження та подальшого 

використання механізму, створити передумови ефективного управління і 

використання персоналу, а також налагодити функціонування підприємства.  

Дана методика оцінки результативності механізму управління 

ефективністю використання персоналу (МОРМУЕВП) підприємств розроблена 

з урахуванням специфіки діяльності та функціонування підприємств харчової 

промисловості, впливу загроз зовнішнього та внутрішнього середовища на 

діяльність працівників, складових елементів механізму управління та 

направлена на оцінку результативності механізму, що дасть змогу обґрунтувати 

доцільність використання та подальшого впровадження в діяльність 

конкретного підприємства. Результатом МОРМУЕВП є не лише оцінка 

результативності механізму, але й оцінка ефекту від його впровадження, 

прийняття рішень щодо створення умов для його використання, виявлення 

проблем на підприємстві при управлінні персоналом, налагодження розвитку, 

фінансових показників діяльності. Особливостями сформованої МОРМУЕВП є 

її простота, зручність використання, адаптованість до умов розвитку 

підприємств харчової промисловості, зрозумілість для керівництва 

підприємств, економічність при застосуванні, достовірність проведення аналізу 

та чіткість сформульованих висновків (Зіновська, 2018g, c. 57-63).  
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Звичайно, для систематизації процесу використання методика оцінки та 

проведення оцінки результативності нами визначено набір етапів щодо 

проведення оцінки результативності механізму управління ефективністю 

використання персоналу (рис. 3.1). Дотримання даних етапів на практиці 

дозволить більш ґрунтовніше, достовірніше, ефективніше провести оцінку 

результативності механізму для подальшого його впровадження. МОРМУЕВП 

складається з таких етапів: 1) підготовчий етап – передбачається збір даних 

щодо діяльності підприємства, результатів використання персоналу, управління 

працівниками, структури персоналу, обробка отриманих даних; 2) етап 

визначення мети проведення аналізу, об’єкту аналізу та вибору експертів; 3) 

визначення напрямів здійснення аналізу; 4) формування параметрів моделі; 5) 

вибір показників методики; 6) визначення показників аналізу за кожним 

окремим показником; 7) вибір способу визначення взаємозв’язків між 

показниками моделі; 8) оцінка вагомості кожного окремого показника шляхом 

застосування шкали оцінки та використання експертного методу; 9) визначення 

способу розрахунку інтегрального показника результативності механізму 

управління; 10) формування та побудова моделі; 11) впровадження моделі, 

аналіз показників механізму управління на обраних підприємствах харчової 

промисловості; 12) опрацювання даних, аналіз достовірності моделі та 

ефективності механізму управління; 13) визначення доцільності використання 

механізму управління; 14) забезпечення вдосконалення управління 

ефективністю використання персоналу на підприємстві.  

Щодо першого етапу, то основними даними, які збираються та 

обробляються є: фінансовий стан підприємства; рівень платоспроможності; 

фінансова стійкість; конкурентоспроможність продукції; прибутковість 

діяльності; організація роботи персоналу; рівень заробітної плати та частка 

виплачених премій, винагород; соціальний клімат в колективі; задоволення 

умовами праці; досягнутий економічний ефект від раціоналізації роботи 

працівників; доступність інформаційних даних; частка конфліктних ситуацій в 

колективі та швидкість їх вирішення; результативність роботи та розвитку 

підприємства за умови налагодження роботи персоналу (Зіновська, 2018g).  
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Рис. 3.1. Алгоритм оцінки результативності механізму управління 

ефективністю використання персоналу підприємств 
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На другому етапі визначається основна мета аналізу, яка полягає у 

проведенні достовірної оцінки результативності механізму управління 

досліджуваного підприємства харчової промисловості та отриманні кінцевих 

даних. Також, об’єктом аналізу є ефективність роботи механізму управління, 

результативність управління та використання персоналу, робота підрозділів 

підприємства, відділу менеджменту та кадрової служби. Передбачено, що 

здійсненням аналізу повинен займатися окремий підрозділ, який створений для 

проведення аналізу та виступає в ролі експертів. Таким підрозділом є служба 

проведення оцінки результативності механізму управління ефективністю 

використання персоналу, основним завданням якої є забезпечення 

достовірного, швидкого аналізу та формування звіту за результатами проведено 

дослідження, розробка рекомендацій щодо використання отриманих 

результатів для підприємства та їх роз’яснення. Крім того, даний підрозділ має 

забезпечити не лише оцінку результативності моделі, але й подальше 

впровадження механізму управління, аналіз результатів фінансово-

господарської діяльності підприємства, роботи персоналу. Передбачається, що 

служба повинна бути автономним підрозділом та містити: визначення 

обов’язків, завдань та мети; визначення кількості працівників; встановлення 

взаємодії з іншими підрозділами підприємства; формування посадових 

інструкцій та встановлення міри відповідальності робітників підрозділу; 

формування інформаційного забезпечення; розробка форми подання звітності.  

Третій етап – проводиться визначення напрямів здійснення аналізу, 

якими є проведення оцінки ефективності використання персоналу та 

раціональності управління працівниками відповідно до механізму управління. 

На даному етапі також передбачається оцінка ефективності прийняття кадрових 

рішень за кожним напрямом, професійності діяльності кадрової служби, 

виявлення проблемних аспектів за кожним напрямом, визначення можливості 

досягнення очікуваних результатів (Зіновська, 2018g, c. 57-63).  

На четвертому етапі нами запропоновано формувати параметри моделі, 

відповідно до яких буде здійснюватися визначення її складових елементів, 
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встановлення взаємозв’язків між структурними елементами, процес побудови 

моделі та оцінка результатів. Основними параметрами моделі є: орієнтація на 

довгостроковий успіх механізму управління та його результативність; 

раціональність, швидкість прийняття управлінських та кадрових рішень 

службою проведення оцінки; врахування загроз зовнішнього середовища, 

врахування конкурентних переваг від використання механізму; зростання 

мотиваційних стимулів працівників; зростання оплати праці; сприяння 

розвитку персоналу; зменшення плинності кадрів; покращення робочих місць 

працівників; виробництво нового виду продукції; оптимізація витрат на 

розвиток персоналу та максимізація продуктивності їх праці; прозорість та 

доступність інформаційних даних; синергічне управління та використання 

персоналу; отримання синергічного економічного ефекту; зростання показників 

діяльності підприємства. Дотримання вищеозначених параметрів дасть змогу 

сформувати ефективну методику оцінки результативності механізму та оцінити 

загальний його ефект для обраних підприємств (Зіновська, 2018g, c. 57-63). 

П’ятим етапом є вибір показників моделі, які дозволять здійснити аналіз 

результативності механізму управління ефективністю використання персоналу 

та обґрунтувати доцільність його використання, впровадження на 

підприємствах харчової промисловості. Нами запропоновано обрати такі 

показники МОРМУЕВП: соціальний, інноваційний, технологічний, 

економічний, фінансовий, інформаційний, кадровий. Вибір вказаних показників 

обумовлений тим, що вони в більшій мірі відображають ефективність 

механізму управління та раціональність використання, управління персоналом. 

Розрахунок фінансового показника методики оцінки дозволить оцінити такий 

аспект механізму управління, як ефективність витрачання коштів на розвиток 

персоналу, використання фінансових ресурсів, персоналу на підприємстві, 

покриття витрат отриманим прибутком. В свою чергу, економічний показник 

дозволяє окреслити проблеми щодо виплати заробітної плати, з’ясувати 

ефективність методів мотивації персоналу відповідно до механізму управління, 

ефективність виробництва продукції. Аналіз технологічного показника 
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дозволить визначити забезпеченість робочих місць обладнання, можливість 

виробництва нової продукції, необхідність навчання персоналу для роботи з 

новою технікою. Щодо інноваційного показника, то його аналіз потрібний для 

оцінки ефективності застосування сучасних методів управління персоналом, 

підвищення кваліфікації та здобуття нових знань працівниками тощо. 

Важливим показником методики оцінки є соціальний, розрахунок якого 

передбачає оцінку результативності механізму управління шляхом аналізу 

матеріальних та нематеріальних методів мотивації, конфліктних ситуацій в 

колективі, взаєморозуміння та злагодженості роботи персоналу, участі 

персоналу в прийнятті рішень, роботи кадрової служби щодо використання 

персоналу. Здійснення аналізу інформаційного показника потрібне для 

визначення інформаційного забезпечення механізму управління, поширення 

інформації серед працівників, аналізу ефективності прийняття рішень на основі 

інформаційних даних. Про результативність механізму управління 

ефективністю використання персоналу свідчитиме оцінка кадрового показника, 

аналіз якого необхідний для визначення ефективності управління персоналом, 

раціональності використання працівників та їх здібностей, сформованого 

трудового потенціалу, створення належних умов роботи, виконання цілей.  

Наступним етапом є визначення показників аналізу для вищенаведених 

показників МОРМУЕВП (рис. 3.2).  

Для проведення розрахунку фінансового показника моделі обрано аналіз 

показників, що сприятиме оцінці результативності механізму, таких як: витрати 

на персонал; витрати на оплату праці; витрати на розвиток персоналу; витрати 

на управління працівниками; виручка від реалізації продукції; собівартість 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); фонд оплати праці; 

рентабельність персоналу; витрати на одного співробітника; частка витрат на 

персонал в обсязі реалізованої продукції; коефіцієнт фінансової автономії; 

коефіцієнт концентрації власного капіталу; коефіцієнт концентрації позикового 

капіталу; коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів; 

коефіцієнт ефективності використання власних коштів.  
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Рис. 3.2. Визначення показників аналізу за фінансовим показником 

МОРМУЕВП 

Примітка: розроблено автором  

 

Розрахунок економічного показника здійснюється задля визначення 

раціональності використання всіх видів ресурсів, ефективності виробничої 

діяльності працівників та процесу виробництва на підприємстві за допомогою 

запропонованих нами показників: готова продукція; обсяг реалізованої 

продукції; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  

за участі робітників, які пройшли професійну підготовку;  

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); власний капітал; 

сума чистого прибутку; витрати на персонал; витрати на придбання 

обладнання; фондоозброєність праці; фондовіддача; рентабельність витрат на 

персонал; коефіцієнт довгострокової заборгованості; коефіцієнт стійкості 

економічного зростання; коефіцієнт ефективності управління персоналом 

(рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Визначення показників аналізу за економічним та соціальним 

показниками МОРМУЕВП 

Примітка: розроблено автором  

 

Для визначення соціального клімату в колективі, задоволення умовами 

праці та соціальними гарантіями персоналу аналізується  

соціальний показник за такими даними: соціальні витрати на  

обсяг реалізованої продукції (ОРП) 

собівартість реалізованої продукції  

(товарів, робіт, послуг) (СРП) 

 

сума чистого прибутку (ЧП)  

фондоозброєність праці  (ФозбрП) 
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обсяг штрафів накладених на персонал  
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коефіцієнт вирішення конфліктів в  

механізмі управління (КВКму)  

коефіцієнт співвідношення заробітної плати до  

прожиткового мінімум (КСзппм)  
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підготовку (ЧДрпРпп) 
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персонал; середня заробітна плата працівників; заробітна плата керівництва; 

витрати на навчання персоналу; обсяг штрафів накладених на персонал 

підприємства; коефіцієнт вирішення конфліктів в механізмі управління; 

коефіцієнт співвідношення заробітної плати до прожиткового мінімум 

(рис. 3.3).  

Задля оцінки кадрового показника та з метою аналізу успішності роботи 

працівників, розвитку їх здібностей, задоволення умовами праці, управління 

персоналом, рівня розвитку трудового потенціалу, здібностей працівників, їх 

вмінь, виявлення слабких місць в управлінні та заходів щодо вирішення 

існуючих проблем в управлінні персоналом визначено ряд показників: середня 

кількість працівників; кількість штатних працівників; кількість позаштатних 

осiб, якi працюють за сумісництвом; кількість керівників; частка 

управлінського персоналу з вищою освітою; кількість робітників,  

які мають вищу освіту; фонд оплати праці; витрати на оплату праці;  

витрати на управління трудовими відносинами; продуктивність праці; 

коефіцієнт плинності кадрів; коефіцієнт розвитку персоналу;  

коефіцієнт розвитку служби управління персоналом; рентабельність витрат на 

розвиток персоналу; рентабельність управління використанням персоналу; 

ефективність прийняття рішень щодо управління персоналом (рис. 3.4).  

Оцінка технологічного показника проводиться за рядом показників для 

визначення доцільності впровадження нового обладнання, можливості 

працівників до роботи з новою технікою, доцільності навчання персоналу, 

залежності обсягів та якості виробництва продукції від заміни застарілого 

устаткування: обсяг виробництва продукції; обсяг реалізованої продукції; 

готова продукція; витрати на придбання обладнання; витрати на виробництво 

нового виду продукції та розвиток технологічного потенціалу персоналу; 

рентабельність продажу продукції; рівень травматизму; рентабельність 

продукції; рентабельність діяльності; коефіцієнт керованості працівників; 

ступінь дотримання трудової дисципліни; коефіцієнт виплати винагород за 

результатами виробництва (рис. 3.4).  
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Рис. 3.4. Визначення показників аналізу за кадровим та технологічним 

показниками МОРМУЕВП   

Примітка: розроблено автором  

 

Щодо інноваційного показника, то визначається розвиток персоналу, 

можливість до креативного мислення, ефективність застосування новітніх 
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потенціалу персоналу (ВВнпРтпп) 

витрати на оплату праці (ВОП) 

витрати на управління  
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розробок устаткування і виокремлено показники: коефіцієнт впровадження 

нового обладнання; коефіцієнт інноваційного потенціалу персоналу; коефіцієнт 

наукомісткості виробництва; наукоємність праці (рис. 3.5).  

Розрахунок інформаційного показника доцільно проводити шляхом 

розрахунку таких показників: коефіцієнт витрат на формування інформаційної 

бази даних; коефіцієнт забезпеченості персоналу документацією; коефіцієнт 

витрачання часу на пошук та обробку документації; коефіцієнт ефективності 

використання інформації керівництвом. Оцінка даного показника дозволить 

проаналізувати забезпеченість підприємства, керівництва, персоналу 

необхідними інформаційними даними, ефективність використання даних для 

прийняття кадрових рішень, покращення управління та використання 

персоналу (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Визначення показників аналізу за інноваційним та інформаційним 

показниками МОРМУЕВП 

Примітка: розроблено автором  
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коефіцієнт інноваційного потенціалу  

персоналу (КІПп)  

коефіцієнт наукомісткості  

виробництва (КНВ)  

наукоємність праці (НП)  

Інформаційний показник моделі (Інфм) 

коефіцієнт забезпеченості персоналу  

документацією (КЗпД) 

коефіцієнт витрачання часу на  

пошук та обробку документації (КВЧпоД)  

коефіцієнт ефективності використання  

інформації керівництвом (КЕВІк)  

коефіцієнт витрат на формування  

інформаційної бази даних (КВФібд)  
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Сьомим етапом є вибір способу визначення взаємозв’язків між 

показниками моделі (Зіновська, 2018g, c. 57-63). Вищеозначені показники 

взаємопов’язані між собою, що дозволяє врахувати всі аспекти ефективності 

механізму управління, достовірно оцінити його результативність, слабкі 

сторони, проаналізувати визначені взаємозв’язки та зробити висновки шляхом 

розрахунку результативності кожного показника та базисного показника. 

Розрахунок базисного показника результативності механізму управління 

ефективністю використання персоналу здійснюється за формулою 3.1: 

 

,     (3.1) 
 

де Рiмуевп – базисний і-ий показник результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу;  

i – одиничний і-ий показник оцінки результативності;  

m – кількість показників;  

j – група показників;  

Pji – сума фактичних значень j-их показників;  

Ai – вагомий коефіцієнт i-ого показника.  

Для розрахунку базисного показника результативності можна здійснити 

оцінку показників МОРМУЕВП шляхом врахування розрахованих величин 

показників, що проводиться за наступними формулами 3.2-3.8: 

 

, (3.2) 

 

де РФм – фінансовий показник результативності моделі;  

m – кількість показників, що використовуються для оцінки фінансового 

показника моделі;  

j – група показників за фінансовим показником моделі;  

Ai – вагомий коефіцієнт i-ого показника моделі;  

 

,  (3.3) 

 

де РЕм – економічний показник результативності моделі;  
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,   (3.4) 

 

де РСм – соціальний показник результативності моделі;  

 

, (3.5) 

 

де РКм – кадровий показник результативності моделі;  

 

,   (3.6) 

 

де РТм – технологічний показник результативності моделі;  

 

,     (3.7) 

 

де РІнновм – інноваційний показник результативності моделі;  

 

,     (3.8) 

 

де РІнфм – інформаційний показник результативності моделі.  

На восьмому етапі проводиться визначення вагомості та значущості 

кожного окремого показника моделі шляхом використання методичного 

підходу оцінювання результатів використання механізму в процесі управління 

персоналом (Зіновська, 2018g, c. 57-63).  

Тобто, нами на підставі дослідження розробок вчених щодо оцінки 

ефективності управління персоналом, кадровою службою та результативності 

роботи працівників удосконалено методичний підхід. Сформований 

методичний підхід оцінювання результатів використання механізму в процесі 

управління персоналом дозволяє здійснити оцінку значущості кожного 

окремого показника на підставі застосування експертного методу та залучення 

спеціальної служби для проведення такої оцінки, що дало змогу провести 

опитування групи експертів, згрупувати їх дані, здійснити ранжування 

фінансового, економічного, соціального, кадрового, технологічного, 
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інноваційного, інформаційного показників, розрахувати коефіцієнт вагомості, а 

також отримати достовірні результати і зробити висновки щодо ефективності 

використання механізму управління для підприємств харчової промисловості.  

Далі було застосовано методичний підхід оцінювання результатів 

використання механізму в процесі управління персоналом для дослідження 

важливості показників моделі. Зауважимо, що вище наведені показники моделі 

та їх відповідні показники матимуть різне розрахункове значення і тому для 

проведення більш точних розрахунків доцільним є врахування вагомості 

кожного показника моделі. Вагомість показників моделі була визначена 

службою проведення оцінки результативності механізму управління 

ефективністю використання персоналу на підставі експертного методу 

(анкетування) та шляхом опитування управлінського персоналу, керівництва 

підприємства, кадрової служби. Служба проведення оцінки результативності 

механізму несе відповідальність за якість проведеного дослідження, 

ефективність використання механізму, достовірність розробки та розрахунку 

моделі, правдивість даних для обраних підприємств харчової промисловості.  

Отже, експертам було поставлено завдання вибору більш значимих 

показників моделі, які відображають результативність механізму управління та 

відіграють вагому роль у його функціонуванні. Для визначення вагомості 

показників моделі було використано шкалу оцінки, в якій на основі опитування 

15 експертів та за дванадцятибальною оцінкою визначено значущість кожного 

показника моделі для з’ясування результативності механізму управління 

ефективністю використання персоналу і наведено їх ранжування. Тобто, 

експертам надано інформацію щодо показників та вони розподілили рівень 

значущості показників моделі від 1 до 12 балів. В процесі дослідження до групи 

найбільш компетентних експертів в області оцінки результативності механізму 

управління та вибору вагомих його показників було віднесено працівників 

досліджуваних підприємств: керівництво підприємства; управлінський 

персонал; керівництво кадрової служби; керівництво підрозділів підприємства; 

висококваліфікований персонал та робітники підприємства. Для проведення 



163 
 

опитування експертам було надано таку інформацію: чітке визначення мети 

проведення дослідження; характеристика показників моделі; показники оцінки 

за кожним окремим показником моделі; отримані значення показників моделі 

щодо оцінки результативності механізму управління; весь обсяг даних щодо 

використання механізму управління. Результатом опитування експертів є 

отримання підсумкових висновків та отримані дані наведені в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Результати опитування експертів щодо визначення вагомості показників 

МОРМУЕВП 

Експерти (z)  

 

Показники   

моделі (Bzi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Всього 

балів 

Фінансовий (Фм1) 8 12 10 12 11 10 11 12 11 12 10 12 11 12 12 166 

Економічний (Ем2) 5 10 10 8 9 8 10 9 11 11 9 11 11 9 11 142 

Соціальний (См3) 6 12 12 11 10 11 7 9 11 10 10 11 10 9 10 149 

Кадровий (Км4) 11 9 12 10 12 12 12 10 12 11 10 12 12 11 10 166 

Технологічний (Тм5) 9 6 7 8 10 11 8 9 10 7 8 10 9 8 9 129 

Інноваційний 

(Інновм6) 
10 8 9 7 6 4 5 7 3 5 5 9 8 7 3 96 

Інформаційний 

(Інфм7) 
11 7 8 6 9 4 6 8 5 7 5 9 8 6 3 102 

Всього балів (Cz) 60 64 68 62 67 60 59 64 63 63 57 74 69 62 58 950 

Примітка: складено автором  
 

Результати опитування експертів дозволяють попередньо оцінити які 

показники МОРМУЕВП є більш вагомими для оцінки результативності 

механізму управління та дають змогу достовірно проаналізувати його 

ефективність. На підставі аналізу отриманої інформації від експертів та 

узагальнення результатів експертизи було прийнято рішення щодо здійснення 

розрахунку коефіцієнта вагомості. Коефіцієнт вагомості за всіма показниками 

моделі слід визначати шляхом врахування результатів опитування кожного 

експерта за формулою 3.9:  

 

,   (3.9) 

 

де Ai – вагомий коефіцієнт i-ого показника моделі; 
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i – значення і-ого показника моделі;  

Bz1i1...Bz15i1 – бал, визначений z-тим експертом окремо для i-ого показника 

моделі; 

Cz1...Cz15 – загальна сума балів, які було визначено z-тим експертом для 

всіх показників моделі;  

p – загальне число експертів, які взяли участь в опитуванні.  

Таким чином, розрахунок коефіцієнта вагомості для фінансового 

показника моделі має вигляд формули 3.10: 

 

,   (3.10) 

 

де AФм – коефіцієнт вагомості фінансового показника моделі.  

На підставі використання формули 3.10 слід розраховувати коефіцієнт 

вагомості для інших показників моделі. За результатами розрахунку 

коефіцієнта вагомості служба запропонувала таке його значення для обраних 

показників МОРМУЕВП (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Значення коефіцієнта вагомості для показників МОРМУЕВП 

Показники моделі Коефіцієнт вагомості 

Фінансовий 0,18 

Кадровий 0,18 

Соціальний 0,16 

Економічний 0,15 

Технологічний 0,14 

Інформаційний 0,11 

Інноваційний 0,10 

Базисний і-ий показник результативності оцінки 

механізму управління ефективністю використання 

персоналу  

1 

Примітка: розроблено автором  

 

Перевагою удосконаленого методичного підходу є те, що він дозволяє, на 

основі опитування групи експертів, отримати достовірні дані щодо значущості 

показників моделі оцінки результативності та передбачає прозорість процесу 

отримання експертних оцінок і анкетування. Наведена шкала оцінки є 

придатною для використання на підприємствах харчової промисловості та 
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розроблена шляхом врахування показників діяльності даних підприємств, 

участі професійних фахівців, які мають досвід роботи у сфері використання 

механізму управління ефективністю використання персоналу, визначення 

специфіки управління працівниками, використання робітників, 

результативності роботи персоналу. Крім того, анкета в якій експертами 

визначається значущість показників моделі оцінки є простою, прозорою та 

зрозумілою. Все вищеозначене свідчить про практичне значення методичного 

підходу та його ефективність, можливість отримання якісних результатів 

дослідження та прийняття подальших виважених управлінських рішень.  

Дев’ятим етапом є визначення способу розрахунку інтегрального 

показника результативності механізму управління, який відбувається на 

підставі врахування даних отриманих від розрахунку базисного показника 

результативності. Нами запропоновано розраховувати інтегральний показник за 

результатами оцінки показників моделі, їх відповідних показників та шляхом 

врахування коефіцієнта вагомості, що має такий вид (формула 3.11):  

 

,  (3.11) 

 

де ІРмуевп – інтегральний показник результативність механізму управління 

ефективністю використання персоналу;  

n – кількість показників, що використовуються для оцінки методики;  

i – одиничний і-ий показник оцінки результативності;  

Fмi – фактичне значення і-ого показника моделі (тобто фінансовий, 

економічний, соціальний, кадровий, технологічний, інноваційний, 

інформаційний показник) як показника результативності механізму управління.  

Побудова МОРМУЕВП здійснюється на десятому етапі. 

Проаналізувавши кожен окремий показники, їх відповідні показники, 

коефіцієнт вагомості та базисний показник результативності запропоновано 

власне бачення розробки моделі оцінки результативності механізму, що 

відображено на рис. 3.6.  
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Рис. 3.6. Модель оцінки результативності механізму управління ефективністю 

використання персоналу підприємств  

Примітка: розроблено автором  
 

Після десятого етапу переходять до етапу впровадження моделі, на якому 

відбувається оцінка її результативності на обраних підприємствах. Зокрема, 

проводиться розрахунок даних: кожного окремого показника моделі; 

відповідних показників моделі; коефіцієнта вагомості; базисного показника 

результативності; інтегрального показника результативності механізму 

управління ефективністю використання персоналу; аналіз фінансового стану. 

Передбачається впровадження МОРМУЕВП на підприємстві та на підставі 

оцінки результативності з’ясування ефективності механізму управління.  

Дванадцятим етапом є опрацювання даних моделі обраного підприємства 

харчової промисловості, тобто зведення та обробка одержаних результатів, 

порівняння показників в динаміці та з’ясування тенденції до підйому чи 

падіння результатів за всіма показниками, причин виявлених тенденцій. 

Одночасно служба проведення оцінки результативності механізму здійснює 
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аналіз достовірності отриманих даних за моделлю та на підставі 

проаналізованих даних визначення ефективності використання механізму 

управління. Також, служба групує отримані результати дослідження та складає 

звіт, який подається керівництву підприємства для подальшого опрацювання.  

Визначення доцільності використання механізму управління є завданням 

тринадцятого етапу. В звіті служба проведення оцінки результативності 

механізму зазначає такі дані: оцінка роботи персоналу, управління 

працівниками, раціональність використання трудового потенціалу, умови 

роботи, проаналізовані складові моделі. За результатами звіту керівництво має 

можливість прийняти кадрові, управлінські та адміністративні рішення щодо 

регулювання процесу управління ефективністю використання персоналу, 

визначити причини покращення чи погіршення управління персоналом, а також 

з’ясувати і обґрунтувати необхідність подальшого використання механізму.  

Останнім етапом є забезпечення вдосконалення управління ефективністю 

використання персоналу на підприємстві. За умови отримання позитивних чи 

негативних тенденцій оцінки результативності моделі та її побудови 

керівництво матиме змогу адаптувати розроблену модель до діяльності 

підприємств харчової промисловості, покращити функціонування МУЕВП, 

вдосконалити управління роботою працівників задля отримання економічного 

ефекту, зростання результатів фінансово-господарської діяльності (Зіновська, 

2018g, c. 57-63).  

Таким чином, запропонована у дисертаційній роботі методика оцінки 

результативності механізму управління ефективністю використання персоналу 

підприємств є доцільною для впровадження на підприємствах харчової 

промисловості, основним способом проведення достовірної оцінки 

ефективності механізму та забезпечує отримання даних для подальшого 

впровадження механізму, прийняття обґрунтованих кадрових рішень, 

підвищення результативності процесу управління кадрами і подальшої 

стабілізації фінансово-господарської діяльності.  
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3.2. Застосування моделі оцінки механізму управління ефективністю 

використання персоналу на промислових підприємствах  

 

Зважаючи на погіршення функціонування підприємств харчової 

промисловості, що відбувається за умови негативного впливу чинників 

зовнішнього та внутрішнього середовища, відсутності дієвих інструментів 

налагодження їх розвитку, підтримки з боку органів місцевої та державної 

влади, існує нагальна потреба у впровадженні способів відновлення 

фінансового стану підприємств. Ще однією причиною нестабільного становища 

підприємств є неефективність процесу використання персоналу, управління 

працівниками, що безпосередньо впливає на виробництво, збут продукції, 

результати господарської діяльності, розмір отриманого прибутку, рівень 

конкурентоспроможності та задоволення потреб споживачів. Тому, задля 

успішного функціонування підприємств харчової промисловості, покращення 

їх виробничо-господарської діяльності, зміцнення позицій на ринку та 

охоплення нових ринків збуту, максимізації прибутку і мінімізації витрат 

доцільним є застосування сучасних методів, інструментів, підходів, механізмів 

до управління ефективністю використання персоналу. Процес управління 

ефективністю використання персоналу випливає на результативність роботи 

працівників через створення умов праці, формування трудового потенціалу, 

застосування здібностей працівників, сприяння їх розвитку та врахування 

потреб персоналу в процесі роботи і потребує певних механізмів або систем 

його здійснення. Впровадження механізму управління ефективністю 

використання персоналу є необхідним на підприємствах з метою організації, 

коригування та реалізації раціонального управління, використання працівників, 

прийняття адміністративних, управлінських та кадрових рішень, досягнення 

мети підприємства, збору та передачі інформації щодо діяльності персоналу, 

покращення мотивації, задоволення потреб працівників, здійснення роботи 

управлінського персоналу та як важливий інструмент успішного 

функціонування системи управління. Задля підтвердження результативності та 
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дієвості застосування механізму управління на підприємствах доцільним є 

проведення розрахунків щодо оцінки його ефективності, що можливо на 

підставі використання розробленої МОРМУЕВП (підрозділ 3.1).  

Зважаючи на мету та завдання МОРМУЕВП (підрозділ 3.1) доцільно далі 

її впровадити в діяльність підприємств харчової промисловості та 

проаналізувати отримані результати задля визначення перспектив їх розвитку 

та раціональності управління ефективністю використання персоналу, а також 

формування висновків щодо необхідності впровадження та подальшого 

використання механізму.  

Запропонований МОРМУЕВП було апробовано на прикладі таких 

підприємств харчової промисловості: ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод», ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат». Вибір 

даних підприємств був обумовлений такими обставинами: наявність 

конкурентних переваг; збут продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

схожість процесів управління та використання персоналу; однорідність 

продукції, що випускається та форми власності; оцінка можливості 

використання механізму управління ефективністю використання персоналу на 

підприємствах з різним фінансовим становищем; схожість систем мотивації 

працівників та контролю за виробництвом продукції (Зіновська, 2015).  

Обравши підприємства харчової промисловості переходимо до оцінки 

результативності механізму управління ефективністю використання персоналу 

(МУЕВП), що здійснюється шляхом розрахунку інтегрального показника 

результативності механізму управління на підставі даних аналізу соціального, 

інноваційного, технологічного, економічного, фінансового, інформаційного, 

кадрового показників та їх відповідних показників. Тобто, спочатку 

проводиться аналіз показників МОРМУЕВП, коефіцієнта вагомості для 

кожного окремого показника, а потім розрахунок базисного показника 

результативності кожного показника моделі та інтегрального показника 

результативності механізму управління (Зіновська, 2015).  
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На прикладі ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» було 

апробовано МОРМУЕВП та обчислено всі її складові елементи. Першочергово, 

нами було проаналізовано та обчислено фінансовий показник моделі в динаміці 

за 2013-2017 рр. (табл. 3.3). За результатами здійснених розрахунків 

спостерігається пришвидшення темпів зростання складових елементів 

фінансового показника.  

Таблиця 3.3 

Аналіз базисного фінансового показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» в 2013-2017 рр. 

Роки 

 

Складові фінансового  

показника моделі 

2013 2014 2015 2016 2017 

Витрати на персонал (Вп) 111297,52 363792,79 375991,06 215310,37 221570,53 

Витрати на оплату праці (ВОП) 35794,00 46393,00 58705,00 73828,00 81731,00 

Витрати на розвиток персоналу 

(ВРп) 
13821,34 28767,55 49093,76 47410,51 48676,97 

Витрати на управління 

працівниками (ВУп) 
9085,51 12125,42 25247,72 24223,17 25211,50 

Виручка від реалізації продукції 

(ВРП) 
1116123,00 1617109,00 2663399,00 2474272,00 3112237,00 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) (СРП) 
980344,00 1209918,00 2213918,00 2150785,00 2817872,00 

Фонд оплати праці (ФОП) 34337,00 44343,20 59888,30 75069,00 83109,00 

Рентабельність персоналу (Рп) 44,86 -14,10 151,81 -19,42 19,84 

Витрати на одного співробітника 

(Вос) 
133,45 412,93 431,18 247,48 254,97 

Частка витрат на персонал в обсязі 

реалізованої продукції (ВпОРП) 
0,97 2,44 1,38 0,79 0,79 

Коефіцієнт фінансової автономії 

(Кфа) 
0,33 0,29 0,36 0,24 0,23 

Коефіцієнт концентрації власного 

капіталу (КкВК) 
0,33 0,29 0,36 0,24 0,23 

Коефіцієнт концентрації 

позикового капіталу (КкПК) 
0,80 0,71 0,64 0,76 0,77 

Коефіцієнт ефективності 

використання фінансових ресурсів 

(КевФР) 

0,04 -0,01 0,13 -0,01 0,01 

Коефіцієнт ефективності 

використання власних коштів 

(КевВК) 

0,17 0,002 0,37 -0,0041 0,06 

PjФм 29,73 27,25 52,87 37,48 49,37 

Ai 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

m 15 15 15 15 15 

РФмуевп (РФм) 0,35 0,32 0,62 0,44 0,58 

Примітка: складено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  
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Значення витрат на персонал за 2017 р. виросло на 6260,15 грн. у 

порівнянні з 2016 р., що пояснюється зростанням загальної суми витрат по 

підприємству з 2495947 грн. до 3141463 грн. за 2016-2017 рр. відповідно. В 

цілому у 2017 р., порівняно з 2016 р., виросли наступні витрати: витрати на 

оплату праці виросли з 73828,00 грн. у 2016 р. до 81731,00 грн. у 2017 р.; 

витрати на розвиток персоналу порівняно з 2016 р. виросли на 1266,46 грн. 

(3%); витрати на управління працівниками підвищилися на 988,33 грн. за 

2017 р. або 4% (табл. 3.3, Додаток Ж, табл. Ж.1). Ці дані свідчать про те, що у 

2017 р. ситуація на підприємстві покращилася та витрачання коштів було 

раціональним на відміну від 2016 р., в якому був отриманий збиток та 

спостерігалося зниження показників фінансово-господарської діяльності. 

Також маємо зростання виручки від реалізації продукції за період 2013-2015 рр. 

та 2017 р. У 2016 р. обсяг виручки від реалізації продукції знизився та становив 

2474272,00 грн., а за 2017 р. виріс на 25,78%.  

Позитивним для функціонування підприємства є зростаюча динаміка 

фонду оплати праці за 2013-2017 рр. та даний показник виріс на 10,71% у 

порівнянні з 2016 р. (табл. 3.3, Додаток Ж, табл. Ж.1). Про нарощування 

виробничих потужностей підприємства свідчить зростання собівартості 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у базовому періоді проти 

попереднього на 667087,00 грн. (31%). Крім того, на підприємстві раціонально 

розподілені та використані фінансові ресурси, витрачання коштів є 

обґрунтованим, витрати на персонал використовуються ефективно, працівники 

працюють результативно і отримано прибуток, що підтверджують розрахунки 

показника рентабельності персоналу. Показник рентабельності персоналу виріс 

за 2017 р., порівняно з 2016 р., у 2,16 рази внаслідок прибутковості діяльності у 

2017 р. (17237 грн.) та збитковості у 2016 р. (-16892 грн.).  

Зауважимо, що позитивні зрушення у 2017 р. проти 2016 р. мали 

позиковий капітал, який виріс на 10%, власний капітал, що підвищився на 4% 

та фінансовий результат до оподаткування був позитивним. Зміна 

вищенаведених показників спричинила зростання за 2017 р. таких показників: 
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коефіцієнт концентрації позикового капіталу виріс на 1,32% проти 2016 р.; 

коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів виріс у 18 разів 

порівняно з 2016 р.  

Про незначне погіршення використання власного капіталу у порівнянні з 

позиковим свідчить уповільнення зростання таких коефіцієнтів: коефіцієнт 

фінансової автономії у 2017 р. проти 2016 р. зменшився на 4,27%; коефіцієнт 

концентрації власного капіталу скоротився з 0,24 у 2016 р. до 0,23 у 2017 р. 

Результати аналізу складових фінансового показника дозволяють відзначити, 

що більшість з них має позитивну динаміку та тенденцію до зростання і 

свідчать про раціональність витрачання коштів на персонал, ефективність 

розподілу фінансових ресурсів, організації фінансових потоків.  

В цілому, за результатами аналізу складових фінансового показника було 

розраховано його значення на підставі врахування коефіцієнта вагомості. Для 

показників ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» було отримано 

значення коефіцієнта вагомості шляхом застосування методики оцінки 

результативності механізму управління ефективністю використання персоналу 

підприємств, що наведено в табл. 3.4.  

Таблиця 3.4 

Значення коефіцієнта вагомості для показників МОРМУЕВП по 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» 

Показники моделі Коефіцієнт вагомості 

Фінансовий 0,18 

Кадровий 0,18 

Соціальний 0,16 

Економічний 0,15 

Технологічний 0,14 

Інформаційний 0,11 

Інноваційний 0,10 

Базисний і-ий показник результативності оцінки 

механізму управління ефективністю використання 

персоналу 

1 

Примітка: розроблено автором  

 

Коефіцієнт вагомості для фінансового показника становив 0,18, тобто він 

відіграє важливе значення в оцінці результативності МУЕВП та його значення є 

підтвердженням ефективності механізму. Найнижче значення фінансового 
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показника було у 2014 р. та 2016 р., причиною чого є збитковість діяльності 

підприємства в цих періодах. За аналізований період фінансовий показник був 

на рівні 0,58 та виріс на 31,73% порівняно з 2016 р. Тобто базисний показник 

результативності фінансового показника моделі має позитивне значення і 

свідчить про раціональність використання витрат на управління персоналом, 

зростання прибутковості діяльності і покриття наявних витрат, а також 

доцільність застосування механізму.  

Результати аналізу складових економічного показника демонструють 

динаміку до зростання в досліджуваному періоді (табл. 3.5).   

Таблиця 3.5 

Аналіз базисного економічного показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» в 2013-2017 рр. 

Роки 

 

Складові 

економічного показника моделі 

2013 2014 2015 2016 2017 

Готова продукція (ГП) 114533 149139 272984 272169 279432 

Обсяг реалізованої продукції (ОРП) 871198 1370485 1388587,06 1592054 1978163 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) за 

участі робітників, які пройшли 

професійну підготовку (ЧДрпРпп) 

376221,24 362580,49 683358,03 229454,84 540838,89 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) (СРП) 
980344 1209918 2213918 2150785 2817872 

Власний капітал (ВК) 287700 274634 407002 390118 407266 

Сума чистого прибутку (ЧП) 37412 -12421 132378 -16892 17237 

Витрати на персонал (Вп) 111297,52 363792,79 375991,06 215310,37 221570,53 

Витрати на придбання обладнання  

(ВПО) 
42020,49 149844,38 294674,03 101085,85 183775,59 

Фондоозброєність праці  (ФозбрП) 320,35 293,82 293,31 302,25 312,10 

Фондовіддача (Фв) 2,68 3,84 6,19 5,54 6,60 

Рентабельність витрат на персонал 

(РВп) 
0,34 -0,03 0,35 -0,08 0,08 

Коефіцієнт довгострокової 

заборгованості (КДЗ) 
0,08 0,13 0,004 0,287 0,289 

Коефіцієнт стійкості економічного 

зростання (КСез) 
-0,003 -0,03 0,09 -0,03 -0,01 

Коефіцієнт ефективності 

управління персоналом (КЕуп) 
11,00 -2,22 24,98 -3,38 3,59 

PjЕм 27,34 17,25 50,93 27,20 41,43 

Ai 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

m 14 14 14 14 14 

РЕмуевп (РЕм) 0,29 0,18 0,54 0,29 0,44 

Примітка: складено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  
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В 2017 р. маємо зростання готової продукції на 7263,00 грн. (2,67%) 

проти 2016 р., а також обсяг реалізованої продукції виріс з 1592054 грн. у 

2016 р. до 1978163 грн. у 2017 р. (частка зростання склала 24,25%). Позитивна 

динаміка вище наведених показників є підтвердженням покращення результатів 

діяльності підприємства у 2017 р., а саме обсягів виробництва та збуту 

продукції. Слід зауважити, що за 2017 р. позитивні зрушення мали такі 

показники: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

участі робітників, які пройшли професійну підготовку виріс на 311384,06 грн. 

проти 2016 р.; витрати на персонал склали 221570,53 грн., тобто сума зросла на 

2,91% відносно 2016 р.; витрати на придбання обладнання виросли з 

101085,85 грн. у 2016 р. до 183775,59 грн. у 2017 р., тобто підвищилися на 

81,80% (табл. 3.5, Додаток Ж, табл. Ж.2). За 2016 р. діяльність підприємства 

була збитковою, але ситуація у 2017 р. змінилася та розмір прибутку склав 

17237 грн. Це свідчить про виправданість зростання витрат, раціональність їх 

використання та ефективність роботи персоналу щодо виробництва продукції.  

Бачимо, що загальна чисельність працівників за аналізований період 

склала 869 осіб та скоротилася на 1 особу проти 2016 р. Також у 2017 р. 

підвищився обсяг основних засобів відносно 2016 р. на 3%, первісна вартість 

основних засобів збільшилася на 5,8% і сума виручки від реалізації продукції 

зросла відповідно на 25,78% проти 2016 р. Про ефективність використання 

основних виробничих фондів та підвищення продуктивності праці свідчить 

зростання фондоозброєності праці, фондовіддачі за 2017 р., у порівнянні з 

2016 р., на 3,26% та відповідно на 19,26% (Додаток Ж, табл. Ж.2). Одночасно, 

витрати коштів на персонал підприємства є раціональними та доцільними, що 

підтверджується зростанням показника рентабельності витрат на персонал за 

аналізований період проти 2016 р. на 0,84%. В динаміці коефіцієнт 

ефективності управління персоналом виріс на 5,55% за аналізований період 

проти 2016 р. внаслідок прибутковості діяльності підприємств.  

Проте, на підприємстві у 2017 р. підвищився рівень заборгованості, що 

показує зростання коефіцієнта довгострокової заборгованості на 0,97%, суми 
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позикового капіталу на 10,49%, довгострокових зобов’язань на 11,56% відносно 

2016 р.  

Дані табл. 3.5 дозволяють стверджувати, що відбулося покращення 

виробництва продукції, зростання результативності роботи персоналу, 

враховані потреби працівників в процесі діяльності, витрати на придбання 

нового обладнання є доцільними.  

Відповідно до складових економічного показника шляхом врахування 

коефіцієнта вагомості розраховано його значення для ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод». Значення коефіцієнта вагомості склало 0,15 та 

розрахунковий базисний показник результативності економічного показника 

моделі був максимальним у 2015 р. та у 2017 р. Зростання базисного показника 

результативності економічного показника моделі за 2017 р., у порівнянні з 

2016 р., становило 52,33% і показує поступове покращення ефективності 

управління персоналом, що вплинуло на процес виплати заробітної плати, 

зростання виробництва продукції та виконання завдань персоналом, а також 

підвищення суми витрат на працівників.  

Загальний аналіз складових соціального показника моделі по 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» представлено в табл. 3.6. Як 

бачимо у 2017 р. відбулося підвищення соціальних витрат на персонал у 

порівнянні з 2016 р. на 2174 грн. (14,32%). Свідченням покращення 

використання методів мотивації, впровадження соціальних гарантій, 

підвищення кваліфікації персоналу, злагодженості роботи колективу у 2017 р. є 

зростання таких показників: середня заробітна плата працівників виросла на 

1043 грн. (17,01%); витрати на навчання персоналу виросли на 1672,37 грн. 

(8,26%) у порівнянні з 2016 р. (Додаток Ж, табл. Ж.3).  

В динаміці намітилася позитивна динаміка коефіцієнта вирішення 

конфліктів в механізмі управління у 2013 р., 2015 р., 2017 р. У досліджуваному 

періоді даний показник виріс на 12,50% проти 2016 р. та свідчить про своєчасне 

вирішення протиріч, суперечностей в колективі, налагодження соціального 

клімату та спільну співпрацю персоналу (табл. 3.6).  
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Таблиця 3.6 

Аналіз базисного соціального показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» в 2013-2017 рр. 

Роки 

 

Складові 

соціального показника моделі 

2013 2014 2015 2016 2017 

Соціальні витрати на персонал (СВп) 12407 15380 15562 15179 17353 

Середня заробітна плата працівників 

(ЗПп) 
3200 4082 5451 6130 7173 

Заробітна плата керівництва (ЗПк) 8125 9783 10452 11780 12902 

Витрати на навчання персоналу (ВНп) 12503,94 20870,87 21519,17 20237,14 21909,51 

Обсяг штрафів накладених на персонал 

підприємства (ШНпп) 
13600,00 22400,00 21200,00 17515,00 19200,00 

Коефіцієнт вирішення конфліктів в 

механізмі управління (КВКму) 
0,50 0,43 0,57 0,48 0,54 

Коефіцієнт співвідношення заробітної 

плати до прожиткового мінімум 

(КСзппм) 

2,79 3,35 4,48 4,45 4,48 

PjСм 17,35 17,91 26,88 13,79 17,52 

Ai 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

m 7 7 7 7 7 

РСмуевп (РСм) 0,39 0,41 0,61 0,32 0,40 

Примітка: складено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  

 

Водночас, на підприємстві існує сувора система контролю та 

відповідальності працівників за порушення трудової дисципліни, правил 

роботи і тому за 2017 р. збільшився обсяг штрафів накладених на персонал 

підприємства на 1685 грн. (9,62%) проти 2016 р. Мав тенденцію до зростання 

коефіцієнт співвідношення заробітної плати до прожиткового мінімум, який за 

2017 р. виріс на 0,78% у порівнянні з 2016 р., що обумовлено постійним 

підвищенням прожиткового мінімуму та відповідно середньої заробітної плати 

працівників (Додаток Ж, табл. Ж.3).  

Таким чином, проведений аналіз показників дає змогу відзначити, що на 

підприємстві створені належні умови для розвитку трудового потенціалу 

працівників, зростання рівня мотивації праці, навчання та підвищення 

кваліфікації, вирішення протиріч в колективі та сприяння взаємодопомоги 

працівників, а також належний рівень соціального забезпечення (тобто 
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фінансування путівок, виплата одноразової допомоги, вихідної допомоги, 

страхових внесків, витрати на лікування працівників).  

На підставі врахування складових соціального показника та коефіцієнта 

вагомості, який становив 0,16, було розраховано базисний показник 

результативності соціального показника моделі для ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод». За 2017 р. даний показник підвищився на 27,03% у 

порівнянні з 2016 р. та дозволяє зробити висновок, що результативність 

соціального показника зростає, рівень соціального забезпечення працівників є 

достатнім, кадрова служба ефективно співпрацює з працівниками, 

застосовуються нематеріальні методи мотивації.  

Узагальнений аналіз технологічного показника по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» за 2013-2017 рр. подано в табл. 3.7. Основним 

підтвердженням позитивних зрушень даного показника є зростання обсягу 

виробництва продукції у 2017 р. на 245162,00 грн. (14,68%), обсягу реалізованої 

продукції на 386109,00 грн. (24,25%), готової продукції на 7263,00 грн. (2,67%) 

відносно 2016 р. (табл. 3.7, Додаток Ж, табл. Ж.4). Зростання обсягів 

виробництва продукції свідчить про те, що продукція користується попитом як 

на вітчизняному, так і на міжнародному ринках та персонал виготовляє якісну 

продукцію. Одночасно підприємство зацікавлене в купівлі нового обладнання, 

оновленні зношеного устаткування, адже у 2017 р. витрати на придбання 

обладнання сягнули 183775,59 грн., в той час як у 2016 р. – 101085,85 грн. 

(частка зростання становила 81,80%). 

Зростання попиту на продукцію на ринку та залучення працівників до її 

вдосконалення, ефективне управління витратами, отриманими доходами від 

продажу продукції, покращення господарської діяльності відображає показник 

витрат на виробництво нового виду продукції та розвиток технологічного 

потенціалу персоналу, оскільки за 2017 р. він виріс на 65511,75 грн. (70,58%) та 

рентабельність продажу продукції, яка виросла на 18,87%, а також зростання 

рентабельності діяльності у порівнянні з 2016 р. (Додаток Ж, табл. Ж.4). 
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Таблиця 3.7 

Аналіз базисного технологічного показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» в 2013-2017 рр. 

Роки 

 

Складові  

технологічного показника моделі 

2013 2014 2015 2016 2017 

Обсяг виробництва продукції (ОВП) 1003500 1227295 1089429,13 1670303 1915465 

Обсяг реалізованої продукції (ОРП) 871198 1370485 1388587,06 1592054 1978163 

Готова продукція (ГП) 114533 149139 272984 272169 279432 

Витрати на придбання обладнання 

(ВПО) 
42020,49 149844,38 294674,03 101085,85 183775,59 

Витрати на виробництво нового виду 

продукції та розвиток технологічного 

потенціалу персоналу (ВВнпРтпп) 

27336,03 142473,64 277431,62 92824,27 158336,02 

Рентабельність продажу продукції (РПп) 3,35 -0,77 4,97 -0,68 0,55 

Рівень травматизму (РТ) 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 

Рентабельність продукції (Рп) 0,14 0,34 0,20 0,15 0,10 

Рентабельність діяльності (РД) 0,04 0,0003 0,06 -0,001 0,01 

Коефіцієнт керованості працівників 

(ККп) 
24,53 15,73 16,45 17,40 18,10 

Ступінь дотримання трудової 

дисципліни (ДТд) 
0,12 0,15 0,14 0,13 0,13 

Коефіцієнт виплати винагород за 

результатами виробництва (КВвРв) 
0,26 0,26 0,25 0,25 0,30 

PjТм 33,84 26,75 58,39 27,17 37,63 

Ai 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

m 12 12 12 12 12 

РТмуевп (РТм) 0,38 0,30 0,66 0,31 0,43 

Примітка: складено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  

 

Незмінними за 2016-2017 рр. залишилися рівень травматизму та ступінь 

дотримання трудової дисципліни, що свідчить про скорочення кількості 

травмованих працівників у процесі виробництва, належний рівень дотримання 

трудової дисципліни працівниками, правил внутрішнього розпорядку. 

Керівництво підприємства зацікавлене в ефективності роботи персоналу і тому 

стимулює їх працю, адже у 2017 р. коефіцієнт виплати винагород за 

результатами виробництва виріс на 19,99% проти 2016 р., що обумовлено 

зростанням суми витрат на виплату винагород на 1975 грн. відносно до 2016 р. 

Також підвищився коефіцієнт керованості працівників у 2017 р. проти 2016 р. 
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на 4,05%, що підтверджує ефективність використання управлінського 

персоналу, належний контроль за результатами роботи працівників.  

Відбувається поступове зростання визначених показників за 

технологічним показником, що відображає налагодження процесу управління 

та використання персоналу. На підставі врахування вищеозначених показників 

та коефіцієнта вагомості (0,14) розраховано базисний показник 

результативності технологічного показника моделі, який виріс на 38,53% за 

аналізований період у порівнянні з 2016 р. (табл. 3.7). Позитивна динаміка 

технологічного показника є підтвердженням результативності застосування 

МУЕВП та свідчить про належний рівень організації виробничого процесу, 

оновлення застарілого обладнання, постійне вдосконалення продукції, 

здійснення контролю за роботою персоналу, дотриманням трудової дисципліни, 

оснащення робочих місць сучасним обладнанням, навчання персоналу для 

роботи з новою технікою.  

Щодо інноваційного показника, то можемо спостерігати зростаючу 

динаміку проаналізованих показників підприємства ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» за 2013-2017 рр. (табл. 3.8). Зокрема, у 2017 р. 

відбулося зростання таких показників: коефіцієнт впровадження нового 

обладнання виріс на 2,30% у порівнянні з 2016 р. внаслідок зростання кількості 

впроваджених технологій; коефіцієнт інноваційного потенціалу персоналу 

підвищився проти 2016 р. на 3,33%, що обумовлено збільшенням кількості 

інновацій запропонованих працівниками на 10 штук; зростання коефіцієнта 

наукомісткості виробництва склало 90,95% відносно 2016 р. та відбулося 

внаслідок збільшення суми фінансових витрат на 9876 грн. і витрат на 

виробництво нового виду продукції та розвиток технологічного потенціалу 

персоналу на 65511 грн. у порівнянні з попереднім періодом; наукоємність 

праці виросла на 26,01% проти 2016 р. внаслідок раціонального використання 

коштів спрямованих на проведення науково-дослідних робіт (Додаток Ж, 

табл. Ж.5).  
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Таблиця 3.8 

Аналіз базисного інноваційного показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» в 2013-2017 рр. 

Роки 

Складові 

інноваційного показника моделі 

2013 2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт впровадження нового обладнання (КВно) 0,70 0,73 0,77 0,78 0,80 

Коефіцієнт інноваційного потенціалу персоналу 

(КІПп) 
0,44 0,47 0,44 0,47 0,48 

Коефіцієнт наукомісткості виробництва (КНВ) 0,68 2,81 3,43 1,07 2,03 

Наукоємність праці (НП) 0,16 0,21 0,27 0,23 0,29 

PjІнновм 1,99 4,21 4,92 2,55 3,61 

Ai 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

m  4 4 4 4 4 

РІнновмуевп (РІнновм)  0,05 0,11 0,12 0,06 0,09 

Примітка: складено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  

 

Отже, на підприємстві спостерігається ситуація до покращення 

інноваційного потенціалу персоналу, впровадження науково-дослідних 

розробок, винаходів у процес виробництва продукції, застосування більш 

нового обладнання та заміни застарілого устаткування, навчання персоналу для 

роботи з новою технікою та залучення працівників до розробки нових ідей.  

Шляхом врахування позитивного значення проаналізованих показників, 

коефіцієнта вагомості (0,10) було отримано розрахункове значення базисного 

показника результативності інноваційного показника моделі у 2016 р. на рівні 

0,06 та у 2017 р. – 0,09, тобто відсоток зростання становив 41,69% (табл. 3.8). 

Проте, суттєвого зростання інноваційного показника моделі не відбулося та 

існує потреба у подальшому впровадженні МУЕВП для покращення 

інноваційного потенціалу персоналу. В цілому, значення показника було 

позитивним, що відображає поступове впровадження новітніх технологій, 

постійне навчання та підвищення кваліфікації персоналу. 

Також слід охарактеризувати отримані значення за інформаційним 

показником ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод». За 2017 р. 

суттєве підвищення відбулося за всіма показниками, що спричинено 
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зростанням витрат на створення внутрішньої інформаційної бази на 68%, 

загальної суми витрат по підприємству на 26% проти 2016 р., збільшенням 

кількості документації призначеної для персоналу, скороченням часу на пошук 

та обробку документації, поширенням інформації серед працівників та її 

ефективним використанням. По підприємству динаміку до збільшення у 2017 р. 

мали: коефіцієнт витрат на формування інформаційної бази даних виріс на 

33,33% відносно 2016 р.; коефіцієнт забезпеченості персоналу документацією 

перевищує 2016 р. на 11,95%; коефіцієнт ефективності використання 

інформації керівництвом виріс порівняно з 2016 р. у 2,5 рази (табл. 3.9, 

Додаток Ж, табл. Ж.6).  

Таблиця 3.9 

Аналіз базисного інформаційного показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» в 2013-2017 рр. 

Роки 
Складові 
інформаційного показника моделі 

2013 2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт витрат на формування інформаційної бази даних 
(КВФібд) 

0,07 0,06 0,07 0,06 0,08 

Коефіцієнт забезпеченості персоналу документацією (КЗпД)  0,24 0,23 0,21 0,20 0,22 

Коефіцієнт витрачання часу на пошук та обробку 
документації (КВЧпоД)  

1,20 0,50 1,75 0,62 1,25 

Коефіцієнт ефективності використання інформації 
керівництвом (КЕВІк)  

0,15 0,14 0,38 0,12 0,42 

PjІнфм 1,66 0,93 2,41 1,00 1,97 

Ai 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

m  4 4 4 4 4 

РІнфмуевп (РІнфм) 0,04 0,02 0,06 0,03 0,05 

Примітка: складено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  

 

Вище наведені дані свідчать про збільшення витрат на підприємстві на 

програмне забезпечення, формування бази даних, поширення інформації серед 

персоналу для більш ефективного її використання, підвищення швидкості 

обробки даних, прийняття виважених адміністративних, кадрових рішень.  

Для інформаційного показника коефіцієнт вагомості був встановлений на 

рівні 0,11 та позитивне значення проаналізованих показників дозволило 
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розрахувати базисний показник результативності інформаційного показника 

моделі. За 2013-2017 рр. найвище значення показника було досягнуто у 2015 р. 

та становило 0,06, у 2017 р. – 0,05, а також зростання показника проти 2016 р. 

склало 97,74 (табл. 3.9). Незначне зростання показника є підтвердженням 

обмеженості доступу та поширення інформації серед персоналу, відсутності 

автоматизованої системи пошуку документації, доцільності покращення 

системи розповсюдження інформаційних даних, тобто інформаційне 

забезпечення МУЕВП потребує покращення.  

Останнім показником МУЕВП є кадровий показник, за яким нами було 

проаналізовано ряд показників (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Аналіз базисного кадрового показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» в 2013-2017 рр. 

Роки 

Складові 

кадрового показника моделі 

2013 2014 2015 2016 2017 

Середня кількість працівників (Кп) 834 881 872 870 869 

Кількість штатних працівників (Кшп) 818 862 856 856 854 

Кількість позаштатних осiб, якi працюють за 

сумісництвом (Кпо)  
16 19 16 14 15 

Кількість керівників (Кк)  45 57 59 58 60 

Частка управлінського персоналу з вищою освітою 

(УПво)  
0,85 0,80 0,79 0,78 0,83 

Кількість робітників, які мають вищу освіту (Крво) 550 552 560 567 571 

Фонд оплати праці (ФОП)  34337 44343,2 59888,3 75069 83109 

Витрати на оплату праці (ВОП) 35794 46393 58705 73828 81731 

Витрати на управління трудовими відносинами (ВуТВ) 957,16 454,74 3977,99 3874,51 4056,96 

Продуктивність праці (ПП)  137,33 169,28 313,06 312,84 321,56 

Коефіцієнт плинності кадрів (КПк)  4,44 5,33 4,59 2,99 2,88 

Коефіцієнт розвитку персоналу (КРп)  0,31 0,65 1,10 1,03 1,05 

Коефіцієнт розвитку служби управління персоналом 

(КРСуп)  
0,74 0,75 0,72 0,74 0,81 

Рентабельність витрат на розвиток персоналу (РВРп) 2,71 -0,43 2,70 -0,36 0,35 

Рентабельність управління використанням персоналу 

(РУВп) 
44,86 -14,10 151,81 -19,42 19,84 

Ефективність прийняття рішень щодо управління 

персоналом (ЕПРуп)  
0,43 0,52 0,58 0,55 0,59 

PjКм 40,50 29,27 43,65 30,64 37,95 

Ai 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

m  16 16 16 16 16 

РКмуевп (РКм)  0,44 0,32 0,48 0,34 0,42 

Примітка: складено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  
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У 2017 р. на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» бачимо 

динаміку до зменшення загальної кількості працівників на одну особу відносно 

2016 р., кількості штатних працівників з 856 осіб у 2016 р. до 854 осіб у 2017 р. 

та одночасно у порівнянні з 2016 р. зросла кількість позаштатних осiб, якi 

працюють за сумісництвом на одну особу, кількість керівників на дві особи. 

При проведенні аналізу було з’ясовано, що рівень професіоналізму працівників 

підприємства підвищився, адже у 2017 р. зросла частка управлінського 

персоналу з вищою освітою на 6,84%, кількість робітників, які мають вищу 

освіту також збільшився на чотири особи відносно 2016 р.  

Зауважимо, що покращення рівня освіти працівників, умов праці, врахування 

потреб персоналу обумовлено зростанням за аналізований період відносно 

2016 р. фонду оплати праці на 8040 грн. (10,71%), витрат на оплату праці на 

7903 грн. (10,70%), витрат на управління трудовими відносинами на 182,45 грн. 

(4,71%).  

Характеризуючи кадровий показник слід відзначити, що по підприємству 

відбулося покращення управління і використання персоналу та протягом 

аналізованого періоду зросли наступні показники проти 2016 р.: рентабельність 

витрат на розвиток персоналу виросла на 0,61%, що свідчить про 

раціональність використання коштів, доцільність витрат на підвищення 

кваліфікації працівників, професійну підготовку та прибутковість діяльності; 

показник рентабельності управління використанням персоналу також виріс, 

адже покращилася раціональність використання працівників, управління їх 

роботою, що дозволило отримати прибуток; коефіцієнт розвитку служби 

управління персоналом виріс на 9,80% внаслідок зростання чисельності 

управлінського персоналу які пройшли професійну підготовку на дві особи у 

порівнянні з 2016 р. та підтверджує ефективність роботи даної служби; 

коефіцієнт розвитку персоналу також підвищився на 2,01%, що  

спричинено зростанням чисельності працівників з професійною підготовкою на 

три особи, загальної суми витрат на розвиток персоналу на 1266,46 грн. 

відносно 2016 р. (табл. 3.10, Додаток Ж, табл. Ж.7). Підтвердженням 
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раціональності дій управлінського персоналу є зміна показника  

ефективності прийняття рішень щодо управління персоналом у 2017 р., 

порівняно з 2016 р., який виріс на 7,27%. Вагомим показником для діяльності 

підприємства є зростання у 2017 р., порівняно з 2016 р., продуктивності праці 

на 2,79%, що відображає ефективність використання і роботи персоналу, 

зростання обсягів готової продукції та скорочення витрат часу на її 

виробництво.  

Наведені дані свідчать про зростання на підприємстві трудового 

потенціалу персоналу, ефективність їх використання, налагодження процесу 

управління кадрами, створення умов для роботи та розвитку працівників.  

Враховуючи значення показників та коефіцієнта вагомості (0,18) 

визначено базисний показник результативності кадрового показника моделі, 

який за 2017 р., порівняно з 2016 р., виріс на 23,85% (Додаток Ж, табл. Ж.7). 

Динаміка даного показника є підтвердженням доцільності використання 

МУЕВП, направленості підприємства на підвищення рівня заробітної плати, 

ефективності управління кадрами, фінансування розвитку та навчання 

персоналу, формування трудового потенціалу, зростання обсягів виробництва 

продукції, коригування діяльності управлінського персоналу.  

Провівши загальний аналіз показників МОРМУЕВП, врахувавши 

коефіцієнт вагомості, визначивши базисний показник результативності було 

з’ясовано, що ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» мав позитивні 

тенденції та розраховано інтегральний показник результативність механізму 

управління ефективністю використання персоналу (табл. 3.11). У 2015 р. його 

значення було максимальним та становило 3,10, у 2016 р. значення було 

нижчим – 1,78, але у 2017 р. проти 2016 р. відбулося зростання на 35,30%. 

Отримане значення інтегрального показника дозволяє стверджувати, що 

МУЕВП є доцільним для подальшого використання та на підприємстві 

внаслідок його застосування покращилися результати діяльності, управління 

персоналом.  
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Таблиця 3.11 

Модель оцінки інтегрального показника результативність механізму управління 

ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» в 2013-2017 рр. 

Роки  

 

Показники моделі 

2013 2014 2015 2016 2017 

РФмуевп (РФм) 0,35 0,32 0,62 0,44 0,58 

РЕмуевп (РЕм) 0,29 0,18 0,54 0,29 0,44 

РСмуевп (РСм) 0,39 0,41 0,61 0,32 0,40 

РТмуевп (РТм) 0,38 0,30 0,66 0,31 0,43 

РІнновмуевп (РІнновм) 0,05 0,11 0,12 0,06 0,09 

РІнфмуевп (РІнфм) 0,04 0,02 0,06 0,03 0,05 

РКмуевп (РКм) 0,44 0,32 0,48 0,34 0,42 

ІРмуевп 1,95 1,67 3,10 1,78 2,41 

Абс. відхил., 2017 р.  

Показники моделі 2013 2014 2015 2016 

РФмуевп (РФм) 0,23 0,26 -0,04 0,14 

РЕмуевп (РЕм) 0,15 0,26 -0,10 0,15 

РСмуевп (РСм) 0,01 -0,01 -0,21 0,09 

РТмуевп (РТм) 0,04 0,12 -0,24 0,12 

РІнновмуевп (РІнновм) 0,04 -0,01 -0,03 0,03 

РІнфмуевп (РІнфм) 0,01 0,03 -0,01 0,03 

РКмуевп (РКм) -0,03 0,10 -0,06 0,08 

ІРмуевп 0,46 0,74 -0,70 0,63 

Відн. відхил., 2017 р. 

Показники моделі 2013 2014 2015 2016 

РФмуевп (РФм) 66,07 81,15 -6,62 31,73 

РЕмуевп (РЕм) 51,52 140,20 -18,64 52,33 

РСмуевп (РСм) 2,95 -2,19 -34,82 27,03 

РТмуевп (РТм) 11,22 40,69 -35,55 38,53 

РІнновмуевп (РІнновм) 81,55 -14,20 -26,62 41,69 

РІнфмуевп (РІнфм) 19,08 111,74 -18,24 97,74 

РКмуевп (РКм) -6,29 29,68 -13,05 23,85 

ІРмуевп 23,37 44,36 -22,51 35,30 

Примітка: розроблено автором  

 

Отже, дані табл. 3.11, рис. 3.7 показують позитивну зміну інтегрального 

показника та, що апробація МОРМУЕВП на обраному підприємстві дозволила 

оцінити ефективність від впровадження та потребу у використанні механізму 

управління. Зауважимо, що розрахунки здійснені за МОРМУЕВП є 

достовірними, оскільки отримані дані підтвердили реальний стан фінансово-

господарської діяльності, набуті результати від застосування МУЕВП та 

особливості функціонування ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод».  
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Рис. 3.7. Динаміка інтегрального показника результативність механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» в 2013-2017 рр. 

Примітка: побудовано автором  

 

Зроблені розрахунки дозволяють відзначити, що злагоджене 

використання МУЕВП сприяло отриманню таких результатів по 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»: показник результативності 

фінансового показника моделі за аналізований період виріс та відображає 

ефективність спрямування коштів на розвиток, управління, мотивацію, виплату 

заробітної плати персоналу, раціональність використання фінансових ресурсів, 

що підтверджується отриманим прибутком, результативністю роботи 

працівників, зростанням обсягів реалізованої продукції; відбулося зростання 

економічного показника моделі та свідчить про доцільність зростання витрат на 

здійснення виробничого процесу, діяльність персоналу, підвищення обсягів 

реалізованої продукції, продуктивності роботи працівників, налагодження 

організації управління персоналом; позитивні зміни соціального показника 

моделі є підтвердження соціальної захищеності працівників, можливості 

використання соціальної допомоги, доцільності застосування методів 

мотивації, взаємопорозуміння керівництва та персоналу, наявності ефективних 

способів розв’язання конфліктних ситуацій, задоволення умовами праці та 

зростання показника сприяє отриманню доплат і надбавок, соціальних пільг, 

різного роду допомоги від підприємства, розвитку працівників, зацікавленості в 

результатах роботи, зростанню показників діяльності підприємства, 

раціональному використанню персоналу; технологічний показник покращився 
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за рахунок раціонального витрачання коштів на виробництво продукції, 

придбання нового обладнання, розробку нового виду товарів, нарощування 

обсягів виробленої та реалізованої продукції, виплати винагород персоналу для 

підвищення продуктивності праці, зменшення травматизму, раціональної 

діяльності управлінського персоналу, що направлена на коригування роботи 

працівників; інноваційний показник мав доволі низький рівень, адже існує 

нагальна потреба у впровадженні більш досконалих та сучасних методів 

управління персоналом, але інноваційний потенціал працівників покращується, 

впроваджується нове обладнання, науково-дослідні розробки у виробництво, 

створюються умови для підвищення кваліфікації персоналу та аналізується 

досвід конкурентів; інформаційний показник також мав низький рівень 

результативності, тобто існує потреба в покращенні інформаційного 

забезпечення МУЕВП, поширенні інформації серед персоналу, 

раціональнішому використанні коштів на формування інформаційної бази 

даних, але спостерігається позитивна динаміка та прийняття ефективних рішень 

керівництвом щодо формування інформації бази даних, а також надання 

інформації працівникам є ефективнішим у порівнянні з 2016 р.; кадровий 

показник виріс та отриманий результат доказує наявність позитивного ефекту 

від впровадження МУЕВП, тобто розвиток персоналу, забезпечення їх 

навчання, раціональне використання трудового потенціалу, належні умови 

роботи, підвищення якості виконаних робіт, досягнення цілей підприємства 

(Зіновська, 2018e). Тому МУЕВП доцільно впроваджувати в практику роботи 

аналізованого підприємства, як передумови успішної організації роботи 

персоналу, стабільного розвитку підприємства. Застосування МУЕВП дало 

змогу покращити на підприємстві за аналізований період загальний рівень 

ефективності ВП, організувати процес управління ними та отримати бажаний 

ефект, реалізувати поставлені цілі і тому є необхідним для застосування.  

Таким чином, прийняте рішення керівництвом підприємства щодо 

покращення управління ефективністю використання персоналу шляхом 

реалізації МУЕВП є виправданим, адже отримано позитивні значення 



188 
 

показників моделі, що обумовлено її адаптацією до умов функціонування 

підприємства та дало змогу виявити переваги, недоліки, слабкі місця МУЕВП, 

сформувати шляхи вирішення виявлених проблем та розробити способи 

вдосконалення механізму. По підприємству спостерігається зростання 

результативності управління використанням персоналу, налагодження 

показників фінансово-господарської діяльності, формування конкурентних 

переваг, отримання прибутку, досягнення економічного ефекту.  

Аналогічні розрахунки було проведено для ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат» та проаналізовано кожен окремий показник моделі, 

здійснено розрахунок показників моделі, використано розрахункове значення 

коефіцієнта вагомості, визначено базисний показник результативності та 

загальне значення інтегрального показника результативності МУЕВП 

(Додаток И, табл. И.1-табл. И.7). Відповідно до наведених даних бачимо, що за 

2016-2017 рр. відбулося падіння показника результативності за кожним 

показником моделі.  

Насамперед, результативність фінансового показника моделі за 2017 р., у 

порівнянні з 2016 р., скоротилася на 37,51%, що пояснюється наступним: 

зростанням суми збитку до оподаткування на 37839 грн. відносно 2016 р.; 

зростанням суми збитку на 37384 грн. відносно 2016 р.; від’ємним значенням 

власного капіталу у 2016-2017 рр.; збільшенням суми позикового капіталу 

проти 2016 р. на 35607 грн. (5%); незмінним обсягом товарів за 2016-2017 рр.; 

скороченням витрат на персонал на 52921 грн. (75%) відносно 2016 р.; 

скороченням чисельності працівників з 1168 осіб у 2015 р. до 19 осіб у 2017 р.; 

зменшенням суми фонду оплати праці на 29884,60 грн. (95,04%) проти 2016 р.; 

скороченням суми собівартості реалізованих товарів на 218364 грн. (64,10%); 

зменшенням виручки від реалізації товарів проти 2016 р. на 303576 грн. 

(70,91%); падінням суми витрат на управління працівниками на 1394,14 грн. 

(43,55%); зниженням суми витрат на розвиток персоналу на 2074,16 грн. 

(43,20%) відносно 2016 р.; скороченням витрат на оплату праці відносно 2016 р. 

на 38446 грн. (96,35%); зниженням витрачання коштів на персонал в цілому у 
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порівнянні з 2016 р. на 52921,52 грн. (75,03%) (Додаток И, табл. И.1). Отримане 

значення фінансового показника та динаміка проаналізованих показників 

говорять про скорочення всіх видів витрат на персонал, нераціональність 

використання фінансових ресурсів, відсутність на підприємстві можливостей 

щодо стимулювання працівників, не результативність роботи працівників, 

проблеми у функціонування аналізованого підприємств, збитковість діяльності 

та існує потреба у впровадженні заходів щодо підвищення рівня фінансування 

підприємства, налагодження фінансово-господарської діяльності, збільшення 

штату працівників, коригування стратегії розвитку, вдосконалення управління 

ефективністю використання персоналу.  

За розрахунками результативності економічного показника маємо падіння 

за 2017 р., у порівнянні з 2016 р., на 38,69%, що обумовлено отриманням: 

незмінного обсягу готових та реалізованих товарів у 2016-2017 рр.; 

зменшенням чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

участі робітників, які пройшли професійну підготовку на 271222,30 грн. 

(67,65%) відносно 2016 р.; від’ємного значення власного капіталу у розмірі 

281122 грн. за 2017 р.; збитку за 2016 р. в обсязі 26607 грн. та за 2017 р. – 

63991 грн.; скороченням витрат на придбання обладнання на 29,44 грн. (3,14%) 

проти 2016 р.; зменшенням суми витрат на персонал на 75,03% проти 2016 р.; 

загальна кількість управлінського персоналу становила 3 особи у 2017 р. та у 

2015 р. – 67 осіб; від’ємного значення та скороченням показників (Додаток И, 

табл. И.2). Погіршення економічного показника дозволяє стверджувати, що 

відсутні ефективні методи управління персоналом, працівники не вдоволені 

рівнем заробітної плати, на підприємстві є проблеми не лише з використанням 

персоналу, але й в усіх сферах функціонування.  

Показник результативності соціального показника моделі мав 

максимальне значення у 2015 р. та за 2016-2017 рр. відбулося скорочення, 

загалом показник зменшився на 31,35% у порівнянні з 2016 р. Падіння 

соціального показника моделі пояснюється зниженням та підвищенням за 

2017 р. проти 2016 р. таких показників: соціальні витрати на персонал 
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зменшилися на 7419 грн. (94,40%); середня заробітна плата працівників та 

керівництва виросла на 100 грн.; витрати на навчання персоналу зросли на 

7560,18 грн.; обсяг штрафів накладених на персонал підприємства та число 

конфліктів зменшилися через скорочення чисельності працівників (Додаток И, 

табл. И.3). Динаміка соціального показника моделі є свідченням незадоволення 

працівників рівнем заробітної плати, зменшення соціальних виплат, 

неефективності використання методів мотивації, порушення умов трудової 

дисципліни, відсутності доплат і надбавок, непорозуміння керівництва та 

працівників, незацікавленості в результатах роботи підприємства.  

За технологічним показником упродовж 2017 р. спостерігається така 

динаміка показників: обсяг виробництва товарів, обсяг реалізованих товарів, 

загальний обсяг товарів впродовж 2016-2017 рр. є незмінними; витрати на 

придбання обладнання зменшилися на 29,44 грн. (3,14%) проти 2016 р.; витрати 

на виробництво нового виду продукції та розвиток технологічного потенціалу 

персоналу зменшилися на 13,12 грн. (1,7%); зменшився чистий дохід від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 70% відносно 2016 р.; 

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) зменшилася на 64% 

проти 2016 р.; загальна сума витрат по підприємству знизилася на 172847 грн. 

(43%) відносно 2016 р.; зменшилася сума витрат на винагороди працівників 

проти 2016 р. на 9611 грн. (96,34%); загальний фонд оплати праці скоротився на 

29884 грн. (95,04%) у порівнянні з 2016 р. (Додаток И, табл. И.4). Показник 

результативності технологічного показника моделі за 2017 р., у порівнянні з 

2016 р., скоротився на 56,32%, що підтверджує наявність спрацьованого 

обладнання, переважання застарілої техніки, продаж однотипних товарів, 

нестачу фінансового забезпечення, неефективність роботи управлінського 

персоналу та скорочення матеріального стимулювання працівників, 

розлагодженість роботи персоналу і потребує впровадження заходів по 

налагодженню управління використанням персоналу.  

Щодо інноваційного показника моделі, то показник результативності у 

2016 р. станови 0,07 та у 2017 р. – 0,03, тобто відбулося скорочення на 49,31% 
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(Додаток И, табл. И.5). Динаміка інноваційного показника моделі підтверджує 

відсутність нового обладнання, скорочення витрат на купівлю нового 

устаткування, не спрямованість управлінського персоналу на розвиток 

інноваційного потенціалу працівників, сповільнення впровадження сучасних 

методів управління персоналом, тобто існує нагальна потреба у покращенні 

управління персоналом, автоматизації та механізації підприємства.  

Показник результативності інформаційного показника моделі знаходився 

на низькому рівні та на протязі 2016-2017 рр. мав незмінне значення і становив 

0,02 (Додаток И, табл. И.6). Проте, на підприємстві інформаційна база даних є 

погано сформованою, частина інформаційних даних для персоналу недоступна, 

персонал не забезпечений інформацією, керівництво не раціонально 

використовує інформацію, тобто існує потреба у покращенні системи 

інформаційного забезпечення для прийняття виважених рішень щодо УП.  

Аналіз показника результативності кадрового показника моделі за 2017 р. 

проти 2016 р. також відображає його зменшення на 65,26%. За кадровим 

показником моделі сформувалася така динаміка показників у 2017 р.: кількість 

працівників скоротилася у порівнянні з 2015 р. на 1149 осіб та виросла на 3 

особи проти 2016 р.; кількість штатних працівників скоротилася на 5 осіб проти 

2016 р.; фонд оплати праці знизився на 95,04% та витрати на оплату праці 

скоротилися на 96,35% у порівнянні з 2016 р.; витрати на управління 

трудовими відносинами знизилися на 75,09% у порівнянні з 2016 р.; число 

звільнених працівників у 2016 р. становило 1001 особу та у 2017 р. – 4 особи, 

що обумовило зростання коефіцієнта плинності кадрів у 2016 р.; зменшилися 

витрати на розвиток персоналу на 43,20% у порівнянні з 2016 р., що 

спричинило скорочення коефіцієнта розвитку персоналу; показник 

ефективності прийняття рішень щодо управління персоналом зменшився на 

5,88 відносно 2016 р. (Додаток И, табл. И.7). На підприємстві процес 

управління ефективністю використання персоналу є нераціональним, здібності 

працівників не розвиваються та не використовуються, трудовий потенціал є 

низьким, більшість рішень щодо управління персоналом є неефективними, 
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продуктивність праці поступово знижується та відсутні висококваліфіковані 

працівники, належні умови праці, мотивація персоналу.  

Отже, нами було розраховано значення інтегрального показника 

результативності МУЕВП для ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» 

(табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Модель оцінки інтегрального показника результативність механізму управління 

ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат» в 2013-2017 рр. 

Роки 
 

Показники моделі 
2013 2014 2015 2016 2017 

РФмуевп (РФм) 0,09 0,15 0,17 0,13 0,08 

РЕмуевп (РЕм) 0,04 0,10 0,13 0,07 0,04 

РСмуевп (РСм) 0,07 0,13 0,14 0,12 0,09 

РТмуевп (РТм) 0,09 0,11 0,15 0,08 0,04 

РІнновмуевп (РІнновм) 0,08 0,12 0,14 0,07 0,03 

РІнфмуевп (РІнфм) 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

РКмуевп (РКм) 0,07 0,08 0,12 0,06 0,02 

ІРмуевп 0,47 0,72 0,89 0,56 0,32 

Абс. відхил., 2017 р. 

Показники моделі 2013 2014 2015 2016 

РФмуевп (РФм) -0,01 -0,07 -0,09 -0,05 

РЕмуевп (РЕм) 0,00 -0,06 -0,09 -0,03 

РСмуевп (РСм) 0,02 -0,04 -0,06 -0,04 

РТмуевп (РТм) -0,05 -0,08 -0,12 -0,05 

РІнновмуевп (РІнновм) -0,05 -0,08 -0,11 -0,03 

РІнфмуевп (РІнфм) -0,01 -0,01 0,00 0,00 

РКмуевп (РКм) -0,05 -0,06 -0,10 -0,04 

ІРмуевп -0,14 -0,40 -0,56 -0,24 

Відн. відхил., 2017 р. 

Показники моделі 2013 2014 2015 2016 

РФмуевп (РФм) -9,34 -45,12 -51,23 -37,51 

РЕмуевп (РЕм) 3,70 -60,38 -69,70 -38,69 

РСмуевп (РСм) 26,23 -32,14 -41,09 -31,35 

РТмуевп (РТм) -57,12 -67,62 -76,32 -56,32 

РІнновмуевп (РІнновм) -57,71 -70,89 -75,86 -49,31 

РІнфмуевп (РІнфм) -30,67 -25,45 -0,18 -5,93 

РКмуевп (РКм) -69,98 -73,60 -81,80 -65,26 

ІРмуевп -31,04 -55,38 -63,75 -42,52 

Примітка: розроблено автором  

 

Даний показник мав найвище значення у 2015 р. – 0,89 та найнижче у 

2017 р. – 0,32 та скорочення проти 2016 р. сягнуло 42,52% (рис. 3.8). 

Проведений розрахунок за МОРМУЕВП дозволяє відзначити, що на 
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підприємстві існує потреба у впровадженні механізму управління ефективністю 

використання персоналу задля налагодження успішного функціонування, 

покращення фінансових результатів діяльності.  

 
Рис. 3.8. Динаміка інтегрального показника результативність механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат» в 2013-2017 рр. 

Примітка: побудовано автором  

 

На ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» існують проблеми щодо 

інформаційного забезпечення управління персоналом, роботи кадрової служби, 

використання методів мотивації, раціональності використання персоналу, із 

розвитком та навчанням працівників, впровадження більш сучасних методів 

управління персоналом, переважання застарілого обладнання та 

низькокваліфікованих робітників, збуту товарів на ринку, розподілу та 

витрачання коштів на персонал, стабільності виплати заробітної плати, 

організації роботи персоналу та зацікавлення їх результатами праці, тобто 

процес управління використанням персоналу є неефективним. Завдяки МУЕВП 

підприємство матиме змогу планувати, організувати, коригувати, 

контролювати, стимулювати та прогнозувати роботу персоналу, що вплине на 

зростання обсягів реалізації товарів, виробничо-господарську діяльність, 

охоплення нових ринків збуту, підвищення конкурентоспроможності, 

загальний рівень прибутковості діяльності, сприятиме виходу з кризового 

стану, нарощуванню власного капіталу. Підприємство потребує вдосконалення 

управління ефективністю використання персоналу шляхом використання 

МУЕВП задля відновлення успішної діяльності (Зіновська, 2018e).  
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Впровадження МОРМУЕВП дозволило порівняти її результативність на 

декількох підприємствах харчової промисловості, сформувати ряд 

рекомендацій щодо більш ефективного застосування механізму управління 

ефективністю використання персоналу, його впровадження, вдосконалення та 

покращення процесу управління персоналом в цілому, функціонування 

розглянутих підприємств. Використання удосконаленого МОРМУЕВП на 

підприємствах харчової промисловості є доцільним, відповідно до розрахунків 

інтегрального показника, достовірності аналізу та це забезпечить стабільність 

функціонування підприємств шляхом впровадження МУЕВП та підтверджує 

вагомість його використання.  

 

 

3.3. Використання методичного підходу щодо прогнозування 

результативності управління ефективністю використання персоналу на 

промислових підприємствах  

 

Розвиток економіки країни, фінансове ставище, досягнення стратегічних 

цілей в значній мірі залежать від виробничо-господарської діяльності 

промислових підприємств, рівня їх конкурентоспроможності та розвитку. 

Проте, в сучасних умовах на переважній більшості підприємств харчової 

промисловості ефективність діяльності погіршується, існують численні 

внутрішні проблеми та на частині даних підприємств спостерігається зростання 

заборгованості, розміру витрат, скорочення прибутків, збитковість діяльності, 

зменшення чисельності працівників, що обумовлено нераціональним 

використанням персоналу, відсутністю ефективних механізмів управління 

працівниками, низьким рівнем фінансового забезпечення тощо. Безперечно, на 

підприємствах харчової промисловості поступово впроваджують сучасні 

механізми, інструменти, методи та способи управління персоналом, але 

відсутні саме механізми управління ефективністю використання персоналу. 

Саме раціональне управління персоналом підприємства є запорукою зростання 
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показників діяльності, формування конкурентних переваг, подальшого 

розвитку та процвітання, досягнення стратегічних цілей, прийняття 

раціональних рішень і планування, прогнозування подальшого функціонування 

на довгостроковий період. Крім того, на підприємствах склалася ситуація щодо 

неефективного управління персоналом, зниження рівня кваліфікації 

працівників, погіршення мотивації праці, зростання плинності кадрів, 

збільшення кількості звільнених, скорочення оплати праці, витрат на розвиток 

та навчання персоналу, уповільнення обсягів виробництва та збуту продукції.  

Тобто, існує проблема нераціонального управління ефективністю 

використання персоналу підприємств харчової промисловості, яку доцільно 

вирішити шляхом розробки та впровадження ряду заходів, що можливо 

розробити на підставі прогнозування. Проведення прогнозування ефективності 

використання персоналу дозволить оцінити раціональність витрачання коштів 

на розвиток працівників, функціонування управлінського апарату, оснащення 

робочих місць, методи стимулювання, визначити потребу в персоналі. За умови 

здійснення раціонального управління ефективністю використання персоналу 

будь-яке підприємство харчової промисловості має змогу отримати бажаний 

ефект, який також можливо оцінити шляхом прогнозування. Отже, здійснення 

прогнозування дозволить проаналізувати тенденції управління персоналом, їх 

використання, показники раціональності управління ефективністю 

використання працівників, показники фінансово-господарської діяльності, 

перспективи розвитку підприємства, що дасть змогу прийняти адміністративні, 

кадрові, управлінські рішення (Зіновська, 2018b).  

Практика показує, що прогнозування ефективності управління 

персоналом досліджено в працях багатьох вітчизняних та закордонних вчених, 

таких як: Мутерко Г.М. (2018), Пуліна Т.В., Ткачук О.Ю., Вафіна А.О. (2018, 

с. 45-48), Письменна О.О. (2017), Семенов В.Ф., Нєчева Н.В. (2017), 

Гільорме Т.В., Барміна К.О. (2016, с. 128-129), Пелех А.А. (2016), Кендюхов О., 

Романченко В. (2015, с. 474-478), Степанцова Ю.М., Лещук С.С. (2015, с. 100-

102), Шерман Є.М. (2015), Го Хуей (2014), Корецький С.Л., Квіта Г.М., 
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Молдованов М.І. (2014, с. 108-111), Крамаренко А.В. (2014, с. 157-161), 

Кляус Д.П. (2013, с. 181-188), Пан Чжу (2013), Філіпішин І.В. (2013, с. 42-46), 

Корсаков Д.О. (2012), Лучжан Курзак (2012), Лі С., Ван Д. (2011), 

Чикурова А.Д. (2011, с. 188-190), Лі З., Ван Ю. (2008), Адамчик Т., Ніткевич Т. 

(2007), Сан H., Хe Ю., Женг В., Хан Ю. (2004), Фещур Р.В., Рудницька О.М., 

Мартинюк О.О. (2000, с. 200-205).  

Разом з тим, питання прогнозування результативності управління 

ефективністю використання персоналу досліджено не в повній мірі, адже не 

проаналізовано очікувані ефекти від здійснення управління ефективністю 

використання персоналу, не враховано особливості функціонування 

підприємств харчової промисловості, не розроблено сам процес здійснення 

прогнозу результативності управління використанням працівників та не 

визначено загальний прогнозний рівень використання персоналу на 

короткостроковий період (Зіновська, 2018b).  

Враховуючи вищеозначене нами було запропоновано використовувати 

методичний підхід до прогнозування рівня результативності управління 

ефективністю використання персоналу на підприємствах. Даний методичний 

підхід дозволяє розрахувати прогнозне значення управління ефективністю 

використання персоналу на основі врахування специфіки функціонування 

підприємств, розрахунку інтегрального показника кадрового, соціального, 

інноваційного, технологічного, економічного, фінансового ефекту та побудови 

економіко-математичної моделі на основі проведення кореляційно-регресійного 

аналізу, що сприятиме отриманню точних даних та на основі цього дасть змогу 

проаналізувати проблеми процесу управління, його результативність, прийняти 

ефективні кадрові рішення та розробити заходи щодо покращення 

використання персоналу, що сприятиме подальшому розвитку підприємств.  

Призначення методичного підходу до прогнозування рівня 

результативності управління ефективністю використання персоналу 

(ПРРУЕВП) на підприємствах полягає в можливості здійснити прогнозний 

розрахунок інтегрального показника кадрового, соціального, інноваційного, 
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технологічного, економічного, фінансового ефекту шляхом використання 

кореляційно-регресійного аналізу, побудови економіко-математичної моделі, 

оцінки впливу більш значущих факторів на шукану величину та в результати 

дозволить відобразити прогноз рівня результативності управління 

ефективністю використання персоналу на основі розрахунку інтегрального 

показника. Отримані значення за результатами прогнозу дозволять керівництву 

підприємства не лише оцінити прогнозне значення управління ефективністю 

використання персоналу, але й прийняти рішення щодо покращення ВП задля 

налагодження функціонування підприємства (Зіновська, 2018f, c. 216-219). Для 

систематизації процесу формування методичного підходу доцільним є 

визначення етапів його побудови. Порядок розробки та впровадження 

методичного підходу ПРРУЕВП в діяльність підприємств харчової 

промисловості слід проводити в послідовності: вибір об’єкта дослідження; 

дослідження фінансово-господарської діяльності обраних підприємств; вибір 

показників (фактори впливу), що відображають або впливають на управління 

ефективністю використання персоналу; визначення видів ефекту за обраними 

показниками; застосування кореляційно-регресійного аналізу; дослідження 

щільності зв’язку між шуканим показником та факторами впливу за кожним 

видом ефекту; розрахунок інтегрального показника кадрового, соціального, 

інноваційного, технологічного, економічного, фінансового ефекту; розробка 

економіко-математичної моделі; розрахунок інтегрального показника рівня 

результативності управління ефективністю використання персоналу; аналіз 

отриманих даних та прийняття відповідних рішень.  

З огляду на вищенаведені етапи методичного підходу ПРРУЕВП спочатку 

обирається об’єкт дослідження, тобто підприємства на яких здійснюватиметься 

апробація підходу. Враховуючи специфіку фінансово-господарської діяльності, 

особливості виробничого процесу та місце на ринках збуту продукції, а також 

зайнятість населення, плинність кадрів, витрачання коштів на управління та 

розвиток персоналу, методи стимулювання працівників, частку управлінського 

персоналу, умови праці, автоматизацію процесу виробництва було обрано такі 
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підприємства харчової промисловості: ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»; 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів».  

Також, здійснено детальне дослідження фінансово-господарської 

діяльності обраних підприємств, що дало змогу оцінити загальний фінансовий 

стан, рівень заборгованості, платоспроможності, раціональність використання 

ресурсів, проаналізувати показники звітності, наявну документацію, обсяги 

виробництва та збуту продукції, показники використання персоналу та зробити 

висновки щодо раціональності управління персоналом та в цілому 

підприємством, ефективності кадрових, адміністративних та управлінських 

рішень за аналізований період.  

Отримані дані дозволили нам обрати групу показників (фактори впливу), 

що відображають або впливають на управління ефективністю використання 

персоналу. Тобто, на основі аналізу показників використання та управління 

персоналом досліджуваних підприємств було обрано лише ті показники, які в 

більшій мірі дозволять проаналізувати процес управління та отримання 

бажаного ефекту.  

Далі обрані показники було згруповано за можливим видом ефекту від 

управління ефективністю використання персоналу на підприємствах харчової 

промисловості. Нами було визначено такі види ефекту: кадровий, соціальний, 

інноваційний, технологічний, фінансовий та економічний. Виокремлення даних 

видів ефекту обумовлено особливостями діяльності підприємств харчової 

промисловості та їх оцінка дасть змогу спрогнозувати загальний рівень 

управління ефективністю використання персоналу по підприємству, а також 

тим, що вони дозволять комплексно оцінити загальну результативність 

управління ефективністю використання персоналу. На нашу думку, дані види 

ефекту виступають в ролі індикатора результативності процесу управління 

ефективністю використання персоналу для підприємств харчової 

промисловості та дозволять визначити не лише ефективність управління 

персоналом, але й використання працівників. На нашу думку, управління 

персоналом на підприємстві сприяє досягненню не лише фінансового ефекту, 
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але й перелічених вище видів ефекту. Отже, визначення наведених складових 

управління ефективністю використання персоналу пояснюється наступним: 

кадровий ефект – показує ефективність роботи кадрової служби та працівників, 

задоволення персоналу рівнем заробітної плати, рівень кваліфікації 

працівників, доречність витрат на управління, розвиток персоналу, плинність 

кадрів, раціональність прийнятих кадрових рішень, доцільність впровадження 

штрафів; соціальний ефект – відбиває задоволення потреб персоналу, стан 

соціально-психологічного клімату в колективі, раціональність роботи 

управлінського персоналу з працівниками, ефективність використання методів 

мотивації, витрачання коштів на соціальні гарантії персоналу; інноваційний 

ефект – оцінює рівень інноваційного потенціалу персоналу, забезпеченість 

підприємства сучасним обладнанням, відповідність кваліфікації працівників 

можливості використання нового обладнання; технологічний ефект – визначає 

забезпеченість підприємства устаткуванням, злагодженість роботи працівників, 

можливості персоналу до виконання поставлених завдань в конкретні терміни, 

зацікавлення персоналу в результатах роботи, дотримання норм праці та 

режиму роботи, ефективність роботи персоналу, якість виробленої продукції, 

раціональність витрачання коштів на купівлю нового обладнання, виробництво 

нового виду продукції, ефективність виробництва продукції, діяльності 

підприємства в цілому; фінансовий ефект – оцінює ефективність використання 

фінансових ресурсів, власного та позикового капіталу, можливості 

підприємства щодо фінансування розвитку, управління персоналом, 

підвищення оплати праці, загальні витрати на персонал, раціональність 

понесених витрат, ефективність роботи працівників, прибутковість 

функціонування, доходи від продажу продукції, самостійність підприємства; 

економічний ефект – показує досягнення основних цілей підприємства, 

раціональність управління персоналом, результативність трудової діяльності 

персоналу щодо виробництва продукції, доходність діяльності, понесені 

витрати на виробництво продукції, купівлю обладнання, персонал, наявну 

заборгованість, можливості економічного зростання (Зіновська, 2018f). 
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Нами було з’ясовано, що метою прогнозу є проведення аналізу 

показників та отримання прогнозних даних щодо рівня управління 

ефективністю використання персоналу. Для здійснення прогнозних розрахунків 

нами було використано кореляційно-регресійний аналіз, що дозволило 

отримати точні дані та врахувати показники управління і використання 

персоналу. Застосування кореляційно-регресійного аналізу дасть змогу 

проаналізувати залежність результативної ознаки (шуканого показника) від 

впливу обраних показників та оцінити щільність зв’язку, а також з’ясувати 

більш значущі показники за кожним видом ефекту, розрахувати інтегральний 

показник за обраними видами ефекту (Зіновська, 2018f, c. 216-219).  

Для проведення кореляційно-регресійного аналізу за кожним видом 

ефекту обрано такі показники: кадровий ефект – рентабельність управління 

використанням персоналу (шуканий показник – У) та факторами впливу є 

загальна кількість працівників (Х1), кількість штатних працівників (Х2), фонд 

оплати праці (Х3), витрати на оплату праці (Х4), витрати на управління 

трудовими відносинами (Х5), продуктивність праці (Х6), коефіцієнт розвитку 

персоналу (Х7), чистий фінансовий результат: прибуток/збиток (Х8); 

соціальний ефект – середня заробітна плата працівників (шуканий показник – 

У) та факторами впливу є соціальні витрати на персонал (Х1), заробітна плата 

керівництва (Х2), витрати на навчання персоналу (Х3), витрати на розвиток 

персоналу (Х4), обсяг штрафів накладених на персонал підприємства (Х5), 

коефіцієнт співвідношення заробітної плати до прожиткового мінімум (Х6), 

фонд оплати праці (Х7), коефіцієнт вирішення конфліктів в механізмі 

управління (Х8); інноваційний ефект – коефіцієнт інноваційного потенціалу 

персоналу (шуканий показник – У) та факторами впливу є коефіцієнт 

впровадження нового обладнання (Х1), коефіцієнт наукомісткості виробництва 

(Х2), наукоємність праці (Х3), кількість інновацій запропонованих 

працівниками (Х4), витрати на виробництво нового виду продукції та розвиток 

технологічного потенціалу персоналу (Х5), витрати на науково-дослідні роботи 

(Х6), загальна кількість працівників (Х7); технологічний ефект – рентабельність 
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діяльності (шуканий показник – У) та факторами впливу є обсяг виробництва 

продукції (Х1), готова продукція (Х2), витрати на придбання обладнання (Х3), 

витрати на виробництво нового виду продукції та розвиток технологічного 

потенціалу персоналу (Х4), рівень травматизму (Х5), коефіцієнт керованості 

працівників (Х6), ступінь дотримання трудової дисципліни (Х7), коефіцієнт 

виплати винагород за результатами виробництва (Х8); фінансовий ефект – 

коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів (шуканий показник 

– У) та факторами впливу є витрати на персонал (Х1), витрати на розвиток 

персоналу (Х2), витрати на управління працівниками (Х3), виручка від 

реалізації продукції (Х4), фонд оплати праці (Х5), чистий фінансовий 

результат: прибуток/збиток (Х6), власний капітал (Х7), позиковий капітал (Х8); 

економічний ефект – коефіцієнт ефективності управління персоналом (шуканий 

показник – У) та факторами впливу є готова продукція (Х1), обсяг реалізованої 

продукції (Х2), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

участі робітників, які пройшли професійну підготовку (Х3), собівартість 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (Х4), власний капітал (Х5), 

чистий фінансовий результат: прибуток/збиток (Х6), витрати на персонал (Х7), 

витрати на придбання обладнання (Х8). За результатами кореляційно-

регресійного аналізу проводиться дослідження щільності зв’язку між шуканим 

показником та факторами впливу за кожним видом ефекту. Визначення 

значущості факторів впливу за кожним видом ефекту дозволить обрати лише ті 

показники, які безпосередньо мають вплив на формування, рівень 

результативності визначених видів ефекту (Зіновська, 2018f, c. 216-219).  

Потім проводиться розрахунок інтегрального показника кадрового, 

соціального, інноваційного, технологічного, економічного, фінансового ефекту 

відповідно до результатів кореляційно-регресійного аналізу та отримане 

прогнозне значення на 2018 р. порівнюється з попередніми періодами. При 

цьому, для кожного виду ефекту визначається рівняння регресії, яке 

уточняється відповідно до отриманих даних за кореляційним аналізом та на 

підставі врахування значення tкр (Зіновська, 2018f, c. 216-219).  
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Шляхом врахування результатів проведеного кореляційно-регресійного 

аналізу, щільності зв’язку між шуканим показником та факторами впливу, 

визначених інтегральних показників за кожним видом ефекту розробляється 

економіко-математична модель прогнозування інтегрального показника рівня 

результативності управління ефективністю використання персоналу (Зіновська, 

2018f, c. 216-219).  

За результатами економіко-математичної моделі проводиться розрахунок 

інтегрального показника рівня результативності управління ефективністю 

використання персоналу на аналізованому підприємстві та на підставі 

отриманих даних приймаються рішення щодо розвитку, покращення процесу 

управління, підвищення його ефективності, планування формування персоналу 

на короткостроковий період, розробки заходів до оптимізації використання 

персоналу, витрачання коштів на трудові ресурси (Зіновська, 2018f, c. 216-219).  

Методичний підхід ПРРУЕВП було апробовано на ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат» та проведено кореляційно-регресійний аналіз показників 

кожного виду ефекту. При аналізі фінансового ефекту враховано вплив таких 

факторів, як: витрати на персонал (Х1), витрати на розвиток персоналу (Х2), 

витрати на управління працівниками (Х3), виручка від реалізації продукції 

(Х4), фонд оплати праці (Х5), чистий фінансовий результат: прибуток/збиток 

(Х6), власний капітал (Х7), позиковий капітал (Х8), що дало змогу оцінити 

залежність коефіцієнта ефективності використання фінансових ресурсів (У) від 

вказаних показників (табл. 3.13-3.14).  

Таблиця 3.13 

Результати регресійної статистики по ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» по 

фінансовому ефекту 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,971 

R-квадрат 0,944 

Нормований R-квадрат 0,493 

Стандартна помилка 0,281 

Спостереження 10 

Примітка: розраховано автором  
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Таблиця 3.14 

Результати кореляційно-регресійного аналізу факторів впливу на фінансовий 

ефект від управління ефективністю використання персоналу по 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»  

Показники Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка 
t-статистика P-значення 

Коефіцієнт ефективності використання 

фінансових ресурсів (Y) 
1,01903 1,94735 0,68293 0,61855 

Витрати на персонал (Х1) -0,00023 0,00009 -2,72862 0,22363 

Витрати на розвиток персоналу (Х2) 0,00010 0,00004 1,58333 0,35862 

Витрати на управління працівниками (Х3) 0,00192 0,00096 2,00571 0,29444 

Виручка від реалізації продукції (Х4) 0,000001 0,000003 0,27350 0,83004 

Фонд оплати праці (Х5) 0,00087 0,00033 2,64314 0,23026 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток/збиток (Х6) 
0,00016 0,00008 0,60239 0,65484 

Власний капітал (Х7) 0,00001 0,00011 0,07574 0,95188 

Позиковий капітал (Х8) -0,00004 0,00001 -2,73880 0,22287 

Примітка: розраховано автором  

 

Коефіцієнт детермінації (R-квадрат) становить 0,944, що свідчить про 

значну залежність між проаналізованими факторами (табл. 3.13). Крім того, 

зв'язок між обраними показниками є значним, обрані показники є значущими, 

адже Fр=2,09 та Fk=0,52, тобто Fр>Fk (індекс кореляції істотний). Під час 

проведення кореляційно-регресійного аналізу для фінансової складової було 

отримано регресійне рівняння, яке уточнено на підставі врахування значення 

tкр (tкр=0,51) та результатів кореляції (формула 3.12):  

 

Іфе=1,019+(-0,00023Х1)+0,00010Х2+0,0019Х3+0,00087Х5+0,00016Х6+  

+(-0,00004Х8),     (3.12) 

 

де Іфе – інтегральний показник фінансового ефекту.  

Враховуючи дані табл. 3.14 та значення tкр було з’ясовано, що виручка 

від реалізації продукції (Х4) та власний капітал (Х7) не мають суттєвого впливу 

на шуканий показник, тобто є незначущими і тому при побудові регресійного 

рівняння (формула 3.12) їх не було враховано. Інші ж фактори впливу мали 

значний вплив на шуканий показник, тобто є значущими та їх значення t-

статистики перевищує отримане значення tкр. Враховуючи щільність зв’язку 

між шуканим показником та факторами впливу (Х1, Х2, Х3, Х5, Х6, Х8) 
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розраховано інтегральний показник фінансового ефекту на основі 

співвіднесення розрахункових значень коефіцієнтів за кожним показником та їх 

заданих значень, який становить 0,68 на 2018 р. Отримане значення обумовлено 

зростанням таких показників у 2017 р. відносно 2016 р.: витрати на персонал 

підвищилися на 8%; витрати на розвиток персоналу зросли на 9%; фонд оплати 

праці збільшився на 51%; сума прибутку підвищилася на 5234 грн.  

Для аналізу економічного ефекту проведено кореляційно-регресійний 

аналіз таких показників: готова продукція (Х1), обсяг реалізованої продукції 

(Х2), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за участі 

робітників, які пройшли професійну підготовку (Х3), собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) (Х4), власний капітал (Х5), чистий 

фінансовий результат: прибуток/збиток (Х6), витрати на персонал (Х7), витрати 

на придбання обладнання (Х8) (табл. 3.15-3.16). З даних табл. 3.15 бачимо, що 

між аналізованими показниками є значна залежність, адже коефіцієнт 

детермінації (R-квадрат) становить 0,954, обрані показники є значущими та 

зв'язок між ними посилюється, оскільки Fр=7,63 та Fk=1,36 (Fр>Fk, індекс 

кореляції істотний). 

Таблиця 3.15 

Результати регресійної статистики по ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» по 

економічному ефекту 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,992 

R-квадрат 0,954 

Нормований R-квадрат 0,855 

Стандартна помилка 1,905 

Спостереження 10 

Примітка: розраховано автором  

 

Також, на основі кореляційно-регресійного аналізу та значення tкр 

(tкр=0,54) встановлено, що значення t-статистики є меншим від tкр для чистого 

доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за участі робітників, які 

пройшли професійну підготовку (Х3) і даний показник виключено із 

регресійного рівняння. Дані табл. 3.16 показують, що всі інші проаналізовані 
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фактори впливають на шуканий показник та величину економічного ефекту. 

Тому з урахуванням результатів кореляційно-регресійного аналізу та значення 

tкр було уточнено регресійне рівняння для економічної складової, в якому 

враховано вплив факторів Х1, Х2, Х4, Х5, Х6, Х7, Х8 (формула 3.13):  

 

Іее=-37,6365+0,0066Х1+(-0,0025Х2)+(-0,0001Х4)+0,0021Х5+(-0,0006Х6)+  

+(-0,0005Х7)+0,0051Х8,    (3.13) 

 

де Іее – інтегральний показник економічного ефекту.  

Таблиця 3.16 

Результати кореляційно-регресійного аналізу факторів впливу на економічний 

ефект від управління ефективністю використання персоналу по 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»  

Показники Коефіцієнти Стандартна 

помилка 

t-статистика P-значення 

Коефіцієнт ефективності управління 

персоналом (Y) 

-37,6365 9,8122 -3,8357 0,1624 

Готова продукція (Х1) 0,0066 0,0019 3,4226 0,1810 

Обсяг реалізованої продукції (Х2) -0,0025 0,0007 -2,8512 0,2147 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) за участі робітників, які 

пройшли професійну підготовку (Х3) 

-0,000034 0,0001 -0,3672 0,7760 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) (Х4) 

-0,0001 0,0001 -1,0220 0,4931 

Власний капітал (Х5) 0,0021 0,0006 3,7790 0,1647 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток/збиток (Х6) 

-0,0006 0,0005 -1,2652 0,4258 

Витрати на персонал (Х7) -0,0005 0,0004 -0,6639 0,6269 

Витрати на придбання обладнання (Х8) 0,0051 0,0024 2,1282 0,2796 

Примітка: розраховано автором  

 

Оскільки між обраними факторами впливу та шуканим показником існує 

щільний зв'язок, було розраховано інтегральний показник економічного ефекту 

на підставі використання формули 3.13, в якій застосовано початкові значення 

за кожним показником. Прогнозне значення інтегрального показника на 2018 р. 

складає 0,53 та отримано внаслідок позитивної динаміки за 2017 р. проти 

2016 р. таких показників: сума прибутку зросла на 5234 грн.; сума витрат на 

персонал підвищилася на 2297 грн. (8%); витрати на придбання обладнання 

виросли на 313 грн. (4%); власний капітал у 2017 р. набув позитивного 
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значення та в 2016 р. він був від’ємним. Проте, за 2017 р. маємо скорочення 

готової продукції на 9% та обсягу реалізованої продукції на 4% проти 2016 р.  

За соціальним ефектом здійснено кореляційно-регресійний аналіз 

показників, що наведено в табл. 3.17.  

Таблиця 3.17 

Результати кореляційно-регресійного аналізу факторів впливу на соціальний 

ефект від управління ефективністю використання персоналу по 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»  

Показники Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка 

t-

статистика 
P-значення 

Середня заробітна плата 

працівників (Y) 
237,426 46,574 26,569 0,024 

Соціальні витрати на персонал (Х1) -0,023 0,013 -1,781 0,326 

Заробітна плата керівництва (Х2) 0,017 0,013 8,876 0,071 

Витрати на навчання персоналу (Х3) -0,049 0,001 -6,011 0,105 

Витрати на розвиток персоналу (Х4) -0,010 0,0002 -36,939 0,017 

Обсяг штрафів накладених на 

персонал підприємства (Х5) 
0,118 0,010 17,603 0,036 

Коефіцієнт співвідношення 

заробітної плати до прожиткового 

мінімум (Х6) 

26,047 3,581 10,066 0,063 

Фонд оплати праці (Х7) 0,052 0,003 45,271 0,014 

Коефіцієнт вирішення конфліктів в 

механізмі управління (Х8) 
-2,726 0,619 -4,401 0,142 

Примітка: розраховано автором  

 

Враховуючи динаміку факторів впливу було з’ясовано, що між обраними 

показниками існує тісна регресійна залежність, оскільки коефіцієнт 

детермінації склав 0,93 та існує тісний зв’язок, що підтверджується значеннями 

Fр=533,58 та Fk=15,61 (Fр>Fk, індекс кореляції істотний), тобто вони є 

значущими (табл. 3.18). Для більш достовірного визначення факторів, які 

здійснюють значний плив на шуканий показник використано кореляційний 

аналіз та значення tкр (tкр=5,84). Це дало змогу встановити, що за показником 

соціальні витрати на персонал (Х1) та коефіцієнтом вирішення конфліктів в 

механізмі управління (Х8) значення t-статистики було меншим від значення tкр, 

тобто вони є не значущими. Щодо інших показників, то вони були враховані в 

уточненому регресійному рівнянні визначення інтегрального показника 

соціального ефекту (формула 3.14):  
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Ісе=237,426+0,017Х2+(-0,049Х3)+(-0,010Х4)+0,118Х5+26,047Х6+0,052Х7, (3.14) 

 

де Ісе – інтегральний показник соціального ефекту.  

Таблиця 3.18 

Результати регресійної статистики по ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» по 

соціальному ефекту 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,989 

R-квадрат 0,928 

Нормований R-квадрат 0,988 

Стандартна помилка 2,234 

Спостереження 10 

Примітка: розраховано автором  

 

З даних формули 3.14 бачимо, що між обраними показниками існує 

щільний зв'язок та на підставі врахування отриманих значень коефіцієнтів і 

початкового значення показників за 2017 р. розраховано інтегральний показник 

соціального ефекту, який склав 0,61 на 2018 р. На розрахункове значення 

інтегрального показника вплинула динаміка таких факторів за 2017 р. проти 

2016 р.: заробітна плата керівництва виросла на 1800 грн. (24%); витрати на 

навчання персоналу підвищилися на 1391 грн. (4%); сума витрат на розвиток 

персоналу виросла на 272 грн. (9%); виріс фонд оплати праці на 5642 грн. 

(51%); середня заробітна плата працівників виросла на 40%.  

При здійснення кореляційно-регресійного аналізу показників за 

технологічним ефектом було враховано значення обсягу виробництва продукції 

(Х1), готової продукції (Х2), витрат на придбання обладнання (Х3), витрат на 

виробництво нового виду продукції та розвиток технологічного потенціалу 

персоналу (Х4), рівня травматизму (Х5), коефіцієнта керованості працівників 

(Х6), ступеня дотримання трудової дисципліни (Х7), коефіцієнта виплати 

винагород за результатами виробництва (Х8). Регресійна залежність між 

показниками є значною, також спостерігається тісний зв'язок та обрані фактори 

є значущими, що підтверджує коефіцієнт детермінації (0,91), значення Fр=1,375 

та Fk=0,326 (Fр>Fk, індекс кореляції істотний) (табл. 3.19).  
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Таблиця 3.19 

Результати регресійної статистики по ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» по 

технологічному ефекту 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,957 

R-квадрат 0,917 

Нормований R-квадрат 0,950 

Стандартна помилка 0,280 

Спостереження 10 

Примітка: розраховано автором  

 

На підставі врахування значення tкр (0,49), результатів кореляційного 

аналізу визначено щільність зв’язку між обраними факторами та їх значущість і 

встановлено, що значення t-статистики за обсягом виробництва продукції (Х1), 

витратами на придбання обладнання (Х3), ступенем дотримання трудової 

дисципліни (Х7) є нижчим і тому дані показники виключено із рівняння 

регресії для технологічного ефекту (формула 3.15, табл. 3.20):  

 

Іте=3,260+0,00032Х2+(-0,00028Х4)+(-0,02553Х5)+(-0,01981Х6)+0,3841Х8,  (3.15) 

 

де Іте – інтегральний показник технологічного ефекту.  

Таблиця 3.20 

Результати кореляційно-регресійного аналізу факторів впливу на технологічний 

ефект від управління ефективністю використання персоналу по 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»  

Показники Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка 

t-

статистика 
P-значення 

Рентабельність діяльності (Y) 3,26077 1,97331 1,65244 0,34645 

Обсяг виробництва продукції (Х1) 0,00002 0,00005 0,479 0,71562 

Готова продукція (Х2) 0,00032 0,0001 0,643 0,63621 

Витрати на придбання обладнання (Х3) -0,00005 0,00028 -0,19784 0,87566 

Витрати на виробництво нового виду 

продукції та розвиток технологічного 

потенціалу персоналу (Х4) 

-0,00028 0,00037 -0,7642 0,58459 

Рівень травматизму (Х5) -0,02553 1,18364 -0,49468 0,70755 

Коефіцієнт керованості працівників (Х6) -0,01981 0,10621 -1,12805 0,46174 

Ступінь дотримання трудової дисципліни 

(Х7) 
-0,43658 1,34113 -0,32553 0,79965 

Коефіцієнт виплати винагород за 

результатами виробництва (Х8) 
0,38406 0,63314 0,60659 0,65288 

Примітка: розраховано автором  
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Розраховано інтегральний показник технологічного ефекту шляхом 

використання формули 3.15 і початкових значень за кожним показником. 

Значення інтегрального показника було на рівні 0,63 на 2018 р. Прогнозні дані 

були отримані внаслідок динаміки показників у 2017 р. відносно 2016 р.: обсяг 

виробництва продукції скоротився на 7%; готова продукція зменшилася на 9%; 

витрати на придбання обладнання виросли на 4%; витрати на виробництво 

нового виду продукції та розвиток технологічного потенціалу персоналу 

виросли на 8%; коефіцієнт керованості працівників підвищився на 6%; ступінь 

дотримання трудової дисципліни знизився на 12%; коефіцієнт виплати 

винагород за результатами виробництва підвищився на 25%; рівень 

травматизму знизився на 0,9%.  

Також було проаналізовано показники інноваційного ефекту та за 

результатами кореляційно-регресійного аналізу з’ясовано, що коефіцієнт 

детермінації R-квадрат=0,906, Fр=2,747 та Fk=1,412 (Fр>Fk, індекс кореляції 

істотний), тобто між показниками існує регресійний зв'язок та вони є 

значущими (табл. 3.21). 

Таблиця 3.21 

Результати регресійної статистики по ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» по 

інноваційному ефекту 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,952 

R-квадрат 0,906 

Нормований R-квадрат 0,576 

Стандартна помилка 0,097 

Спостереження 10 

Примітка: розраховано автором  

 

Встановлено щільність зв’язку між обраними показниками і визначено, 

що значення t-статистики для коефіцієнта впровадження нового обладнання 

(Х1) є нижчим від значення tкр (0,28), тобто він є не значущим (табл. 3.22). На 

підставі вище означених даних та результатів кореляційного аналізу уточнено 

регресійне рівняння для інтегрального показника інноваційного ефекту 

(формула 3.16):  
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Іінне=13,393+0,4281Х2+0,4582Х3+(-0,3144Х4)+0,0006Х5+    

+(-0,0001Х6)+0,0098Х7,     (3.16) 
 

де Іінне – інтегральний показник інноваційного ефекту.  

Таблиця 3.22 

Результати кореляційно-регресійного аналізу факторів впливу на інноваційний 

ефект від управління ефективністю використання персоналу по 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»  

Показники Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка 

t-

статистика 

P-

значення 

Коефіцієнт інноваційного потенціалу персоналу (Y) 13,3934 5,8655 2,2834 0,1498 

Коефіцієнт впровадження нового обладнання (Х1) -0,082 0,3141 -0,2611 0,8184 

Коефіцієнт наукомісткості виробництва (Х2) 0,4281 0,5082 0,8424 0,4883 

Наукоємність праці (Х3) 0,4582 0,2471 1,8541 0,2049 

Кількість інновацій запропонованих працівниками 

(Х4) 
-0,3144 0,141 -2,2301 0,1555 

Витрати на виробництво нового виду продукції та 

розвиток технологічного потенціалу персоналу (Х5) 
0,0006 0,0003 2,0552 0,1762 

Витрати на науково-дослідні роботи (Х6) -0,0001 0,0002 -0,6076 0,6052 

Загальна кількість працівників (Х7) 0,0098 0,0049 1,2482 0,3383 

Примітка: розраховано автором  

 

Шляхом підставлення початкових даних за кожним показником у 

формулу 3.16 отримано прогнозне значення інтегрального показника 

інноваційного ефекту у розмірі 0,21 за 2018 р. На розмір прогнозного значення 

найбільший вплив мали такі показники у 2017 р.: коефіцієнт інноваційного 

потенціалу персоналу виріс на 45% проти 2016 р.; коефіцієнт наукомісткості 

виробництва виріс на 7% відносно 2016 р.; наукоємність праці підвищилася на 

88% проти 2016 р.; кількість інновацій запропонованих працівниками виросла 

на 4% відносно 2016 р.; витрати на виробництво нового виду продукції та 

розвиток технологічного потенціалу персоналу виросли на 8% відносно 2016 р.; 

витрати на науково-дослідні роботи підвищилися на 4% у порівнянні з 2016 р.; 

загальна кількість працівників виросла на 39 осіб проти 2016 р.  

Для прогнозування кадрового ефекту також здійснено подібні розрахунки 

та встановлено, що коефіцієнт детермінації становив 0,884, Fр=0,951 та Fk=0,20 

(Fр>Fk, індекс кореляції істотний), тобто існує регресійний зв'язок між 

обраними факторами та вони впливають на шуканий показник (табл. 3.23). 
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Таблиця 3.23 

Результати регресійної статистики по ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» по 

кадровому ефекту 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,940 

R-квадрат 0,884 

Нормований R-квадрат 0,934 

Стандартна помилка 30,911 

Спостереження 10 

Примітка: розраховано автором  

 

Відповідно до результатів кореляційно-регресійного аналізу бачимо, що 

між факторами впливу та шуканим показником існує щільний зв’язок. З 

урахуванням даних регресійного аналізу складено регресійне рівняння, яке 

уточнено на підставі кореляційного аналізу та порівняння значень t-статистики 

за кожним показником і значення tкр (0,31) (табл. 3.24). З регресійного рівняння 

виключено показники фонд оплати праці (Х3) та витрати на управління 

трудовими відносинами (Х5), оскільки вони є незначущими (формула 3.17):  

 

Іке=133,472+(-4,024Х1)+1,518Х2+0,023Х4+0,983Х6+0,671Х7+(-0,002Х8),  (3.17) 
 

де Іке – інтегральний показник кадрового ефекту.  

Таблиця 3.24 

Результати кореляційно-регресійного аналізу факторів впливу на кадровий 

ефект від управління ефективністю використання персоналу по 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»  

Показники Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка 

t-

статистика 

P-

значення 

Рентабельність управління використанням персоналу 

(Y) 
133,472 337,852 0,395 0,76 

Загальна кількість працівників (Х1) -4,024 4,823 -0,834 0,557 

Кількість штатних працівників (Х2) 1,518 4,193 0,336 0,794 

Фонд оплати праці (Х3) 0,009 0,065 0,141 0,911 

Витрати на оплату праці (Х4) 0,023 0,035 0,535 0,687 

Витрати на управління трудовими відносинами (Х5) -0,023 0,143 -0,16 0,899 

Продуктивність праці (Х6) 0,983 1,288 0,763 0,585 

Коефіцієнт розвитку персоналу (Х7) 0,671 0,471 1,423 0,39 

Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток (Х8) -0,002 0,004 -0,417 0,748 

Примітка: розраховано автором  

 

Використовуючи складене регресійне рівняння (формула 3.17) та базові 

значення за кожним показником у 2017 р. розраховано прогноз інтегрального 
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показника кадрового ефекту на 2018 р., що становив 0,59. На розмір 

інтегрального показника у 2017 р. відносно 2016 р. мали вплив такі фактори: 

загальна кількість працівників виросла на 39 осіб; кількість штатних 

працівників виросла на 35 осіб; фонд оплати праці збільшився на 51%; витрати 

на оплату праці зросли на 57%; витрати на управління трудовими відносинами 

виросли на 8%; зростання прибутку склало 5234 грн.  

На основі отриманих результатів кореляційно-регресійного аналізу, 

дослідження щільності зв’язку між показниками та визначених регресійних 

рівнянь для інтегрального показника за кожним видом ефекту сформовано 

економіко-математичну модель для ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» 

(табл. 3.25).  

Таблиця 3.25 

Економіко-математична модель прогнозування інтегрального показника рівня 

результативності управління ефективністю використання персоналу по 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»  

Очікувані 

ефекти 

R-

квадрат 
Fр Fk tкр Модель 

Прогнозне 

значення 

Фінансовий 0,944 2,09 0,52 0,51 
Іфе=1,019+(-

0,00023Х1)+0,00010Х2+0,0019Х3+0,00087Х5+0,0

0016Х6+(-0,00004Х8) 
0,68 

Економічний 0,954 7,63 1,36 0,54 
Іее=-37,6365+0,0066Х1+(-0,0025Х2)+(-

0,0001Х4)+0,0021Х5+(-0,0006Х6)+(-

0,0005Х7)+0,0051Х8 
0,53 

Соціальний 0,928 533,584 15,61 5,84 
Ісе=237,426+0,017Х2+(-0,049Х3)+(-

0,010Х4)+0,118Х5+26,047Х6+0,052Х7 
0,61 

Технологічний 0,917 1,375 0,326 0,49 
Іте=3,260+0,00032Х2+(-0,00028Х4)+(-

0,02553Х5)+(-0,01981Х6)+0,3841Х8 
0,63 

Інноваційний 0,906 2,747 1,412 0,28 
Ііннв=13,393+0,4281Х2+0,4582Х3+(-

0,3144Х4)+0,0006Х5+(-0,0001Х6)+0,0098Х7 
0,21 

Кадровий 0,884 0,951 0,20 0,31 
Іке=133,472+(-

4,024Х1)+1,518Х2+0,023Х4+0,983Х6+0,671Х7+(-

0,002Х8) 
0,59 

Примітка: розроблено автором  

 

На основі економіко-математичної моделі для ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат» розраховано інтегральний показник рівня результативності 

управління ефективністю використання персоналу (табл. 3.26).  

Розрахункові значення за кожним видом ефекту за 2013-2017 рр. та 

інтегральний показник за 2018 р. було отримано шляхом застосування і 
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апробації окремих етапів моделі оцінки результативності механізму управління 

ефективністю використання персоналу (МОРМУЕВП) та шкали оцінки 

результативності складових механізму управління ефективністю використання 

персоналу, які наведені в підрозділі 3.1. При розрахунку інтегрального 

показника використано формулу 3.11 та отримане значення скориговано 

відповідно до коефіцієнта вагомості 0,18, який одержано відповідно до шкали 

оцінки результативності складових механізму управління ефективністю 

використання персоналу.  

Таблиця 3.26 

Оцінка інтегрального показника рівня результативності управління 

ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» у 

2013-2018 рр.  

Очікувані ефекти 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

(прогноз) 

Фінансовий 0,04 0,32 0,01 0,47 0,58 0,68 

Економічний 0,06 0,29 0,10 0,39 0,47 0,53 

Соціальний 0,11 0,41 0,07 0,47 0,55 0,61 

Технологічний 0,09 0,43 0,13 0,50 0,57 0,63 

Інноваційний 0,03 0,05 0,04 0,06 0,13 0,21 

Кадровий -0,03 0,37 0,03 0,49 0,50 0,59 

Інтегральний показник рівня результативності 

управління ефективністю використання 

персоналу 

0,06 0,34 0,07 0,43 0,50 0,59 

Примітка: розроблено автором  

 

В цілому, інтегральний показник рівня результативності управління 

ефективністю використання персоналу за 2018 р., у порівнянні з 2017 р., виріс 

на 16,20% (рис. 3.9). Зростання прогнозного значення за кожним видом ефекту 

та інтегрального показника за 2018 р. проти 2017 р. є суттєвим і підтверджує 

поступове покращення управління ефективністю використання персоналу, а 

також налагодження фінансового забезпечення розвитку персоналу та 

фінансування управління працівниками, підвищення результативності роботи 

працівників, вдосконалення процесу управління персоналом, впровадження 

більш сучасних методів мотивації, надання соціальних гарантій, стимулювання 

розвитку трудового потенціалу, фінансування купівлі нового обладнання, 

автоматизацію виробництва, злагодженість роботи працівників, впровадження 
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інноваційних технологій, постійне навчання персоналу, поліпшення роботи 

кадрової служби, співпрацю управлінського персоналу та працівників, 

зростання оплати праці, прийняття зважених кадрових, адміністративних, 

управлінських рішень, тобто раціоналізацію використання та управління 

працівниками на аналізованому підприємстві.  

 

Рис. 3.9. Динаміка інтегрального показника рівня результативності управління 

ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» у 

2013-2018 рр. 

Примітка: побудовано автором  

 

Як видно з проведених розрахунків, отримані прогнозні значення 

інтегральних показників за кожним видом ефекту та загальний інтегральний 

показник мають доволі різне значення та знаходяться в різних межах, тому для 

більш точного визначення інтегрального показника рівня результативності 

управління ефективністю використання персоналу на підприємствах харчової 

промисловості існує потреба у застосуванні шкали оцінки щодо з’ясування 

загального рівня результативності.  

Слід зауважити, що дослідженням розробки шкали оцінки рівня 

ефективності управління персоналом, використання працівників на 

підприємствах займалися такі вчені: Величко Я.I. (2018, с. 127-133), 

Лизунова О.М., Іщенко Я.Г., Кондрашова Г.В. (2018, с. 449-454), Биба В.В., 

Теницька Н.Б., Каліновська Д.Л. (2017, с. 360-362), Гончар В.В. (2017, с. 103-

107), Єлісєєва О.К., Кутова Н.Г. (2017, с. 47-51), Догадіна В.Ю. (2016, с. 136-

140), Семенов В.Ф., Нечева Н.В., Кудіна Ю.В. (2016, с. 148-153), Камінська І.Б. 

(2015), Ценклер Н.І. (2015, с. 269-272), Борщ В.І. (2014), Крамаренко А.В. 

(2014, с. 158-162), Яворська А.В. (2014, с. 160-162), Климко С.О., 
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Крихтіна Ю.О. (2013, с. 141-142), Кореніцина Т.В., Іванова Г.М. (2013, с. 116-

119), Кухарук А. (2013, с. 227-229), Жам О.Ю. (2012), Матвіїшин Є.Г. (2011), 

Ковальчук К.Ф., Фріман Є.М., Фріман І.М. (2009, с. 4-9).  

Наукові дослідження підтверджують відсутність єдиного підходу до 

розробки шкали оцінки результативності управління ефективністю 

використання персоналу, яка б дозволила визначити рівень результативності 

відповідно до прогнозних розрахунків, охарактеризувати рівень 

результативності за кожним видом ефекту, розробити та впровадити 

рекомендації щодо покращення процесу управління, а також з’ясувати на якому 

рівні знаходиться ефективність управління використанням персоналом 

відповідно до встановлених обмежень. Це свідчить про доцільність 

застосування шкали оцінки результативності.  

За результатами розрахунку прогнозного інтегрального показника рівня 

результативності управління ефективністю використання персоналу на 

підприємствах харчової промисловості використано шкалу характеристики 

рівня інтегрального показника результативності управління ефективністю 

використання персоналу, яка дозволила здійснити градацію рівнів кадрового, 

соціального, інноваційного, технологічного, економічного, фінансового ефекту 

та виділити такі рівні: дуже високий, достатній, нормальний, ускладнень, 

кризовий; що дало змогу оцінити загальний рівень результативності управління 

ефективністю використання персоналу та розробити, впровадити рекомендації 

щодо підвищення очікуваних ефектів. Шкала характеристики сформована на 

підставі врахування отриманих даних інтегральних показників за кожним 

видом ефекту та загального інтегрального показника на обраних підприємствах 

харчової промисловості (табл. 3.27).  

В шкалі характеристики рівня інтегрального показника результативності 

управління ефективністю використання персоналу детально проаналізовано 

кожний вид ефекту за кожним рівнем результативності та градація показника 

ефектів з’ясована відповідно до розрахункових даних і результатів апробації 

методичного підходу ПРРУЕВП. 
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Таблиця 3.27 

Шкала характеристики рівня інтегрального показника результативності 

управління ефективністю використання персоналу 

Очікувані ефекти  

Градація 

інтегрального 

показника за 

кожним 

видом ефекту 

Найменування 

інтервалів 

Рівень 

результатив-

ності 

управління 

ефективністю 

використання 

персоналу 

Характеристика рівня результативності 

управління ефективністю використання 

персоналу 

Кадровий, 

соціальний, 

інноваційний, 

технологічний, 

економічний, 

фінансовий  

 

 

 

Рівень 

результативності 

управління 

ефективністю 

використання 

персоналу 

0,79-1,0 Результативний  Дуже високий 

Результативність знаходиться на високому 

рівні, тобто підприємство ефективно 

управляє та використовує персонал, що 

забезпечує стабільність діяльності. 

Оптимальне використання та управління 

персоналом.  

0,59-0,78 Результативний Достатній 

Результативність всіх ефектів є 

стабільною, відбувається постійне 

зростання, але існує потреба у підвищенні 

їх рівня та досягненні максимального 

значення аналізованих показників.  

0,39-0,58 Результативний Нормальний 

Рівень ефектів є задовільним, 

підприємство функціонує успішно, але 

можливе незначне погіршення та 

необхідним є покращення 

результативності. 

0,18-0,38 
Нерезультатив-

ний  
Ускладнень 

За всіма видами ефектів підприємство 

функціонує нерезультативно, відбувається 

поступове скорочення. Спостерігається 

падіння за всіма складовими та існує 

потреба в корегуванні.  

0,0-0,17 
Нерезультатив-

ний  
Кризовий 

Відбувається падіння результативності за 

кожним видом ефекту, управління 

ефективністю використання персоналу є 

незадовільним та функціонування 

підприємства погіршується.  

Примітка: розроблено автором  

 

В даній шкалі також розроблено ряд рекомендацій по зростанню 

результативності ефектів від управління ефективністю використання 

персоналу, корегуванню інтегрального показника, що доцільні для 

застосування на аналізованих підприємствах відповідно до визначеного рівня 

результативності (табл. 3.28). Наведені рекомендації є ефективними та 

доречними для впровадження, оскільки розроблені на підставі врахування 

кожного виду ефекту від управління ефективністю використання персоналу, 

умов функціонування підприємств харчової промисловості.  

Загалом, шкала характеристики є доцільною для використання при 

проведенні апробації методичного підходу ПРРУЕВП, бо передбачає 

достовірне визначення рівня результативності управління ефективністю 
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використання персоналу, наявних проблем, сильних та слабких сторін, 

впровадження заходів його підвищення та відповідає реаліям функціонування 

підприємств.  

Таблиця 3.28 

Рекомендації підвищення рівня результативності управління ефективністю 

використання персоналу (кожного виду ефекту)  

Очікувані ефекти  

Рівень 

результатив-

ності управління 

ефективністю 

використання 

персоналу 

Рекомендації підвищення кожного виду ефекту 

Кадровий, 

соціальний, 

інноваційний, 

технологічний, 

економічний, 

фінансовий  

 

 

 

Рівень 

результативності 

управління 

ефективністю 

використання 

персоналу 

Дуже високий 

Подальше дотримання діючої стратегії розвитку та механізму, 

системи управління ефективністю використання персоналу, розробка 

запобіжних заходів, не існує потреби в інших заходах та корегуванні 

отриманих ефектів.  

Достатній 

Необхідно розробити незначні коригувальні заходи, тобто 

регулювання та постійний контроль результативності управління 

ефективністю використання персоналу, підтримання досягнутої 

стабільності складових (тобто кожного ефекту), фінансово-

господарської діяльності підприємства.  

Нормальний 

На підприємстві необхідно контролювати рівень результативності 

кожного ефекту, вжити дій щодо: виплата премій та винагород, 

скорочення розмірів штрафу; впровадження більш сучасних методів 

мотивації; покращення інформаційного забезпечення управління та 

використання персоналу; організація та планування процесу 

управління, чіткий розподіл обов’язків управлінського персоналу, 

безвідходність виробництва; перепідготовка працівників для роботи з 

новим обладнанням, зростання обсягів реалізованої продукції; 

підвищення розміру витрат на персонал, виплату заробітної плати.  

Ускладнень 

Доцільним є здійснення таких дій: регулювання роботи кадрової 

служби, коригування процесу набору та звільнення персоналу, 

розробка відповідної документації; формування соціальних пільг для 

працівників, впровадження штрафів; створення умов для 

впровадження інноваційних розробок персоналу, розвиток 

технологічного потенціалу, фінансування інноваційних розробок; 

співвідношення результатів роботи з рівнем винагороди, керівництво 

кадрами, впровадження нових технологій виробництва продукції, 

атестація кадрів; розробка мотиваційних заходів, удосконалення 

процесу управління персоналом та системи розподілу фінансових 

ресурсів, процесу планування витрат.  

Кризовий 

Підприємство функціонує неефективно. Потрібне коригування 

результативності кожного виду ефекту та втручання керівництва, 

необхідно вжити заходів щодо: організації роботи кадрової служби, 

задоволення потреб персоналу, розробки ефективних рішень; 

застосування методів мотивації, стабілізація клімату в колективі; 

розвитку потенціалу персоналу, навчання; стимулювання працівників 

до підвищення продуктивності, контроль за результатами роботи, 

організації праці; коригування витрачання коштів, належних умов 

праці; фінансування управління персоналом, підвищення оплати 

праці, розподілу ресурсів.  

Примітка: розроблено автором  
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Отже, шкала характеристики також була апробована на 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» та за її допомогою було конкретизовано 

розрахунки отримані за методичним підходом ПРРУЕВП і з’ясовано загальний 

рівень інтегрального показника результативності управління ефективністю 

використання персоналу, рівень результативності за кожним видом ефекту. 

Тобто, використання шкали характеристики дало нам змогу  

більш ґрунтовно та точно оцінити рівень інтегрального показника 

результативності управління ефективністю використання персоналу. На 

підставі даних табл. 3.27 бачимо, що у 2018 р. проти 2017 р.  

загальний рівень інтегрального показника результативності управління 

ефективністю використання персоналу перейшов з нормального рівня в 

достатній. Так само відбулося покращення за всіма видами ефекту у 2018 р. 

проти 2017 р.: за фінансовим ефектом відбувся перехід з нормального рівня в 

достатній; економічний ефект – мав нормальний рівень результативності за 

2017-2018 рр.; соціальний ефект – з нормального рівня в достатній; 

технологічний ефект – з нормального рівня в достатній; інноваційний ефект – з 

кризового на рівень ускладнень; кадровий ефект – з нормального рівня в 

достатній.  

Враховуючи отримані результати дослідження зауважимо, що 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» має зростаючі перспективи до покращення 

управління ефективністю використання персоналу, оскільки  

прогнозне значення показників зростає та підтверджує достатній рівень 

процесу управління, тенденції до підвищення його  

результативності в короткостроковому періоді, прийняття виважених кадрових 

рішень, вирішення нагальних проблем, що дозволить вжити заходів до більш 

раціонального використання персоналу задля покращення функціонування 

підприємства.  

Подібні розрахунки було проведено для ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2018 рр. (рис. 3.10, Додаток К, 

табл. К.1-К.14).  
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Рис. 3.10. Динаміка інтегрального показника рівня результативності управління 

ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2018 рр. 

Примітка: побудовано автором  

 

За 2018 р. по ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і 

комбікормів» інтегральний показник рівня результативності управління 

ефективністю використання персоналу мав тенденцію до покращення, оскільки 

виріс на 26% проти 2017 р. та знаходився на нормальному рівні, але у 2015-

2016 рр. він знаходився на рівні ускладнень, що спричинено збитковістю 

діяльності, значним рівнем заборгованості. Відповідно до прогнозних даних 

відбудеться покращення результативності управління ефективністю 

використання персоналу та поступовий вихід із стану збитковості, але за умови 

вжиття заходів та рекомендацій до покращення процесу управління 

персоналом, організації ВП, зростання рівня результативності за кожним видом 

ефекту, коригування стратегії розвитку, всіх сфер діяльності підприємства.  

Запропонований методичний підхід ПРРУЕВП дозволив здійснити 

розрахунок прогнозного значення інтегрального показника кадрового, 

соціального, інноваційного, технологічного, економічного, фінансового ефекту 

та загального інтегрального показника і на основі отриманих даних сформувати 

рекомендації до покращення управління персоналом, виробничо-господарської 

діяльності. Використання шкали характеристики рівня інтегрального показника 

результативності управління ефективністю використання персоналу дало змогу 

з’ясувати рівень результативності за кожним видом ефекту та зробити 

проведені розрахунки більш точними і впровадити рекомендації до підвищення 

управління ефективністю використання персоналу.  
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Висновки до розділу 3 

 

В даному розділі основна увага приділена удосконаленню методичних 

підходів до оцінки результативності управління ефективністю використання 

персоналу промислових підприємств. В результаті проведеного дослідження 

автором було зроблено наступні висновки: 

1. Удосконалено методику оцінки результативності механізму управління 

ефективністю використання персоналу підприємств, в якій виділено кадровий, 

соціальний, інноваційний, технологічний, економічний, фінансовий, 

інформаційний показники, запропоновано алгоритм оцінки результативності 

механізму та розрахунку інтегрального показника результативності механізму 

управління ефективністю використання персоналу. Застосування методики 

оцінки на промислових підприємствах дозволить провести комплексний аналіз 

результативності механізму, розробити та прийняти раціональні кадрові 

рішення, покращити управління персоналом та покращити результати 

функціонування підприємств.  

2. Для дослідження та визначення вагомості показників методики оцінки 

результативності механізму управління ефективністю використання персоналу 

підприємств, оцінки їх впливу на результативність механізму доцільним є 

використання експертного методу, визначення коефіцієнта вагомості, 

опитування групи експертів, що можливо на підставі використання 

удосконаленого методичного підходу оцінювання результатів використання 

механізму в процесі управління персоналом. Впровадження даного 

методичного підходу на промислових підприємствах дозволить отримати 

достовірні дані щодо результативності механізму та його показників, провести 

ґрунтовний та якісний аналіз та визначити ефективність використання 

механізму управління.  

3. Запропоновану методику оцінки результативності механізму 

управління ефективністю використання персоналу підприємств було 

апробовано на підприємствах ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 
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завод», ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат». На підставі використання 

методики оцінки розраховано інтегральний показник результативність 

механізму управління ефективністю використання персоналу по 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» та у 2015 р. його значення 

було максимальним і становило 3,10, у 2016 р. – 1,78, але у 2017 р. проти 

2016 р. відбулося зростання на 35,30%, щодо підприємства ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат», то даний показник мав найвище значення у 2015 р. – 0,89 та 

найнижче у 2017 р. – 0,32 і скорочення проти 2016 р. сягнуло 42,52%. Отримані 

розрахунки дозволяють стверджувати, що механізм управління ефективністю 

використання персоналу є доцільним для подальшого використання та за умови 

його застосування покращяться результати діяльності, процес управління 

персоналом, відбудеться налагодження функціонування.  

4. Апробація методичного підходу оцінювання результатів використання 

механізму в процесі управління персоналом здійснена на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод», ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат», що 

дозволило оцінити вагомість обраних показників в оцінці результативності 

механізму управління ефективністю використання персоналу та визначити 

ефективність механізму. Застосування даного методичного підходу дало змогу 

створити умови для налагодження процесу управління персоналом, сформувати 

раціональну структуру трудового потенціалу підприємства.  

5. Для прогнозування ефективності використання персоналу, управління 

ним використано удосконалений методичний підхід до прогнозування рівня 

результативності управління ефективністю використання персоналу на 

підприємствах. Даний методичний підхід ґрунтується на побудові економіко-

математичної моделі на основі проведення кореляційно-регресійного аналізу, 

дозволяє розрахувати інтегральний показник кадрового, соціального, 

інноваційного, технологічного, економічного, фінансового ефекту, визначити 

проблеми в управління персоналом, сформувати заходи покращення 

використання персоналу в майбутньому, що вплине на розвиток підприємства.  
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6. Методичний підхід до прогнозування рівня результативності 

управління ефективністю використання персоналу на підприємствах було 

використано на ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», ПрАТ «Миронівський завод 

по виготовленню круп і комбікормів». Проведені розрахунки інтегрального 

показника рівня результативності управління ефективністю використання 

персоналу показали, що по ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за 2018 р., у 

порівнянні з 2017 р., він виріс на 16,20% та по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» даний показник у 2018 р. виріс на 26% 

проти 2017 р., але у 2015-2017 рр. він знаходився на нижчому рівні. Відповідно 

до прогнозних даних покращення результативності управління ефективністю 

використання персоналу відбудеться за умови вжиття рекомендацій до 

організації використання персоналу, покращення процесу управління 

персоналом, коригування стратегії розвитку.  

7. Практичне застосування розроблених теоретичних, методичних і 

практичних засад підтверджується відповідними довідками про впровадження 

результатів наукового дослідження на вітчизняних промислових підприємствах 

(Додаток М). 

 

Результати дослідження за розділом 3 опубліковано у працях: (Зіновська, 

2015; Зіновська, 2018b; Зіновська, 2018e; Зіновська, 2018f; Зіновська, 2018g; 

Зіновська та Крилов, 2018a).  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення науково-прикладного завдання розвитку теоретичних положень, 

розробки науково-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо 

налагодження управління ефективністю використання персоналу на 

промислових підприємствах. За результатами дослідження сформульовано такі 

основні висновки та рекомендації:  

1. За результатами узагальнення сучасних підходів до трактування 

сутності понять «персонал», «ефективність», «управління персоналом», 

«використання персоналу» уточнено і надано власне бачення дефініції 

«управління ефективністю використання персоналу на підприємстві». В 

запропонованому визначенні зосереджено увагу на тому, що в процесі 

управління персоналом увага керівництва повинна бути зорієнтована на 

врахуванні інтересів працівників, ефективному використанні навичок 

персоналу, підвищенні рівня оплати праці, кваліфікації працівників, створенні 

умов для зацікавленості персоналу в розвитку підприємства, що сприятиме 

зростанню конкурентоспроможності, прийняттю раціональних рішень, 

покращенню результатів роботи.  

2. Сформовано процес управління ефективністю використання персоналу 

промислових підприємств, в якому виділено чинники зовнішнього, загального 

та специфічного внутрішнього середовища шляхом дослідження специфіки 

використання персоналу підприємств, особливостей управління персоналом, 

функціонування підприємств. Врахування даних чинників в роботі 

промислових підприємств дасть змогу своєчасно виявити негативний вплив 

факторів на управління та використання персоналу, покращити роботу 

працівників, розвинути їх здібності, досягнути сформованих цілей, визначити 

напрями покращення роботи підприємств в умовах змінності ринкового 

середовища.  
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3. Встановлено, що для управління персоналом, зростання 

результативності роботи працівників, злагодженості процесу управління, 

роботи структурних підрозділів, покращення виробничо-господарської 

діяльності доцільним є застосування механізму управління ефективністю 

використання персоналу промислових підприємств. Використання цього 

механізму потребує злагодженої роботи його структурних елементів та дає 

змогу покращити ефективність управління персоналом, планувати та 

організовувати роботу працівників, підвищити результативність роботи 

персоналу, збільшити прибутковість діяльності, досягнути економічного ефекту 

в довгостроковому періоді.  

4. На основі аналізу підходів вчених до побудови системи управління 

персоналом удосконалено послідовність її формування на промислових 

підприємствах. Використання удосконаленої послідовності полягає у 

структуризації процесу формування системи, врахуванні впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища, покращенні розвитку підприємства, 

окресленні очікуваних результатів та дозволяє розробити таку систему 

управління, яка забезпечить її успішне функціонування, буде гарантувати її 

дієвість та забезпечить подальший розвиток підприємства. 

5. Обґрунтовано доцільність управління ефективністю використання 

персоналу відповідно до результатів проведеного аналізу використання 

працівників на промислових підприємствах. Підтвердженням цього є динаміка 

показників використання персоналу промислових підприємств: на 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за аналізований період порівняно з 2016 р. 

скоротилася продуктивність праці на 26,11%, рентабельність управління 

використанням персоналу підвищилася на 25,11%, підвищився коефіцієнт 

звільнення кадрів на 18,28%, виріс коефіцієнт прийому кадрів на 3,85%, виріс 

коефіцієнт плинності кадрів на 2,28%, рентабельності витрат на розвиток 

персоналу виросла на 1,63%, підвищився коефіцієнт стабільності на 13,93%, 

ріст частки витрат на оплату праці у загальних витратах на виробництво 

продукції становив 1,44%; по ПрАТ «Львівський жиркомбінат» у 2017 р. 
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порівняно з 2016 р. відбулося зниження коефіцієнта стабільності на 10,29%, 

скорочення коефіцієнта відновлення кадрів на 99,96%, скорочення коефіцієнта 

використання робочого часу на 25,79%, рентабельність витрат на розвиток 

персоналу та рентабельність управління використанням персоналу мали 

від’ємне значення у 2017 р. На підприємствах недостатньо уваги приділяється 

організації, плануванню, використанню персоналу, є суттєві проблеми в 

діяльності та доцільним є впровадження сучасних методів, систем, механізмів 

управління, удосконалення процесу використання працівників.  

6. Узагальнено методику оцінки результативності механізму управління 

ефективністю використання персоналу підприємств. Зокрема, виділено 

чотирнадцять етапів її побудови та проведено розрахунок кадрового, 

соціального, інноваційного, технологічного, економічного, фінансового, 

інформаційного показників, інтегрального показника результативності 

механізму управління ефективністю використання персоналу. Застосування 

методики оцінки на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», 

ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» дало змогу визначити доцільність 

подальшого впровадження механізму управління ефективністю використання 

персоналу, оцінити результативність механізму, ефект від його впровадження, 

визначити проблеми в управлінні персоналом, створити умови для 

використання механізму, зростання фінансових показників діяльності, 

стабілізації функціонування підприємств.  

7. Встановлено, що для визначення вагомості та значущості показників 

методики оцінки доцільним є використання методичного підходу оцінювання 

результатів використання механізму в процесі управління персоналом. 

Відповідно до удосконаленого методичного підходу передбачено залучення 

спеціальної служби для проведення оцінки ефективності механізму та 

використання експертного методу, на підставі цього узагальнено результати 

експертизи і розраховано коефіцієнт вагомості показників методики оцінки. 

Результати отримані для ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», 

ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» дозволили обрати більш значимі 
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показники, з’ясувати доцільність подальшого застосування механізму 

управління використання персоналу.   

8. Удосконалено методичний підхід до прогнозування рівня 

результативності управління ефективністю використання персоналу на 

підприємствах, який апробовано на ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» та 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів». Методичний 

підхід дозволив розрахувати прогнозне значення інтегрального показника 

кадрового, соціального, інноваційного, технологічного, економічного, 

фінансового ефекту та прогноз рівня результативності управління 

ефективністю використання персоналу на підставі проведення кореляційно-

регресійного аналізу, побудови економіко-математичної моделі. Даний підхід 

надає можливість його використання на промислових підприємствах, є простим 

в роботі, прозорим; дозволяє розробити заходи щодо покращення використання 

персоналу, прийняти рішення подальшого використання персоналу, визначити 

перспективи розвитку на майбутнє, налагодити функціонування підприємств.  
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ДОДАТОК А 
 

Таблиця А.1 

Абсолютне та відносне відхилення середньомісячної заробітної плати за 

видами економічної діяльності у промисловості у 2010-2018 рр. (у розрахунку 

на одного штатного працівника, грн.) 

Показники 
Абс. відхил., 2018 р. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Промисловість 7055 6514 6136 5859 5645 4844 3731 2003 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 
8882 8035 7529 7163 7007 6288 5026 2749 

Переробна промисловість 6908 6425 6099 5885 5626 4719 3653 1897 

виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів 
6193 5784 5442 5221 5001 4154 3156 1582 

текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

5408 5116 4998 4869 4628 3858 2962 1321 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 

6368 6003 5689 5430 5221 4524 3441 1766 

металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих  виробів, крім машин і 

устаткування 

8133 7492 7151 6872 6340 5377 4305 2599 

виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 
8600 8153 7936 7554 7429 6021 3853 1641 

виробництво електричного устаткування 6636 6190 5969 5705 5572 4861 3928 1891 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесені до угруповань 
6309 5798 5481 5241 5089 4402 3442 1600 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших  

транспортних засобів 

7585 7126 6755 6743 6665 5677 4567 2411 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устаткування 
6975 6460 6183 6021 5836 4938 3713 1986 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
7747 7181 6656 6266 5905 5328 3872 2297 

Водопостачання; каналізація, поводження 

з відходами 
4578 4264 4024 3779 3582 3051 2510 1350 

Показники 
Відн. відхил., 2018 р. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 273,67 208,86 175,47 155,26 141,56 101,16 63,22 26,24 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 
248,81 181,92 152,94 135,44 128,69 102,02 67,69 28,33 

Переробна промисловість 301,94 231,88 196,94 177,75 157,60 105,41 65,91 25,99 

виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів 
288,70 226,45 187,90 167,49 149,85 99,27 60,90 23,41 

текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

407,54 316,00 287,74 260,94 219,65 134,10 78,51 24,40 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 

339,98 268,22 222,92 193,17 172,88 121,71 71,68 27,27 

металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих  виробів, крім машин і 

устаткування 

 

281,52 212,24 184,73 165,59 135,41 95,25 64,09 30,85 



270 
 

Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 
421,57 327,83 293,49 244,78 231,36 130,35 56,77 18,23 

виробництво електричного устаткування 316,75 243,60 216,11 188,53 176,38 125,61 81,78 27,65 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесені до угруповань 
285,10 212,86 180,25 159,75 148,25 106,85 67,76 23,11 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших  

транспортних засобів 

313,04 247,26 207,65 206,52 199,37 131,08 83,94 31,74 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устаткування 
343,91 254,01 219,24 201,90 184,26 121,46 70,18 28,30 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
254,58 198,97 161,01 138,51 120,88 97,55 55,97 27,04 

Водопостачання; каналізація, поводження 

з відходами 
232,29 186,63 159,38 136,44 120,74 87,23 62,15 25,97 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  
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ДОДАТОК Б 

 

Таблиця Б.1 

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у 

промисловості у 2017-2018 рр. (на одного штатного працівника, год.) 

Вид діяльності 

Всього 2017 Всього 2018 

відпра- 

цьовано 

невідпрацьовано за 

причинами 

відпра- 

цьовано 

невідпрацьовано за 

причинами 

відпустки 

без 

збереження 

заробітної 

плати (на 

період 

припинення 

виконання 

робіт) 

переведення 

з 

економічних 

причин на 

неповний 

робочий 

день 

(тиждень) 

відпустки 

без 

збереження 

заробітної 

плати (на 

період 

припинення 

виконання 

робіт) 

переведення 

з 

економічних 

причин на 

неповний 

робочий 

день 

(тиждень) 

1 2 3 4 5 6 7 

Промисловість 1703 5 23 1726 4 18 

Добувна промисловість 

і розроблення кар’єрів 
1544 13 7 1577 4 0 

Переробна 

промисловість 
1720 5 28 1742 5 22 

виробництво харчових 

продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 

1769 2 10 1776 2 14 

текстильне 

виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів 

1720 4 16 1743 5 14 

виготовлення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу та поліграфічна 

діяльність 

1775 4 11 1792 1 13 

металургійне 

виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

машин і устаткування 

1705 7 19 1760 4 13 

виробництво 

комп’ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 

1651 8 75 1684 4 63 

виробництво 

електричного 

устаткування 

1626 5 79 1675 3 60 

виробництво машин і 

устаткування, не 

віднесених до інших 

угруповань 

1703 5 35 1708 5 34 
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Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 

виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів та інших 

транспортних засобів 

1678 8 70 1709 6 41 

виробництво меблів, 

іншої продукції, ремонт 

і монтаж машин і 

устаткування 

1711 6 25 1736 2 16 

Постачання 

електроенергії, газу, 

пари та 

кондиційованого 

повітря 

1720 0 15 1732 0 15 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами 

1754 4 17 1774 0 13 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця В.1 

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) та складові витрат 

підприємств за видами економічної діяльності у промисловості за 2012-2017 рр. 

(млн. грн.) 

Показники Роки 

Витрати на 

виробництво 

продукції 

(товарів, 

послуг) 

З них за складовими витрат 

матеріальні 

витрати та 

витрати на 

оплату 

послуг, 

використані у 

виробництві 

амортизація 

витрати 

на 

оплату 

праці 

відрахуван

ня на 

соціальні 

заходи 

інші 

витрати 

млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. млн. грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Промисловість 

2012 1155360,1 905921,0 62509,2 123478,4 47085,8 16365,7 

2013 1105414,5 838627,0 68176,8 127880,3 48648,6 22081,8 

2014 1084722,1 828182,2 71833,9 115242,0 43058,9 26405,1 

2015 1351983,4 1058919,9 80332,1 126115,0 43247,1 43369,3 

2016 1498586,8 1195143,8 93983,2 150162,0 31903,5 27394,3 

2017 1879666,1 1509485,8 100314,9 190349,4 40151,2 39364,8 

Добувна 

промисловість і 

розроблення 

кар'єрів 

2012 126458,8 65541,5 14821,0 27826,0 12113,3 6157,0 

2013 147596,5 77094,0 15761,1 29207,0 12648,3 12886,1 

2014 122553,6 59244,5 17453,0 20907,5 8619,1 16329,5 

2015 166016,2 86197,3 18065,6 21160,7 8207,3 32385,3 

2016 161066,2 93588,2 22711,9 25022,6 5342,8 14400,7 

2017 208515,1 121680,6 25389,4 29477,0 6038,1 25930,0 

Переробна 

промисловість 

2012 872819,2 737271,9 32374,6 70698,8 25877,7 6596,2 

2013 795259,3 659325,9 32894,0 71673,4 26171,6 5194,4 

2014 807210,5 672765,6 34726,4 68819,4 25088,9 5810,2 

2015 1010147,3 859248,8 41416,8 77345,1 25401,7 6734,9 

2016 1136154,4 969491,6 48534,6 91570,2 19369,0 7189,0 

2017 1419668,1 1216212,5 49563,0 121333,0 25384,2 7175,4 

виробництво 

харчових 

продуктів, 

напоїв і 

тютюнових 

виробів 

2012 221443,3 193654,6 7235,2 14425,4 4920,3 1207,8 

2013 213622,3 185074,3 7288,0 15081,6 5146,0 1032,4 

2014 235141,2 206289,7 8007,9 14594,9 4959,4 1289,3 

2015 308704,2 278170,5 8502,3 16115,9 5013,4 902,1 

2016 364161,5 330362,7 9514,1 19070,4 3864,0 1350,3 

2017 441101,2 397968,2 10857,7 25760,4 5242,9 1272,0 

виробництво 

харчових 

продуктів 

2012 180424,9 159681,7 4673,4 11446,4 3947,8 675,6 

2013 170821,7 149196,4 5031,4 11855,9 4116,0 622,0 

2014 196851,6 174643,9 5501,7 11776,1 4048,6 881,3 

2015 258868,9 235408,5 6114,3 12736,9 4027,8 581,4 

2016 305771,8 279185,2 6935,7 15530,0 3181,8 939,1 

2017 376837,5 341712,3 7914,4 21844,2 4487,8 878,8 

виробництво 

м'яса та м'ясних 

продуктів 

2012 27028,3 24079,3 595,0 1681,3 605,0 67,7 

2013 29415,9 25946,6 682,5 2008,3 717,3 61,2 

2014 29271,2 26158,6 678,6 1691,1 606,4 136,5 

2015 38727,0 35307,3 758,2 1939,4 653,5 68,6 

2016 38844,9 35274,3 819,0 2174,4 473,2 104,0 

2017 70767,8 64221,9 1371,5 4111,6 873,7 189,1 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

перероблення та 

консервування 

риби, 

ракоподібних і 

молюсків 

2012 2036,5 1794,7 33,5 148,5 54,2 5,6 

2013 2092,5 1818,6 35,7 169,3 62,5 6,4 

2014 1877,4 1637,8 31,7 144,8 57,9 5,2 

2015 2636,6 2398,4 30,1 147,8 52,5 7,8 

2016 3667,6 3329,6 41,5 234,9 51,1 10,5 

2017 4363,4 3855,2 56,0 349,6 78,0 24,6 

перероблення та 

консервування 

фруктів і овочів 

2012 10054,5 8434,4 472,1 823,9 281,2 42,9 

2013 10689,7 8996,3 457,8 903,2 294,8 37,6 

2014 12782,0 11026,5 483,6 927,7 305,5 38,7 

2015 14051,9 12316,0 533,6 888,0 269,9 44,4 

2016 16830,1 15078,1 536,3 986,3 185,2 44,2 

2017 19289,6 17089,8 566,5 1330,0 255,4 47,9 

виробництво олії 

та тваринних 

жирів 

2012 44322,4 42255,5 677,4 895,9 308,4 185,2 

2013 35453,4 32827,8 803,4 1188,5 382,4 251,3 

2014 53177,5 49832,8 1020,9 1540,1 447,6 336,1 

2015 72137,7 68557,5 1154,5 1820,1 471,3 134,3 

2016 112484,8 107716,3 1667,2 2522,2 434,1 145,0 

2017 114877,4 109372,1 1783,3 3041,5 534,9 145,6 

виробництво 

молочних 

продуктів 

2012 26688,0 23287,2 778,9 1895,7 666,1 60,1 

2013 30957,1 27396,6 855,1 1957,6 695,1 52,7 

2014 30994,3 27302,0 947,6 1985,1 701,3 58,3 

2015 36631,4 32708,0 1146,0 2034,8 692,8 49,8 

2016 39402,1 35169,2 1213,6 2429,8 514,7 74,8 

2017 54469,2 49028,9 1293,0 3356,2 705,5 85,6 

виробництво 

продуктів 

борошномельно-

круп'яної 

промисловості, 

крохмалів та 

крохмальних 

продуктів 

2012 8854,3 7785,7 204,6 567,3 203,2 93,5 

2013 8237,2 7147,1 225,6 608,1 218,8 37,6 

2014 7655,6 6682,5 211,1 535,7 194,7 31,6 

2015 12872,8 11571,5 246,7 759,7 246,3 48,6 

2016 15711,1 14052,5 303,7 927,6 196,8 230,5 

2017 18581,2 16676,2 375,3 1191,4 250,1 88,2 

виробництво 

хліба, 

хлібобулочних і 

борошняних 

виробів 

2012 15262,6 11534,1 517,9 2280,9 831,2 98,5 

2013 16527,3 12681,0 643,0 2307,6 814,3 81,4 

2014 16817,3 12979,3 755,7 2185,5 769,2 127,6 

2015 22062,7 18019,4 800,4 2355,8 778,8 108,3 

2016 21772,0 17635,2 745,6 2701,6 582,2 107,4 

2017 22670,7 17453,9 614,6 3642,2 807,2 152,8 

виробництво 

інших харчових 

продуктів 

2012 34782,0 29665,8 1240,4 2867,6 896,1 112,1 

2013 32436,6 27756,1 1244,0 2495,5 851,5 89,5 

2014 38572,6 33701,9 1286,9 2553,4 887,9 142,5 

2015 42448,1 38052,2 1080,3 2461,5 753,5 100,6 

2016 49243,9 43725,8 1400,7 3249,6 682,4 185,4 

2017 62373,0 55288,7 1707,2 4370,7 894,6 111,8 

виробництво 

готових кормів 

для тварин 

2012 11396,3 10845,0 153,6 285,3 102,4 10,0 

2013 5012,0 4626,3 84,3 217,8 79,3 4,3 

2014 5703,7 5322,5 85,6 212,7 78,1 4,8 

2015 17300,7 16478,2 364,5 329,8 109,2 19,0 

2016 7815,3 7204,2 208,1 303,6 62,1 37,3 

2017 9445,2 8725,6 147,0 451,0 88,4 33,2 

виробництво 

напоїв 

2012 32981,0 26966,3 2246,2 2437,2 809,1 522,2 

2013 33831,4 28134,8 1911,2 2551,3 832,4 401,7 

2014 27337,9 22028,4 2088,1 2115,5 710,5 395,4 

2015 33636,9 28128,9 1911,5 2516,6 771,8 308,1 

2016 39040,9 33339,6 2032,4 2734,9 539,1 394,9 

2017 41694,7 35163,8 2295,2 3231,7 632,2 371,8 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

виробництво 

тютюнових 

виробів 

2012 8037,4 7006,6 315,6 541,8 163,4 10,0 

2013 8969,2 7743,1 345,4 674,4 197,6 8,7 

2014 10951,7 9617,4 418,1 703,3 200,3 12,6 

2015 16198,4 14633,1 476,5 862,4 213,8 12,6 

2016 19348,8 17837,9 546,0 805,5 143,1 16,3 

2017 22569,0 21092,1 648,1 684,5 122,9 21,4 

Постачання 

електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого 

повітря 

2012 134229,8 89402,6 13954,8 20337,6 7390,2 3144,6 

2013 140054,0 88462,9 18046,7 22024,1 7990,2 3530,1 

2014 134572,0 83613,6 18378,9 21045,1 7717,2 3817,2 

2015 152960,4 99697,6 19379,7 22409,8 7764,2 3709,1 

2016 177183,1 117465,6 21092,2 27671,8 5908,4 5045,1 

2017 222385,1 154630,4 23467,7 31880,4 7073,8 5332,8 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами 

2012 21852,3 13705,0 1358,8 4616,0 1704,6 467,9 

2013 22504,7 13744,2 1475,0 4975,8 1838,5 471,2 

2014 20386,0 12558,5 1275,6 4470,0 1633,7 448,2 

2015 22859,5 13776,2 1470,0 5199,4 1873,9 540,0 

2016 24183,1 14598,4 1644,5 5897,4 1283,3 759,5 

2017 29097,8 16962,3 1894,8 7659,0 1655,1 926,6 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  
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ДОДАТОК Г  

 

Таблиця Г.1 

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами 

економічної діяльності у промисловості за 2012-2017 рр. (млн. грн.) 

Показники Роки 

Обсяг виробленої 

продукції (товарів, 

послуг) (за 

функціональним 

підходом) 

Обсяг виробленої продукції (товарів, 

послуг) (за функціональним підходом)  

Абс. відхил., 

2017 р. 

Відн. відхил., 

2017 р. 

1 2 3 4 5 

Промисловість 

2012 1325310,5 1056258,30 79,70 

2013 1231747,2 1149821,60 93,35 

2014 1300500,5 1081068,30 83,13 

2015 1580459,0 801109,80 50,69 

2016 1880625,4 500943,40 26,64 

2017 2381568,8 
  

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 

2012 169215,9 164756,70 97,36 

2013 175978,7 157993,90 89,78 

2014 168610,7 165361,90 98,07 

2015 200533,5 133439,10 66,54 

2016 252559,3 81413,30 32,24 

2017 333972,6 
  

Переробна промисловість 

2012 963679,7 756835,60 78,54 

2013 875179,0 845336,30 96,59 

2014 947266,2 773249,10 81,63 

2015 1167693,6 552821,70 47,34 

2016 1337417,7 383097,60 28,64 

2017 1720515,3 
  

виробництво харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 

2012 274651,2 301179,90 109,66 

2013 252871,9 322959,20 127,72 

2014 301704,3 274126,80 90,86 

2015 389124,5 186706,60 47,98 

2016 452129,4 123701,70 27,36 

2017 575831,1 
  

виробництво харчових 

продуктів 

2012 200906,8 248986,10 123,93 

2013 201339,7 248553,20 123,45 

2014 254729,3 195163,60 76,62 

2015 327888,2 122004,70 37,21 

2016 387011,1 62881,80 16,25 

2017 449892,9 
  

виробництво м'яса та 

м'ясних продуктів 

2012 34597,0 43184,50 124,82 

2013 35486,3 42295,20 119,19 

2014 40715,6 37065,90 91,04 

2015 53302,4 24479,10 45,92 

2016 58172,7 19608,80 33,71 

2017 77781,5 
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Продовження табл. Г.1 

1 2 3 4 5 

перероблення та 
консервування риби, 

ракоподібних і молюсків 

2012 2359,7 1907,50 80,84 

2013 2268,8 1998,40 88,08 

2014 2186,1 2081,10 95,20 

2015 2552,2 1715,00 67,20 

2016 3346,4 920,80 27,52 

2017 4267,2 
  

перероблення та 
консервування фруктів і 

овочів 

2012 10934,3 6371,90 58,27 

2013 10509,5 6796,70 64,67 

2014 12896,6 4409,60 34,19 

2015 13129,3 4176,90 31,81 

2016 14922,0 2384,20 15,98 

2017 17306,2 
  

виробництво олії та 
тваринних жирів 

2012 44243,2 99036,10 223,84 

2013 47556,0 95723,30 201,29 

2014 78977,1 64302,20 81,42 

2015 94758,9 48520,40 51,20 

2016 135755,5 7523,80 5,54 

2017 143279,3 
  

виробництво молочних 
продуктів 

2012 27676,8 29178,30 105,43 

2013 29635,4 27219,70 91,85 

2014 30999,8 25855,30 83,40 

2015 35577,4 21277,70 59,81 

2016 42412,6 14442,50 34,05 

2017 56855,1 
  

виробництво продуктів 
борошномельно-круп'яної 
промисловості, крохмалів 
та крохмальних продуктів 

2012 9842,3 13350,60 135,65 

2013 9816,5 13376,40 136,26 

2014 10468,0 12724,90 121,56 

2015 16276,1 6916,80 42,50 

2016 20967,1 2225,80 10,62 

2017 23192,9 
  

виробництво хліба, 
хлібобулочних і 

борошняних виробів 

2012 18913,6 9686,00 51,21 

2013 18080,7 10518,90 58,18 

2014 18282,6 10317,00 56,43 

2015 23654,0 4945,60 20,91 

2016 25401,2 3198,40 12,59 

2017 28599,6 
  

виробництво інших 
харчових продуктів 

2012 42946,3 38038,70 88,57 

2013 39166,7 41818,30 106,77 

2014 50026,8 30958,20 61,88 

2015 67539,2 13445,80 19,91 

2016 69729,3 11255,70 16,14 

2017 80985,0 
  

виробництво готових 
кормів для тварин 

2012 9393,6 8232,50 87,64 

2013 8819,8 8806,30 99,85 

2014 10176,7 7449,40 73,20 

2015 21098,7 -3472,60 -16,46 

2016 16304,3 1321,80 8,11 

2017 17626,1 
  

виробництво напоїв 

2012 47111,6 15878,30 33,70 

2013 39573,8 23416,10 59,17 

2014 32249,0 30740,90 95,32 

2015 41288,8 21701,10 52,56 

2016 46192,4 16797,50 36,36 

2017 62989,9 
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Продовження табл. Г.1 

1 2 3 4 5 

виробництво тютюнових 
виробів 

2012 26632,8 36315,50 136,36 

2013 11958,4 50989,90 426,39 

2014 14726,0 48222,30 327,46 

2015 19947,5 43000,80 215,57 

2016 18925,9 44022,40 232,60 

2017 62948,3 
  

Постачання 
електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого 
повітря 

2012 168410,4 127570,50 75,75 

2013 158154,3 137826,60 87,15 

2014 164448,0 131532,90 79,98 

2015 190244,7 105736,20 55,58 

2016 265436,8 30544,10 11,51 

2017 295980,9 
  

Водопостачання; 
каналізація, поводження з 

відходами 

2012 24004,5 7095,50 29,56 

2013 22435,2 8664,80 38,62 

2014 20175,6 10924,40 54,15 

2015 21987,2 9112,80 41,45 

2016 25211,6 5888,40 23,36 

2017 31100,0 
  

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  
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ДОДАТОК Д 

 

Таблиця Д.1 

Фінансовий результат (сальдо) підприємств за видами економічної діяльності у 

промисловості за 2012-2017 рр. (млн. грн.)  

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 2592,4 -4181,1 
-

178730,9 
-188267,9 -24724,7 56124,0 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
8826,6 9022,4 -9967,6 -23124,9 18028,5 59852,8 

Переробна промисловість 
-

11571,9 
-10920,4 

-

142547,0 
-127625,3 -35229,4 8130,8 

виробництво харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 

7183,9 6531,7 -16906,0 -16553,3 -7509,5 8896,3 

виробництво харчових 

продуктів 
3948,6 3412,2 -14567,6 -13314,7 -4372,3 6796,4 

виробництво напоїв 1641,4 1048,1 -2761,5 -2142,1 768,9 1311,1 

виробництво тютюнових 

виробів 
1593,9 2071,4 423,1 -1096,5 -3906,1 788,8 

Показники 
Абс. відхил., 2017 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Промисловість 53531,60 51942,90 
-

122606,90 

-

132143,90 
31399,30 

Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 
51026,20 50830,40 49885,20 36727,90 41824,30 

Переробна промисловість -3441,10 -2789,60 
-

134416,20 

-

119494,50 

-

27098,60 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 
1712,40 2364,60 -8009,70 -7657,00 1386,80 

виробництво харчових продуктів 2847,80 3384,20 -7771,20 -6518,30 2424,10 

виробництво напоїв -330,30 263,00 -1450,40 -831,00 542,20 

виробництво тютюнових виробів -805,10 -1282,60 365,70 -307,70 -3117,30 

Показники 
Відн. відхил., 2017 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Промисловість 2064,94 -1242,33 68,60 70,19 -127,00 

Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 
578,10 563,38 -500,47 -158,82 231,99 

Переробна промисловість 29,74 25,54 94,30 93,63 76,92 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 
23,84 36,20 47,38 46,26 -18,47 

виробництво харчових продуктів 72,12 99,18 53,35 48,96 -55,44 

виробництво напоїв -20,12 25,09 52,52 38,79 70,52 

виробництво тютюнових виробів -50,51 -61,92 86,43 28,06 79,81 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  
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ДОДАТОК Е 

 

Таблиця Е.1 

Аналіз рівня освіти та руху персоналу по ПрАТ «Львівський жиркомбінат» у 

2013-2017 рр. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Керівники, які мають вищу освіту 28 27 27 34 1 

Управлінський персонал, який має вищу 

освіту 
8 5 4 10 0 

Робітники, які мають вищу освіту 400 385 350 410 4 

Звільнено співробітників 31 52 64 13 611 

Прийнято співробітників 12 15 20 163 3 

Переміщено співробітників 11 8 7 17 0 

Показники 
Абс. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Керівники, які мають вищу освіту -27 -26 -26 -33 

Управлінський персонал, який має вищу освіту -8 -5 -4 -10 

Робітники, які мають вищу освіту -396 -381 -346 -406 

Звільнено співробітників 580 559 547 598 

Прийнято співробітників -9 -12 -17 -160 

Переміщено співробітників -11 -8 -7 -17 

Показники 
Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Керівники, які мають вищу освіту -96,43 -96,30 -96,30 -97,06 

Управлінський персонал, який має вищу освіту -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Робітники, які мають вищу освіту -99,00 -98,96 -98,86 -99,02 

Звільнено співробітників 1870,97 1075,00 854,69 4600,00 

Прийнято співробітників -75,00 -80,00 -85,00 -98,16 

Переміщено співробітників -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Львівський 

жиркомбінат»)  

 

Таблиця Е.2 

Динаміка узагальнених показників фінансово-економічної діяльності по 

ПрАТ «Львівський жиркомбінат» у 2013-2017 рр. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Розмір фонду оплати праці (тис. грн.) 22533,1 21940,5 27680,7 41191,5 185,9 

Середня заробітна плата керівництва 

(грн./міс.) 
5200 6300 7120 7400 6400 

Середня заробітна плата робітників (грн./міс.) 3100 4000 5100 6200 4200 

Витрати на оплату праці (тис. грн.) 22623 22070 27977 41550 16795 

Відрахування на соціальні заходи (тис. грн.) 8128 8206 10332 8775 3569 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) (тис. грн.) 
468132 322602 659383 381611 75386 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток/збиток (тис. грн.) 
18910 -1838 8918 -2806 -1564 
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Продовження табл. Е.2 

1 2 3 4 5 6 

Показники 
Абс. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Розмір фонду оплати праці (тис. грн.) -22347,2 -21754,6 -27494,8 -41005,6 

Середня заробітна плата керівництва (грн./міс.) 1200 100 -720 -1000 

Середня заробітна плата робітників (грн./міс.) 1100 200 -900 -2000 

Витрати на оплату праці (тис. грн.) -5828 -5275 -11182 -24755 

Відрахування на соціальні заходи (тис. грн.) -4559 -4637 -6763 -5206 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) (тис. грн.) 
-392746 -247216 -583997 -306225 

Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток (тис. грн.) 17346 274 7354 1242 

Показники 
Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 

Розмір фонду оплати праці (тис. грн.) -99,17 -99,15 -99,33 -99,55 

Середня заробітна плата керівництва (грн./міс.) 23,08 1,59 -10,11 -13,51 

Середня заробітна плата робітників (грн./міс.) 35,48 5,00 -17,65 -32,26 

Витрати на оплату праці (тис. грн.) -25,76 -23,90 -39,97 -59,58 

Відрахування на соціальні заходи (тис. грн.) -56,09 -56,51 -65,46 -59,33 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) (тис. грн.) 
-83,90 -76,63 -88,57 -80,25 

Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток (тис. грн.) 91,73 -14,91 82,46 -44,26 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Львівський 

жиркомбінат»)  

 

Таблиця Е.3 

Показники використання персоналу по ПрАТ «Львівський жиркомбінат» у 

2013-2017 рр. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) (тис. грн.) 
404252 320380 627735 353609 58107 

Готова продукція (тис. грн.) 1257 1371 3540 0 0 

Товари (тис. грн.) 4 3 3 8708 0 

Частка витрат на оплату праці у загальних 

витратах на виробництво продукції (%) 
5,60 6,89 4,46 11,75 28,90 

Продуктивність праці (тис. грн./чол.) 2,31 2,70 7,65 0,00 0,00 

Коефіцієнт прийому кадрів (%) 2,21 2,96 4,32 26,59 60,00 

Коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) (%) 5,70 10,26 13,82 2,12 122,20 

Коефіцієнт загального обороту кадрів (%) 7,90 13,21 18,14 28,71 122,80 

Коефіцієнт плинності кадрів (%) 5,70 10,26 13,82 2,12 122,20 

Коефіцієнт стабільності (%) 0,74 0,76 0,76 0,67 0,60 

Коефіцієнт відновлення кадрів (%) 0,39 0,29 0,31 12,54 0,005 

Коефіцієнт використання робочого часу (%) 47,00 48,01 49,06 50,02 37,12 

Рентабельність витрат на розвиток персоналу 

(%) 
4,46 -0,51 1,21 -0,76 -1,83 

Рентабельність управління використанням 

персоналу (%) 
34,76 -3,63 19,26 -4,58 -312,80 

Частота виробничого травматизму (%) 3,40 2,54 1,97 2,24 0,20 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Львівський 

жиркомбінат»)  
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ДОДАТОК Ж 

 

Таблиця Ж.1 

Динаміка абсолютного та відносного відхилення базисного фінансового показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» в 2017 р. 

Роки 

Складові 

фінансового показника моделі 

Абс. відхил., 2017 р. Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Витрати на персонал (Вп) 110273,00 -142222,27 -154420,53 6260,15 99,08 -39,09 -41,07 2,91 

Витрати на оплату праці (ВОП) 45937,00 35338,00 23026,00 7903,00 128,34 76,17 39,22 10,70 

Витрати на розвиток персоналу (ВРп) 34855,63 19909,42 -416,79 1266,46 252,19 69,21 -0,85 2,67 

Витрати на управління працівниками (ВУп) 16125,99 13086,08 -36,23 988,33 177,49 107,92 -0,14 4,08 

Виручка від реалізації продукції (ВРП) 1996114,00 1495128,00 448838,00 637965,00 178,84 92,46 16,85 25,78 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) (СРП) 
1837528,00 1607954,00 603954,00 667087,00 187,44 132,90 27,28 31,02 

Фонд оплати праці (ФОП) 48772,00 38765,80 23220,70 8040,00 142,04 87,42 38,77 10,71 

Рентабельність персоналу (Рп) -25,02 5,74 -131,97 0,42 -55,78 -40,69 -86,93 -2,16 

Витрати на одного співробітника (Вос) 121,52 -157,96 -176,21 7,49 91,06 -38,25 -40,87 3,03 

Частка витрат на персонал в обсязі реалізованої 

продукції (ВпОРП) 
-0,18 -1,65 -0,58 0,002 -18,40 -67,49 -42,43 0,23 

Коефіцієнт фінансової автономії (Кфа) -0,10 -0,07 -0,14 -0,01 -31,60 -23,60 -37,97 -4,27 

Коефіцієнт концентрації власного капіталу (КкВК) -0,10 -0,07 -0,14 -0,01 -31,60 -23,60 -37,97 -4,27 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (КкПК) -0,02 0,07 0,14 0,01 -2,66 9,87 21,65 1,32 

Коефіцієнт ефективності використання фінансових 

ресурсів (КевФР) 
-0,03 -0,0038 -0,12 -0,0022 -72,08 27,72 -92,29 18,19 

Коефіцієнт ефективності використання власних 

коштів (КевВК) 
-0,11 0,06 -0,31 0,05 -66,06 2965,70 -84,11 

-

1304,87 

PjФм 19,64 22,12 -3,50 11,89 66,07 81,15 -6,62 31,73 

РФмуевп (РФм) 0,23 0,26 -0,04 0,14 66,07 81,15 -6,62 31,73 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  

 

2
8
2
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Таблиця Ж.2 

Динаміка абсолютного та відносного відхилення базисного економічного показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» в 2017 р. 

Роки 

Складові  

економічного показника моделі 

Абс. відхил., 2017 р. Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Готова продукція (ГП) 164899,00 130293,00 6448,00 7263,00 143,98 87,36 2,36 2,67 

Обсяг реалізованої продукції (ОРП) 1106965,00 607678,00 589575,94 386109,00 127,06 44,34 42,46 24,25 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) за участі робітників, які пройшли 

професійну підготовку (ЧДрпРпп) 

164617,66 178258,41 -142519,13 311384,06 43,76 49,16 -20,86 135,71 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) (СРП) 
1837528,00 1607954,00 603954,00 667087,00 187,44 132,90 27,28 31,02 

Власний капітал (ВК) 119566,00 132632,00 264,00 17148,00 41,56 48,29 0,06 4,40 

Сума чистого прибутку (ЧП) -20175,00 4816,00 -115141,00 345,00 -53,93 -38,77 -86,98 -2,04 

Витрати на персонал (Вп) 110273,00 -142222,27 -154420,53 6260,15 99,08 -39,09 -41,07 2,91 

Витрати на придбання обладнання  (ВПО) 141755,09 33931,21 -110898,45 82689,73 337,35 22,64 -37,63 81,80 

Фондоозброєність праці  (ФозбрП) -8,25 18,28 18,79 9,85 -2,57 6,22 6,41 3,26 

Фондовіддача (Фв) 3,92 2,76 0,41 1,07 146,03 71,70 6,68 19,26 

Рентабельність витрат на персонал (РВп) -0,26 0,04 -0,27 -0,0007 -76,86 -127,85 -77,90 0,84 

Коефіцієнт довгострокової заборгованості (КДЗ) 0,21 0,16 0,29 0,003 253,69 129,90 7130,71 0,97 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання 

(КСез) 
-0,01 0,02 0,07 0,02 426,17 -59,54 84,05 -52,81 

Коефіцієнт ефективності управління персоналом 

(КЕуп) 
-7,41 1,37 -21,39 0,21 -67,36 -61,90 -85,62 5,55 

PjЕм 14,09 24,18 -9,49 14,23 51,52 140,20 -18,64 52,33 

РЕмуевп (РЕм) 0,15 0,26 -0,10 0,15 51,52 140,20 -18,64 52,33 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  
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Таблиця Ж.3 

Динаміка абсолютного та відносного відхилення базисного соціального показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» в 2017 р. 

Роки 

Складові 

соціального показника моделі 

Абс. відхил., 2017 р. Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Соціальні витрати на персонал (СВп) 4946,00 1973,00 1791,00 2174,00 39,86 12,83 11,51 14,32 

Середня заробітна плата працівників 

(ЗПп) 
3973,00 3091,00 1722,00 1043,00 124,16 75,72 31,59 17,01 

Заробітна плата керівництва (ЗПк) 4777,00 3119,00 2450,00 1122,00 58,79 31,88 23,44 9,52 

Витрати на навчання персоналу (ВНп) 9405,57 1038,63 390,34 1672,37 75,22 4,98 1,81 8,26 

Обсяг штрафів накладених на 

персонал підприємства (ШНпп) 
5600,00 -3200,00 -2000,00 1685,00 41,18 -14,29 -9,43 9,62 

Коефіцієнт вирішення конфліктів в 

механізмі управління (КВКму) 
0,04 0,11 -0,03 0,06 8,00 25,58 -5,26 12,50 

Коефіцієнт співвідношення заробітної 

плати до прожиткового мінімум 

(КСзппм) 

1,69 1,13 0,01 0,03 60,69 33,77 0,17 0,78 

PjСм 0,16 -0,39 -9,36 3,73 0,94 -2,19 -34,82 27,03 

РСмуевп (РСм) 0,01 -0,01 -0,21 0,09 2,95 -2,19 -34,82 27,03 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  
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Таблиця Ж.4 

Динаміка абсолютного та відносного відхилення базисного технологічного показника результативності оцінки 

механізму управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» в 

2017 р. 

Роки 

 

Складові 

технологічного показника моделі 

Абс. відхил., 2017 р. Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Обсяг виробництва продукції (ОВП) 911965,00 688170,00 826035,87 245162,00 90,88 56,07 75,82 14,68 

Обсяг реалізованої продукції (ОРП) 1106965,00 607678,00 589575,94 386109,00 127,06 44,34 42,46 24,25 

Готова продукція (ГП) 164899,00 130293,00 6448,00 7263,00 143,98 87,36 2,36 2,67 

Витрати на придбання обладнання (ВПО) 141755,09 33931,21 
-

110898,45 
82689,73 337,35 22,64 -37,63 81,80 

Витрати на виробництво нового виду 

продукції та розвиток технологічного 

потенціалу персоналу (ВВнпРтпп) 

130999,98 15862,38 
-

119095,60 
65511,75 479,22 11,13 -42,93 70,58 

Рентабельність продажу продукції (РПп) -2,80 -0,21 -4,42 -0,13 -83,48 27,89 -88,86 18,87 

Рівень травматизму (РТ) 0,002 -0,01 -0,01 -0,001 4,44 -16,64 -11,60 -2,52 

Рентабельність продукції (Рп) -0,03 -0,23 -0,10 -0,05 -24,58 -68,96 -48,55 -30,54 

Рентабельність діяльності (РД) -0,04 0,01 -0,05 0,01 -82,63 2093,45 -86,56 -1065,26 

Коефіцієнт керованості працівників (ККп) -6,43 2,37 1,65 0,70 -26,19 15,08 10,04 4,05 

Ступінь дотримання трудової дисципліни 

(ДТд) 
0,01 -0,02 -0,01 -0,002  5,29 -13,21 -5,51 -1,63 

Коефіцієнт виплати винагород за 

результатами виробництва (КВвРв) 
0,03 0,03 0,05 0,05 13,21 12,80 20,39 19,99 

PjТм 3,80 10,88 -20,76 10,47 11,22 40,69 -35,55 38,53 

РТмуевп (РТм) 0,04 0,12 -0,24 0,12 11,22 40,69 -35,55 38,53 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  
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Таблиця Ж.5 

Динаміка абсолютного та відносного відхилення базисного інноваційного показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» в 2017 р. 

Роки 

Складові 

інноваційного показника моделі 

Абс. відхил., 2017 р. Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Коефіцієнт впровадження нового обладнання (КВно) 0,10 0,07 0,04 0,02 14,54 10,25 4,58 2,30 

Коефіцієнт інноваційного потенціалу персоналу (КІПп) 0,04 0,02 0,04 0,02 8,98 3,79 8,98 3,33 

Коефіцієнт наукомісткості виробництва (КНВ) 1,35 -0,77 -1,40 0,97 199,04 -27,52 -40,77 90,95 

Наукоємність праці (НП) 0,13 0,08 0,02 0,06 76,98 40,08 5,55 26,01 

PjІнновм 1,62 -0,60 -1,31 1,06 81,55 -14,20 -26,62 41,69 

РІнновмуевп (РІнновм) 0,04 -0,01 -0,03 0,03 81,55 -14,20 -26,62 41,69 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  

 

Таблиця Ж.6 

Динаміка абсолютного та відносного відхилення базисного інформаційного показника результативності оцінки 

механізму управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» в 

2017 р. 

Роки 

Складові 

інформаційного показника моделі 

Абс. відхил., 2017 р. Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Коефіцієнт витрат на формування інформаційної бази даних (КВФібд) 0,01 0,02 0,01 0,02 14,29 33,33 14,29 33,33 

Коефіцієнт забезпеченості персоналу документацією (КЗпД) -0,01 -0,01 0,01 0,02 -5,71 -3,43 4,47 11,95 

Коефіцієнт витрачання часу на пошук та обробку документації (КВЧпоД) 0,05 0,75 -0,50 0,63 4,17 150,00 -28,57 102,27 

Коефіцієнт ефективності використання інформації керівництвом (КЕВІк) 0,27 0,28 0,04 0,30 180,00 200,00 10,53 250,00 

PjІнфм 0,32 1,04 -0,44 0,98 19,08 111,74 -18,24 97,74 

РІнфмуевп (РІнфм) 0,01 0,03 -0,01 0,03 19,08 111,74 -18,24 97,74 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  
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Таблиця Ж.7 

Динаміка абсолютного та відносного відхилення базисного кадрового показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» в 2017 р. 

Роки 

Складові  

кадрового показника моделі 

Абс. відхил., 2017 р. Відн. відхил., 2017 р. 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Середня кількість працівників (Кп) 35,00 -12,00 -3,00 -1,00 4,20 -1,36 -0,34 -0,11 

Кількість штатних працівників (Кшп) 36,00 -8,00 -2,00 -2,00 4,40 -0,93 -0,23 -0,23 

Кількість позаштатних осiб, якi працюють за 

сумісництвом (Кпо) 
-1,00 -4,00 -1,00 1,00 -6,25 -21,05 -6,25 7,14 

Кількість керівників (Кк) 15,00 3,00 1,00 2,00 33,33 5,26 1,69 3,45 

Частка управлінського персоналу з вищою освітою (УПво) -0,02 0,03 0,04 0,05 -2,30 3,70 5,16 6,84 

Кількість робітників, які мають вищу освіту (Крво) 21,00 19,00 11,00 4,00 3,82 3,44 1,96 0,71 

Фонд оплати праці (ФОП) 48772,00 38765,80 23220,70 8040,00 142,04 87,42 38,77 10,71 

Витрати на оплату праці (ВОП) 45937,00 35338,00 23026,00 7903,00 128,34 76,17 39,22 10,70 

Витрати на управління трудовими відносинами (ВуТВ) 3099,80 3602,22 78,97 182,45 323,85 792,15 1,99 4,71 

Продуктивність праці (ПП) 184,23 152,27 8,50 8,72 134,15 89,95 2,72 2,79 

Коефіцієнт плинності кадрів (КПк) -1,56 -2,46 -1,71 -0,11 -35,15 -46,07 -37,28 -3,74 

Коефіцієнт розвитку персоналу (КРп) 0,74 0,41 -0,04 0,02 238,50 63,00 -4,06 2,01 

Коефіцієнт розвитку служби управління персоналом 

(КРСуп) 
0,08 0,06 0,10 0,07 10,50 8,33 13,32 9,80 

Рентабельність витрат на розвиток персоналу (РВРп) -2,35 -0,08 -2,34 -0,002 -86,92 17,99 -86,87 0,61 

Рентабельність управління використанням персоналу 

(РУВп) 
-25,02 5,74 -131,97 0,42 -55,78 -40,69 -86,93 -2,16 

Ефективність прийняття рішень щодо управління 

персоналом (ЕПРуп) 
0,16 0,07 0,01 0,04 37,21 13,46 1,72 7,27 

PjКм -2,55 8,69 -5,70 7,31 -6,29 29,68 -13,05 23,85 

РКмуевп (РКм) -0,03 0,10 -0,06 0,08 -6,29 29,68 -13,05 23,85 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  
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ДОДАТОК И 

 

Таблиця И.1 

Аналіз базисного фінансового показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат» в 2013-2017 рр. 

Роки 

 

Складові  

фінансового показника моделі 

2013 2014 2015 2016 2017 

Витрати на персонал (Вп) 31333,68 147032,81 256243,96 70531,80 17610,27 

Витрати на оплату праці (ВОП) 58924,00 62183,00 73696,00 39904,00 1458,00 

Витрати на розвиток персоналу 

(ВРп) 
4626,04 8947,96 12162,04 4801,62 2727,46 

Витрати на управління працівниками 

(ВУп) 
3087,88 5965,30 8119,17 3201,08 1806,94 

Виручка від реалізації продукції 

(ВРП) 
349054,00 887354,00 1461128,00 428121,00 124545,00 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) (СРП) 
309622,00 725178,00 1183972,00 340656,00 122292,00 

Фонд оплати праці (ФОП) 58587,30 62115,40 73227,90 31444,40 1559,80 

Рентабельність персоналу (Рп) -13,38 -20,82 76,25 -16,63 -33,68 

Витрати на одного співробітника 

(Вос) 
26,83 125,88 219,39 440,82 92,69 

Частка витрат на персонал в обсязі 

реалізованої продукції (ВпОРП) 
0,82 3,57 6,57 2,35 0,59 

Коефіцієнт фінансової автономії 

(Кфа) 
0,31 0,23 0,31 -0,46 -0,64 

Коефіцієнт концентрації власного 

капіталу (КкВК) 
0,31 0,23 0,31 -0,46 -0,64 

Коефіцієнт концентрації позикового 

капіталу (КкПК) 
0,69 0,77 0,69 1,46 1,64 

Коефіцієнт ефективності 

використання фінансових ресурсів 

(КевФР) 

-0,02 -0,03 0,09 -0,04 -0,14 

Коефіцієнт ефективності 

використання власних коштів 

(КевВК) 

-0,06 -0,19 0,28 -0,12 -0,23 

PjФм 7,91 13,07 14,71 11,48 7,17 

Ai 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

m 15 15 15 15 15 

РФмуевп (РФм) 0,09 0,15 0,17 0,13 0,08 

Примітка: складено та розраховано автором (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат»)  
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Таблиця И.2 

Аналіз базисного економічного показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат» в 2013-2017 рр. 

Роки 

 

Складові 

економічного  

показника моделі 

2013 2014 2015 2016 2017 

Готова продукція (ГП) 38000 41192 39000 3000 3000 

Обсяг реалізованої продукції 

(ОРП) 
56000 72051 72000 8016 8016 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) за участі робітників, які 

пройшли професійну підготовку 

(ЧДрпРпп) 

36666,72 578040,22 944216,03 400905,35 129683,05 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) (СРП) 

309622 725178 1183972 340656 122292 

Власний капітал (ВК) 253479 229361 317955 -217831 -281122 

Сума чистого прибутку (ЧП) -15626 -24322 89065 -26607 -63991 

Витрати на персонал (Вп) 31333,68 147032,81 256243,96 70531,80 17610,27 

Витрати на придбання 

обладнання  (ВПО) 
27594,30 24140,09 22223,08 936,32 906,88 

Фондоозброєність праці  

(ФозбрП) 
49,75 54,34 53,27 360,24 303,75 

Фондовіддача (Фв) 9,45 21,47 28,84 12,98 19,13 

Рентабельність витрат на 

персонал (РВп) 
-0,50 -0,17 0,35 -0,38 -3,63 

Коефіцієнт довгострокової 

заборгованості (КДЗ) 
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коефіцієнт стійкості 

економічного зростання (КСез) 
-0,004 -0,02 0,08 -0,13 -0,06 

Коефіцієнт ефективності 

управління персоналом (КЕуп) 
-24,80 -37,42 132,93 -133,04 -213,30 

PjЕм 3,64 9,52 12,45 36,92 3,77 

Ai 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

m 14 14 14 14 14 

РЕмуевп (РЕм) 0,04 0,10 0,13 0,07 0,04 

Примітка: складено та розраховано автором (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат»)  
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Таблиця И.3 

Аналіз базисного соціального показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат» в 2013-2017 рр. 

Роки 
Складові 
соціального показника моделі 

2013 2014 2015 2016 2017 

Соціальні витрати на персонал (СВп) 21760 22695 24274 7859 440 
Середня заробітна плата працівників (ЗПп) 3100 3800 4435 5300 5400 

Заробітна плата керівництва (ЗПк) 6500 7600 7890 8000 8100 
Витрати на навчання персоналу (ВНп) 13040,02 14702,98 14848,73 5549,79 13109,97 

Обсяг штрафів накладених на персонал 
підприємства (ШНпп) 

25200,00 26000,00 26800,00 110,00 50,00 

Коефіцієнт вирішення конфліктів в механізмі 
управління (КВКму) 

0,33 0,35 0,41 0,37 0,32 

Коефіцієнт співвідношення заробітної плати до 
прожиткового мінімум (КСзппм) 

2,70 3,12 3,64 3,85 3,38 

PjСм 3,01 5,49 6,32 5,42 3,72 
Ai 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
m 7 7 7 7 7 

РСмуевп (РСм) 0,07 0,13 0,14 0,12 0,09 

Примітка: складено та розраховано автором (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат»)  

 

Таблиця И.4 

Аналіз базисного технологічного показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат» в 2013-2017 рр. 

Роки 
Складові 
технологічного показника моделі 

2013 2014 2015 2016 2017 

Обсяг виробництва продукції (ОВП) 61000 83140 83000 9302 9302 

Обсяг реалізованої продукції (ОРП) 56000 72051 72000 8016 8016 

Готова продукція (ГП) 38000 41192 39000 3000 3000 

Витрати на придбання обладнання (ВПО) 27594,30 24140,09 22223,08 936,32 906,88 

Витрати на виробництво нового виду продукції та 
розвиток технологічного потенціалу персоналу 

(ВВнпРтпп) 
5412,46 5968,29 5787,08 772,26 759,14 

Рентабельність продажу продукції (РПп) -4,48 -2,74 6,10 -6,21 -51,38 

Рівень травматизму (РТ) 0,05 0,05 0,05 0,06 0,11 

Рентабельність продукції (Рп) -0,13 -0,22 -0,23 -0,26 -0,02 

Рентабельність діяльності (РД) -0,04 -0,057 0,09 -0,066 -0,28 

Коефіцієнт керованості працівників (ККп) 18,54 17,97 17,43 8,00 6,33 

Ступінь дотримання трудової дисципліни (ДТд) 0,10 0,11 0,11 0,13 0,21 

Коефіцієнт виплати винагород за результатами 
виробництва (КВвРв) 

0,25 0,25 0,25 0,32 0,28 

PjТм 7,53 9,97 13,63 7,39 3,23 

Ai 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

m 12 12 12 12 12 

РТмуевп (РТм) 0,09 0,11 0,15 0,08 0,04 

Примітка: складено та розраховано автором (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат»)  
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Таблиця И.5 

Аналіз базисного інноваційного показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат» в 2013-2017 рр. 

Роки 

Складові 

інноваційного показника моделі 

2013 2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт впровадження нового обладнання 

(КВно) 
0,93 0,98 0,97 0,40 0,32 

Коефіцієнт інноваційного потенціалу персоналу 

(КІПп) 
1,18 1,22 1,08 1,07 1,00 

Коефіцієнт наукомісткості виробництва (КНВ) 0,32 0,41 0,95 0,00 0,00 

Наукоємність праці (НП) 0,83 2,13 2,71 1,25 0,06 

PjІнновм 3,26 4,74 5,72 2,72 1,38 

Ai 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

m 4 4 4 4 4 

РІнновмуевп (РІнновм) 0,08 0,12 0,14 0,07 0,03 

Примітка: складено та розраховано автором (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат»)  

 

Таблиця И.6 

Аналіз базисного інформаційного показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат» в 2013-2017 рр. 

Роки 

 

 

Складові  

інформаційного показника моделі 

2013 2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт витрат на формування інформаційної бази 

даних (КВФібд) 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Коефіцієнт забезпеченості персоналу документацією 

(КЗпД) 
0,21 0,20 0,22 0,33 0,33 

Коефіцієнт витрачання часу на пошук та обробку 

документації (КВЧпоД) 
0,60 0,55 0,30 0,28 0,25 

Коефіцієнт ефективності використання інформації 

керівництвом (КЕВІк) 
0,14 0,13 0,12 0,08 0,06 

PjІнфм 1,02 0,95 0,71 0,75 0,71 

Ai 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

m 4 4 4 4 4 

РІнфмуевп (РІнфм) 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

Примітка: складено та розраховано автором (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат»)  
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Таблиця И.7 

Аналіз базисного кадрового показника результативності оцінки механізму 

управління ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат» в 2013-2017 рр. 

Роки 

Складові  

кадрового показника   

моделі 

2013 2014 2015 2016 2017 

Середня кількість працівників (Кп) 1168 1168 1168 16 19 

Кількість штатних працівників (Кшп) 1153 1152 1157 16 9 

Кількість позаштатних осiб, якi працюють 

за сумісництвом (Кпо) 
15 16 11 0 10 

Кількість керівників (Кк) 74 82 87 1 2 

Частка управлінського персоналу з вищою 

освітою (УПво) 
0,95 0,94 0,94 1,00 1,00 

Кількість робітників, які мають вищу 

освіту (Крво) 
850 856 861 11 13 

Фонд оплати праці (ФОП) 58587,30 62115,40 73227,90 31444,40 1559,80 

Витрати на оплату праці (ВОП) 58924 62183 73696,00 39904 1458 

Витрати на управління трудовими 

відносинами (ВуТВ) 
2961,03 3239,57 2951,93 1268,87 316,10 

Продуктивність праці (ПП) 32,53 35,27 33,39 187,50 157,89 

Коефіцієнт плинності кадрів (КПк) 26,46 26,80 27,74 62,88 57,89 

Коефіцієнт розвитку персоналу (КРп) 0,05 0,10 0,13 4,80 2,48 

Коефіцієнт розвитку служби управління 

персоналом (КРСуп) 
0,92 0,92 0,93 1,00 1,00 

Рентабельність витрат на розвиток 

персоналу (РВРп) 
-3,38 -2,72 7,32 -5,54 -23,46 

Рентабельність управління використанням 

персоналу (РУВп) 
-13,38 -20,82 76,25 -16,63 -33,68 

Ефективність прийняття рішень щодо 

управління персоналом (ЕПРуп) 
0,18 0,20 0,22 0,17 0,16 

PjКм 6,61 7,51 10,90 5,71 1,98 

Ai 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

m 16 16 16 16 16 

РКмуевп (РКм) 0,07 0,08 0,12 0,06 0,02 

Примітка: складено та розраховано автором (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат»)  
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ДОДАТОК К  

 

Таблиця К.1 

Результати регресійної статистики по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» по фінансовому ефекту 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,974 

R-квадрат 0,940 

Нормований R-квадрат 9,685 

Стандартна помилка 0,543 

Спостереження 10 

Примітка: розраховано автором  

 

Таблиця К.2 

Результати кореляційно-регресійного аналізу факторів впливу на фінансовий 

ефект від управління ефективністю використання персоналу по 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів»  

Показники  Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка 
t-статистика P-значення 

Коефіцієнт ефективності 

використання фінансових 

ресурсів (Y) 

1,320 4,656 0,284 0,791 

Витрати на персонал (Х1) 0,0076 0,0005 0,229 0,830 

Витрати на розвиток 

персоналу (Х2) 
0,003 0,001 0,525 0,113 

Витрати на управління 

працівниками (Х3) 
0,005 0,043 0,515 0,215 

Виручка від реалізації 

продукції (Х4) 
-0,004 0,020 -0,220 0,654 

Фонд оплати праці (Х5) 0,440 0,217 0,832 0,113 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток/збиток (Х6) 
0,0003 0,0002 0,582 0,901 

Власний капітал (Х7) -0,0002 0,001 -0,660 0,808 

Позиковий капітал (Х8) -0,005 2,168 -0,715 0,840 

Примітка: розраховано автором  
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Таблиця К.3 

Результати регресійної статистики по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» по економічному ефекту 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,962 

R-квадрат 0,958 

Нормований R-квадрат 0,969 

Стандартна помилка 0,783 

Спостереження 10 

Примітка: розраховано автором  

 

Таблиця К.4 

Результати кореляційно-регресійного аналізу факторів впливу на економічний 

ефект від управління ефективністю використання персоналу по 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів»  

Показники Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка 
t-статистика P-значення 

Коефіцієнт ефективності 

управління персоналом (Y) 
-7,394 23,742 -0,311 0,771 

Готова продукція (Х1) 0,013 0,073 1,019 0,236 

Обсяг реалізованої продукції 

(Х2) 
0,007 0,008 0,963 0,397 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) за участі робітників, 

які пройшли професійну 

підготовку (Х3) 

0,002 0,004 0,689 0,452 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) (Х4) 

-0,003 0,004 -0,649 0,552 

Власний капітал (Х5) -0,002 0,003 -0,569 0,60 

Чистий фінансовий 

результат: прибуток/збиток 

(Х6) 

0,005 0,009 2,060 0,108 

Витрати на персонал (Х7) -0,006 0,001 -0,450 0,676 

Витрати на придбання 

обладнання (Х8) 
-0,008 0,009 -0,519 0,795 

Примітка: розраховано автором  

 
 
 
 
 
 
 
 



295 
 

Таблиця К.5 

Результати регресійної статистики по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» по соціальному ефекту 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,980 

R-квадрат 0,960 

Нормований R-квадрат 0,976 

Стандартна помилка 0,684 

Спостереження 10 

Примітка: розраховано автором  

 

Таблиця К.6 

Результати кореляційно-регресійного аналізу факторів впливу на соціальний 

ефект від управління ефективністю використання персоналу по 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів»  

Показники Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка 
t-статистика P-значення 

Середня заробітна плата 

працівників (Y) 
-9370,931 837,543 -11,189 0,057 

Соціальні витрати на 

персонал (Х1) 
0,320 0,046 6,999 0,090 

Заробітна плата 

керівництва (Х2) 
0,076 0,030 2,529 0,240 

Витрати на навчання 

персоналу (Х3) 
0,001 0,0005 1,549 0,365 

Витрати на розвиток 

персоналу (Х4) 
-0,006 0,007 -0,886 0,538 

Обсяг штрафів 

накладених на персонал 

підприємства (Х5) 

-0,248 0,034 -2,529 0,240 

Коефіцієнт 

співвідношення заробітної 

плати до прожиткового 

мінімум (Х6) 

8,228 6,019 12,323 0,052 

Фонд оплати праці (Х7) 0,076 0,010 7,830 0,081 

Коефіцієнт вирішення 

конфліктів в механізмі 

управління (Х8) 

11,56 13,242 8,425 0,075 

Примітка: розраховано автором  
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Таблиця К.7 

Результати регресійної статистики по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» по технологічному ефекту 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,963 

R-квадрат 0,927 

Нормований R-квадрат 0,944 

Стандартна помилка 0,271 

Спостереження 10 

Примітка: розраховано автором  

 

Таблиця К.8 

Результати кореляційно-регресійного аналізу факторів впливу на технологічний 

ефект від управління ефективністю використання персоналу по 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів»  

Показники Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка 
t-статистика P-значення 

Рентабельність діяльності 

(Y) 
0,221 2,259 0,098 0,938 

Обсяг виробництва 

продукції (Х1) 
3,152 3,503 0,900 0,534 

Готова продукція (Х2) -2,785 3,679 -1,090 0,473 

Витрати на придбання 

обладнання (Х3) 
2,153 2,900 0,742 0,593 

Витрати на виробництво 

нового виду продукції та 

розвиток технологічного 

потенціалу персоналу (Х4) 

-2,825 3,570 -0,791 0,574 

Рівень травматизму (Х5) 0,019 1,149 0,016 0,990 

Коефіцієнт керованості 

працівників (Х6) 
-0,007 0,089 -0,074 0,953 

Ступінь дотримання 

трудової дисципліни (Х7) 
0,987 0,861 0,714 0,605 

Коефіцієнт виплати 

винагород за результатами 

виробництва (Х8) 

-0,203 0,512 -0,396 0,760 

Примітка: розраховано автором  
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Таблиця К.9 

Результати регресійної статистики по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» по інноваційному ефекту 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,967 

R-квадрат 0,944 

Нормований R-квадрат 0,950 

Стандартна помилка 1,033 

Спостереження 10 

Примітка: розраховано автором  

 

Таблиця К.10 

Результати кореляційно-регресійного аналізу факторів впливу на інноваційний 

ефект від управління ефективністю використання персоналу по 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів»  

Показники Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка 
t-статистика P-значення 

Коефіцієнт інноваційного 

потенціалу персоналу (Y) 
-5,215 10,437 -0,548 0,639 

Коефіцієнт впровадження 

нового обладнання (Х1) 
-4,191 6,544 -0,640 0,587 

Коефіцієнт наукомісткості 

виробництва (Х2) 
0,083 0,606 0,137 0,904 

Наукоємність праці (Х3) 0,133 0,183 0,727 0,543 

Кількість інновацій 

запропонованих 

працівниками (Х4) 

0,028 0,054 0,534 0,647 

Витрати на виробництво 

нового виду продукції та 

розвиток технологічного 

потенціалу персоналу (Х5) 

0,001 0,005 0,537 0,645 

Витрати на науково-

дослідні роботи (Х6) 
-0,004 0,005 -0,812 0,502 

Загальна кількість 

працівників (Х7) 
0,0004 0,013 0,030 0,979 

Примітка: розраховано автором  
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Таблиця К.11 

Результати регресійної статистики по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» по кадровому ефекту 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,948 

R-квадрат 0,880 

Нормований R-квадрат 0,939 

Стандартна помилка 0,984 

Спостереження 10 

Примітка: розраховано автором  

 

Таблиця К.12 

Результати кореляційно-регресійного аналізу факторів впливу на кадровий 

ефект від управління ефективністю використання персоналу по 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів»  

Показники Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка 
t-статистика P-значення 

Рентабельність управління 

використанням персоналу 

(Y) 

405,650 1830,461 0,222 0,861 

Загальна кількість 

працівників (Х1) 
6,033 1,480 4,075 0,153 

Кількість штатних 

працівників (Х2) 
-4,729 1,809 -4,026 0,155 

Фонд оплати праці (Х3) -0,008 0,010 -0,838 0,556 

Витрати на оплату праці (Х4) 0,025 0,023 1,073 0,478 

Витрати на управління 

трудовими відносинами (Х5) 
-0,033 0,021 -1,612 0,354 

Продуктивність праці (Х6) 2,604 2,628 0,991 0,503 

Коефіцієнт розвитку 

персоналу (Х7) 
399,195 123,473 3,233 0,191 

Чистий фінансовий 

результат: прибуток/збиток 

(Х8) 

0,004 0,002 1,806 0,322 

Примітка: розраховано автором  
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Таблиця К.13 

Економіко-математична модель прогнозування інтегрального показника рівня 

результативності управління ефективністю використання персоналу по 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» 

Очікувані 

ефекти 

R-

квадрат 
Fр Fk tкр Модель 

Прогнозне 

значення 

Фінансовий 0,94 0,13 0,11 0,49 
Іфе=1,320+0,003Х2+0,005Х3+0,44Х5+0,0003Х

6+(-0,0002)Х7+(-0,005Х8) 
0,43 

Економічний 0,958 1,106 0,661 0,56 
Іее=-7,394+0,013Х1+0,007Х2+0,002Х3+(-

0,003Х4)+0,005Х6 
0,47 

Соціальний 0,96 
460,5

84 
6,062 1,72 

Ісе=-9370,931+0,32Х1+0,076Х2+(-

0,248Х5)+8,228Х6+0,076Х7+11,56Х8 
0,50 

Технологічний 0,927 1,589 0,386 0,48 
Іте=0,221+3,152Х1+(-2,785Х2)+2,153Х3+(-

2,825Х4)+0,987Х7 
0,46 

Інноваційний 0,944 0,229 0,061 0,16 
Ііннв=(-5,215)+(-

4,191Х1)+0,133Х3+0,028Х4+0,001Х5+(-

0,004Х6) 
0,39 

Кадровий 0,88 4,01 0,894 1,09 
Іке=405,650+6,033Х1+(-4,729Х2)+(-

0,033Х5)+399,195Х7+0,004Х8 
0,52 

Примітка: розроблено автором  

 

Таблиця К.14 

Оцінка інтегрального показника рівня результативності управління 

ефективністю використання персоналу по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2018 рр. 

Очікувані ефекти 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

(прогноз) 

Фінансовий 0,77 0,57 0,29 0,33 0,35 0,43 

Економічний 0,62 0,58 0,35 0,37 0,39 0,47 

Соціальний 0,69 0,41 0,31 0,36 0,40 0,50 

Технологічний 0,72 0,43 0,28 0,31 0,38 0,46 

Інноваційний 0,69 0,44 0,22 0,28 0,28 0,39 

Кадровий 0,71 0,45 0,33 0,36 0,40 0,52 

Інтегральний показник рівня 

результативності управління 

ефективністю використання 

персоналу 

0,76 0,52 0,32 0,36 0,39 0,50 

Відн. відхил., 2018 р. 

Фінансовий -44,50 -24,09 47,79 28,92 23,01 

Економічний -23,28 -18,06 34,26 28,49 22,26 

Соціальний -28,32 22,16 58,40 37,22 25,07 

Технологічний -35,81 7,93 64,09 46,84 21,64 

Інноваційний -43,22 -11,35 80,35 41,23 38,44 

Кадровий -27,06 16,76 56,37 44,39 31,43 

Інтегральний показник рівня 

результативності управління ефективністю 

використання персоналу 

-34,08 -3,22 55,11 37,59 26,54 

Примітка: розроблено автором  
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ДОДАТОК Л 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Монографія:  

 

1. Зіновська, С.І., 2017. Необхідність використання системи управління 

персоналом на промислових підприємствах. В: Г.М. Тарасюк, ред. 

Менеджмент суб’єктів господарювання в умовах забезпечення сталого 

розвитку: колективна монографія. Житомир: ЖДТУ. с. 101-106 

(0,38 друк. арк.). 

 

1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України,  

що входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

 

2. Зіновська, С.І., 2018. Використання організаційного механізму 

управління кадровим потенціалом на промислових підприємствах України. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні 

науки», Вип. 32, с. 81–86 (0,70 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Академія Google (США)).   

3. *Зіновська, С.І., 2018. Економічна сутність персоналу на промислових 

підприємства та шляхи підвищення ефективності його використання. Вісник 

Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні 

науки, №3, Т. 2 (258), с. 85–89 (0,56 друк. арк.) (Міжнародна представленість 

та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

4. *Зіновська, С.І., 2018. Методика прогнозування результативності 

управління ефективністю використання персоналу на підприємствах харчової 

промисловості на основі кореляційно-регресійного аналізу. Вісник 

Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні 

науки, №3, Т. 3 (258), с. 215–219 (0,58 друк. арк.) (Міжнародна 

                                                        
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США)).  

5. Зіновська, С.І., 2018. Проблеми організації оплати праці персоналу на 

промислових підприємствах в умовах кризи. Вісник Хмельницького 

національного університету: науковий журнал. Економічні науки, №6, 

Т. 1 (264), с. 163–167 (0,55 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

6. *Зіновська, С.І. та Крилов, Д.В., 2018. Оцінка ефективності 

використання персоналу на підприємствах харчової промисловості та 

обґрунтування доцільності застосування системи управління. Вісник 

Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні 

науки, №6, Т. 2 (264), с. 126-130 (0,52 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,30 друк. арк., проведено оцінку ефективності використання персоналу на 

підприємствах) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

7. *Зіновська, С.І., 2018. Методичний інструментарій оцінки 

результативності механізму управління ефективністю використання персоналу 

підприємств харчової промисловості. Вісник Херсонського національного 

технічного університету, №2, с. 56–63 (0,63 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Google Scholar (США)).  

 

2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 

8. Зіновська, С.І., 2015. Стратегічні напрямки управління ефективністю 

використання персоналу на промислових підприємствах. В: Колектив авторів, 

ред., Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення 

глобалізаційних процесів: Науково-практична конференція, присвячена науковій 

діяльності завідувача кафедри економіки підприємства професора Івана 

Романовича Михасюка. Львів, Україна, 15 Травень 2015. Львів: СПОЛОМ 

(0,03 друк. арк.).  

                                                        
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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9. Зіновська, С.І., 2017. Професійне ядро – основа управління трудовими 

ресурсами промислового підприємства. В: С.В. Ковальчук, ред., Маркетингові 

технології в умовах глобалізації економіки України: XII Міжнародна науково-

практична конференція. Хмельницький, Україна, 29 Листопад – 1 Грудень 

2017. Хмельницький: Хмельницький національний університет 

(0,04 друк. арк.).  

10. Зіновська, С.І. та Крилов, Д.В., 2018. Методи та моделі оцінки 

ефективності управління трудовими ресурсами промислових підприємств. В: 

Колектив авторів, ред., Управління економічними системами: концепції, 

стратегії та інновації розвитку: XI Міжнародна науково-практична 

конференція. Хмельницький, Україна, 23-25 Травень 2018. Хмельницький: 

Хмельницький національний університет (0,06 друк. арк., особистий внесок 

автора: 0,03 друк. арк., визначено основні моделі оцінки ефективності 

управління персоналом на підприємствах). 

11. Зіновська, С.І., 2018. Напрями покращення ефективності управління 

персоналом на промислових підприємствах. В: А.В. Білий, Колектив авторів, 

Київський економічний науковий центр, ред., Економіка, управління, фінанси: 

проблеми та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична 

конференція. Київ, Україна, 15 Вересень 2018. Київ: ГО «Київський економічний 

науковий центр» (0,23 друк. арк.).  

12. Зіновська, С.І., 2018. Оцінка ефективності управління використанням 

персоналу на промислових підприємствах. В: Колектив авторів, ред., Проблеми 

планування в ринкових умовах: XVII Міжнародна науково-практична 

конференція. Хмельницький-Одеса, Україна, 21-23 Вересень 2018. 

Хмельницький: Хмельницький національний університет (0,11 друк. арк.).  

13. Зіновська, С.І., 2018. Необхідність проведення оцінки ефективності 

використання персоналу на промислових підприємствах. В: Автори статей, 

Наукова економічна організація «Перспектива», ред., Сучасні наукові 

дослідження на шляху до вдосконалення економічного потенціалу країни: 

Міжнародна науково-практична конференція. Дніпро, Україна, 22 Вересень 

2018. Дніпро: НО «Перспектива» (0,18 друк. арк.).  
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14. Зіновська, С.І., 2018. Проблеми розвитку та оцінювання трудового 

потенціалу промислових підприємств [online] Доступно: 

<http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2520/>. В: Тридцяті економіко-правові 

дискусії: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Львів, 

Україна, 1 Жовтень 2018. Львів: ФО-П Шпак В.Б. (0,15 друк. арк.).  

15. Зіновська, С.І., 2018. Аналіз існуючих методів прогнозування 

ефективності використання персоналу на підприємствах. В: Автори тез, Центр 

фінансово-економічних наукових досліджень, ред., Перспективні напрямки 

розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: 

Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 20 Жовтень 

2018. Полтава: ЦФЕНД, Ч. 2 (0,20 друк. арк.).   

16. Зіновська, С.І., 2018. Чинники впливу на ефективність використання 

персоналу промислових підприємств. В: Автори тез, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, ред., Глобальні принципи фінансового, 

облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: 

Міжнародна науково-практична конференція. Харків, Україна, 8-9 Листопад 

2018. Харків: ХНАУ, Вип. 1 (0,20 друк. арк.).  

17. Зіновська, С., 2018. Доцільність використання методів мотивації 

персоналу на промислових підприємствах. В: Автори тез, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», ред., Трансформація 

національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та 

регіональні аспекти: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. 

Ужгород, Україна, 19 Листопад 2018. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла» 

(0,23 друк. арк.).  

18. Зіновська, С.І., 2018. Ефективність стратегічного управління 

персоналом на промислових підприємствах. In: NOVA University, NOVA School 

of Business and Economics, ed., Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the 

Challenges of the Global World: III International Scientific Conference. Lisbon, 

Portugal, 28 December 2018. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing (0,23 друк. арк.).   

 

 

http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2520/
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Продовження Додатку Л 

Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ 

з/п 
Тип конференції Назва конференції 

Місце і дата 

проведення 
Тип участі 

1 

Науково-практична 

конференція, присвячена 

науковій діяльності 

завідувача кафедри 

економіки підприємства 

професора Івана 

Романовича Михасюка 

Перспективи розвитку 

національної економіки в 

умовах посилення 

глобалізаційних процесів 

Львів, Україна, 15 

травня 2015 р. 
Очна 

2 
XII Міжнародна науково-

практична конференція 

Маркетингові технології в 

умовах глобалізації 

економіки України 

Хмельницький, 

Україна, 29 

листопада – 1 

грудня 2017 р. 

Очна  

3 
XI Міжнародна науково-

практична конференція 

Управління економічними 

системами: концепції, 

стратегії та інновації 

розвитку 

Хмельницький, 

Україна, 23-25 

травня 2018 р.  

Очна  

4 
Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Економіка, управління, 

фінанси: проблеми та 

перспективи розвитку 

Київ, Україна, 15 

вересня 2018 р. 

 

Заочна 

 

5 

XVII Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

Проблеми планування в 

ринкових умовах 

Хмельницький-

Одеса, Україна, 

21-23 вересня 

2018 р. 

Очна   

6 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Сучасні наукові 

дослідження на шляху до 

вдосконалення 

економічного потенціалу 

країни 

Дніпро, Україна, 

22 вересня 

2018 р. 

Заочна 

 

7 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція 

Тридцяті економіко-

правові дискусії  

Львів, Україна, 1 

жовтня 2018 р. 

 

Заочна 

 

8 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Перспективні напрямки 

розвитку економіки, 

обліку, управління та 

права: теорія і практика 

Полтава, Україна, 

20 жовтня 2018 р. 
Очна  

9 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Глобальні принципи 

фінансового, облікового та 

аналітичного забезпечення 

аграрного сектора 

економіки 

Харків, Україна, 

8-9 листопада 

2018 р. 

Очна 

10 
ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Трансформація 

національної моделі 

фінансово-кредитних 

відносин: виклики 

глобалізації та регіональні 

аспекти 

Ужгород, 

Україна, 19 

листопада 2018 р. 

Очна 

11 
III International Scientific 

Conference 

Innovative Potential of 

Socio-Economic Systems: 

the Challenges of the Global 

World 

Лісабон, 

Португалія, 28 

грудня 2018 р. 

Заочна 
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ДОДАТОК М 
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