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методичні підходи до використання трудових ресурсів у відповідності  
з потенційними можливостями підприємства

череП а. В., ШитікоВа Л. В.

УДК 658.512.62.012.12

Череп а. В., Шитікова Л. В. Методичні підходи до використання трудових ресурсів у відповідності з потенційними 
можливостями підприємства

У статті розглянуто необхідність ефективного використання трудових ресурсів у сучасних умовах господарювання та постійного розвитку 
системи управління  відповідно до завдань підприємства. Мета статті полягає в дослідженні зв’язку між потенційними ресурсними можли-
востями підприємства та політикою працевикористання. Запропоновано методику оцінки ефективності використання трудових ресурсів у 
відповідності з потенційними можливостями агропромислових підприємств. На основі запропонованого підходу створено модель матриці (бі-
хевіоральна решітка) «потенційні можливості – використання трудових ресурсів» для вибору стратегії забезпечення і ефективного управління 
трудовими ресурсами. Подальша робота в цьому напрямку повинна визначити рівень  якості, обрати найвагоміші складові даної проблеми, 
узгодити інтереси різних груп працюючих на підприємстві та вдосконалити методичні засади оцінки впливу результатів покращення механізму 
управління  трудовими ресурсами  на ефективність діяльності.

Ключові слова: трудові ресурси, потенційні можливості, модель, ефективність, стратегія.
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Череп А. В., Шитикова Л. В. Методические подходы к использованию 

трудовых ресурсов в соответствии с потенциальными  
возможностями предприятия

В статье рассмотрена необходимость эффективного использования 
трудовых ресурсов в современных условиях хозяйствования и посто-
янного развития системы управления  в соответствии с задачами 
предприятия. Цель статьи состоит в исследовании связи потен-
циальных ресурсных возможностей предприятия и политики тру-
доиспользования. Предложена методика оценки эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов в соответствии с потенциальными 
возможностями агропромышленных предприятий. На основе предло-
женного подхода создана модель матрицы (бихевиоральная решетка) 
«потенциальные возможности – использование трудовых ресурсов» 
для выбора стратегии обеспечения и эффективного управления тру-
довыми ресурсами. Дальнейшая работа в этом направлении должна 
определить уровень качества, выбрать наиболее весомые составля-
ющие данной проблемы, согласовать интересы различных групп рабо-
тающих на предприятии и усовершенствовать методические основы 
оценки влияния результатов улучшения механизма управления тру-
довыми ресурсами  на эффективность деятельности.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, потенциальные возможности, 
модель, эффективность, стратегия.
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of Labour Resources in Accordance with Potential Possibilities  

of an Enterprise
The article considers a necessity of efficient use of labour resources under 
modern economic conditions and constant development of the management 
system in accordance with the enterprise’s tasks. The goal of the article lies in 
the study of the connection of potential resource possibilities of an enterprise 
and the labour policy. The article offers methods of assessment of efficiency 
of use of labour resources in accordance with potential possibilities of agro-
industrial enterprises. The article uses the offered approach to develop a ma-
trix model (behavioural grid) “potential possibilities – use of labour resources” 
for selection of the strategy of provision and efficient management of labour 
resources. The further work in this direction should identify the quality level, 
select the most significant components of this problem, co-ordinate interests 
of various groups working at an enterprise and improve methodical grounds 
of assessment of influence of the results of improvement of the mechanism of 
management of labour resources upon efficiency of activity.
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У сучасних умовах конкурентної економіки про-
цес ефективного використання трудових ресур-
сів набирає більшої чинності. У зв'язку з цим 

з'являються нові вимоги до управління використанням 
трудових ресурсів. Основою підвищення ефективності 
і розвитку економіки є наявний ресурсний потенціал і 

продуктивна праця, тому першочерговим завданням 
слід вважати створення економічних, технічних, орга-
нізаційних, соціальних умов, а також побудову опти-
мальних взаємовідносин між усіма учасниками вироб-
ничого процесу. Розвиток сучасного підприємства по-
винен відбуватися на інноваційній основі із залученням 
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і активним використанням інвестиційних, фінансових, 
матеріально-технічних, кваліфікованих трудових ре-
сурсів. Процес управління людськими ресурсами на 
агропромислових підприємствах повинен носити комп-
лексний характер, а не бути націленим на вирішення по-
одиноких аспектів. В умовах дефіциту трудових ресур-
сів найважливішим напрямком у сфері їх формування 
повинна стати політика ефективного використання. Ви-
рішення даної проблеми є запорукою стабілізації функ-
ціонування підприємства. Розвиток і збереження трудо-
вих ресурсів, їх ефективне використання – голов не за-
вдання суспільства в умовах сучасного розвитку Украї-
ни. Тому ефективне управління є головним елементом в 
активізації людського фактора, який не тільки створює 
матеріальні передумови виробництва, але і забезпечує 
їх результативне функціонування. Складність і динаміка 
соціально-економічних процесів вимагають розробки 
нових підходів в управлінні. Сучасний стан підприємств 
агропромислового комплексу потребує перегляду, онов-
лення, удосконалення підходів і методів щодо управлін-
ня трудовими ресурсами. 

Мета статті полягає у дослідженні зв’язку між по-
тенційними ресурсними можливостями підприємства 
та політикою працевикористання для виробітку ефек-
тивної стратегії управління.

Аналіз сучасних досліджень і публікацій дозволяє 
стверджувати, що обраній проблемі приділяють значну 
увагу вітчизняні і закордонні науковці: Амстронг М. [1], 
А. І. Бородин [2], О. А. Єрмоленко [3], М. В. Єштокін [4],  
А. В. Мордовець [3], А. Я. Кiбанов [5], Н. Б. Кирич [6], Н. М. Ко-
рольова [7], О. М. Петроє [8], Н. В. Шандова [9] та ін.

Підвищення ефективності управління трудови-
ми ресурсами в жорстких умовах кризи вима-
гає уваги до всіх аспектів управління. Від того, 

наскільки підприємству вдасться зберегти повноцінну 
роботу з працівниками і при цьому отримати від них 
максимальну віддачу, залежить економічна стійкість під-
приємства і його здатність конкурувати в майбутньому. 
Відомо, що управління трудовими ресурсами на підпри-
ємствах АПК – це мікроекономічний процес, який зазнає 
впливу макроекономічного середовища та специфіки 
сільськогосподарського виробництва. Тому діяльність 
агропідприємства націлена на реалізацію поточного си-
туаційного управління людськими ресурсами, що прагне 
до найкращої форми їх колективної організації і макси-
мального задоволення потреб і, одночасно, на координа-
цію, яка базується на постійному моніторингу поточного 
ситуаційного управління. Ефективне кадрове управління 
дозволяє забезпечувати необхідний рівень стабільного 
економічного розвитку в стратегічній перспективі.

Прагнення підприємства утримувати і посилювати 
конкурентну позицію характеризується здатністю ефек-
тивно використовувати наявні ресурси та планувати свій 
подальший розвиток. Безумовно, в Україні вже склалися 
раціональні теоретичні та практичні підходи щодо управ-
ління людськими ресурсами, але їх втілення в практичну 
діяльність підприємств АПК проходить досить важко, і 
причинами цього є не тільки складна економічна ситу-
ація в країні, але і брак кваліфікованих управлінських 

кадрів, які мають достатній теоретичний і практичний 
досвід управлінської роботи. Процеси покращення не 
можуть забезпечуватися автоматично, вони завжди ба-
зуються на інтенсивній і якісній праці, прогресивних 
технологіях, результативній організації робіт тощо, тоб-
то потребують системного підходу. Важливе значення 
має виявлення і систематизація резервів і факторів, які 
діють з різною силою, різною спрямованістю в різні про-
міжки часу, а також концентрація уваги як на окремому 
працівнику, так і на всьому трудовому колективі. 

Інтенсивність господарювання, ступінь використання 
ресурсів залежить від потенціалу, який має в своєму 
розпорядженні підприємство. Розробка напрямків 

політики використання трудових ресурсів повинна ба-
зуватися на аналізі потенційних ресурсних можливостей 
агропромислових підприємств. З урахуванням викладе-
ного, наше бачення вирішення цієї вкрай актуальної про-
блеми полягає у використанні комплексної методики, за 
якою пропонується поєднання потенційних можливос-
тей підприємства з прийняттям управлінських рішень 
щодо майбутнього прогнозування та функціонування 
трудових ресурсів. Пропонується потенційні можливос-
ті агропромислових підприємств розглядати в єдності 
трьох взаємопов’язаних параметрів, які оцінюють мож-
ливості підприємства у використанні трудових ресурсів: 
основні фонди, площа рілля та якість залучених кваліфі-
кованих кадрів. Оскільки показники є різнорідними, їх 
безпосереднє співставлення неможливе. Для розгляду 
параметрів в єдиній системі координат пропонується 
використання кумулятивного індексу потенційних мож-
ливостей, який характеризує передбачувані можливос-
ті агропромислового підприємства, наявність засобів, 
які забезпечують здійснення господарської діяльності, 
отримання доходу, прибутку, виконання встановлених 
цілей. Для розрахунку зазначеного індексу пропонуєть-
ся використання такої методики.

1. Розрахунок кожного із запропонованих показни-
ків: фондоозброєності праці; площі рілля на одного пра-
цюючого; коефіцієнта кваліфікаційно-освітнього рівня.

2. Співвідношення значення розрахованого по-
казника по агропромисловому підприємству із середнім 
рівнем за видом економічної діяльності (розрахунок ін-
дексу співвідношення) за формулою:

     
,і

і
сер

П
І

П


  

(1)

де        Ii – індекс співвідношення i-го показника;
 Пі – значення розрахованого показника по агро-

промисловому підприємству;
 Псер – значення середнього рівня показника за ви-

дом економічної діяльності.
3. Розрахунок кумулятивного індексу ефективно сті 

як зведеного узагальненого індикатора потенційних мож-
ливостей агропромислового підприємства за формулою:

  . . . . . . ,кум еф фозб пл к о рівІ І І І   
           

 (2)

де      Ікум.еф.– кумулятивний індекс ефективності потен-
ційних можливостей агропромислового підприємства;

 Іфозб.– індекс фондоозброєності праці;
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Іпл – індекс, що враховує площу рілля на одного 
працюючого;

 Ікв-о.р. – індекс кваліфікаційно-освітнього рівня.
4. Розрахунок середнього індексу ефективності 

потенційних можливостей агропромислового підпри-
ємства за формулою:

      
3. . .пот фозб пл к о рівІ І І І   

  
(3)

5. Розрахунок середньорічного індексу ефектив-
ності потенційних можливостей підприємства як усе-
редненого за досліджуваний період.

Міру результативності використання трудових 
ресурсів агропромислових підприємств, як сту-
пінь досягнення цілей або наближення до них, 

доцільно розглядати в єдності трьох взаємопов’язаних 
параметрів: продуктивності праці, затратоємності праці, 
витрат на одного працюючого. Різнорідність зазначених 
показників обумовлює неможливість їх безпосередньо-
го співставлення. Тому для розгляду параметрів в єдиній 
системі координат, розрахунку кумулятивного індексу 
ефективності використання трудових ресурсів пропону-
ється використання такої методики. 

1. Розрахунок кожного із запропонованих показ-
ників: продуктивності праці, затратоємності праці, ви-
трат на одного працюючого.

2. Співвідношення значення розрахованого по-
казника по підприємству із середнім рівнем за видом 
економічної діяльності (розрахунок індексу співвідно-
шення) за формулою:

      
,і

і
сер

П
І

П


  

(4)

де        Ii – індекс співвідношення i-го показника;
 Пі – значення розрахованого показника по агро-

промисловому підприємству;
 Псер – значення середнього рівня показника за ви-

дом економічної діяльності.
3. Розрахунок кумулятивного ін-

дексу ефективно сті використання тру-
дових ресурсів агропромислового під-
приємства за формулою:

   . . . . . . . ,пр вик кум пр з єм витІ І І І  
  

(5) 

де  Іпр.вик.кум. – кумулятивний індекс ефек-
тивності працевикористання на підпри-
ємстві;

 Іпр.– індекс продуктивності праці;
 Із.єм.– індекс затратоємності праці;
 Івит.– індекс витрат на одного працю-

ючого.
4. Розрахунок середнього індексу 

ефективності використання трудових 
ресурсів агропромислового підприєм-
ства за формулою:

     
3. . . . . . .пр вик пр з єм витІ І І І  

  
(6)

5. Розрахунок середньорічного індек-
су ефективності використання трудових 
ресурсів агропромислового підприємства 
як усередненого за досліджуваний період.

Апробацію запропонованої методики проведено 
на прикладі агропромислових підприємств Запорізької 
області та АР Крим на основі розрахованих індексів: 
кумулятивного індексу, середнього індексу, середньо-
річного індексу ефективності за досліджуваний період. 
Співставлення кумулятивних індексів ефективності ви-
користання трудових ресурсів та ефективності потен-
ційних можливостей досліджуваних агропромислових 
підприємств представлено на рис. 1. 

Порівняння кумулятивного індексу із середнім ін-
дексом ефективності потенційних можливостей показує, 
що підприємства Запорізької області ПОП «АФ ім. Чапа-
єва» і СВК «Орлянський» мають значно нижчі показники, 
ніж усереднені, що свідчить про певні труднощі інтенсив-
ного господарювання. Результати розрахунків середньо-
річних індексів ефективності потенційних можливостей 
та ефективності використання трудових ресурсів підпри-
ємств агропромислового комплексу за досліджуваний 
період представлені в табл. 1. 

Середньорічний індекс ефективності потенційних 
можливостей, розрахований на основі кумулятивного 
індексу, показав, що найбільші можливості для ефек-
тивного використання ресурсів мають в своєму розпо-
рядженні ТОВ «АПК Істок» (Іеф.пот. = 1,29), ПОП АФ 
«Злагода» (Іеф.пот. = 1,14); найменші – ПОП «АФ ім. Чапа-
єва» (Іеф.пот. = 0,53) та СВК «Орлянський» (Іеф.пот. = 0,84). 
Тільки ТОВ «АПК Істок» зуміло значно підвищити ін-
декс ефективності використання трудових ресурсів, що 
свідчить про ефективне господарювання. Це господар-
ство відрізняється від інших найвищим середньорічним 
індексом ефективності використання трудових ресурсів 
Іпр.вик.річ. = 3,085. ПОП «АФ ім. Чапаєва» має найменший 
рівень потенційних можливостей (за рахунок невисо-
кої фондоозброєності праці), але підприємство завдяки 
вірно спланованому і організованому менеджменту, за 
рахунок суттєвих витрат на одного працюючого пока-
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Рис. 1. Співвідношення кумулятивних індексів ефективності 
використання трудових ресурсів та ефективності потенційних 

можливостей агропромислових підприємств

http://www.business-inform.net


256

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ід
п

ри
єм

ст
ва

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2013
www.business-inform.net

зує високий середньорічний індекс ефективності вико-
ристання трудових ресурсів Іпр.вик.річ. = 2,87. Такий під-
хід свідчить про прагнення підприємства зберегти свій 
кадровий потенціал та підтримати робітників в умовах 
обмежених ресурсних можливостей.

Таблиця 1

Індекси ефективності потенційних можливостей та ефективності використання трудових ресурсів 
агропідприємств

Найменування показника ПоП «аФ  
ім. Чапаєва»

СВк «орлянсь-
кий»

ПоП аФ 
«Злагода»

ТоВ «аПк 
Істок»

ТоВ «Більшовик 
агро»

Середньорічний індекс ефективності 
потенційних можливостей 0,53 0,84 1,14 1,29 0,995

Середньорічний індекс ефективності 
використання трудових ресурсів 2,87 2,06 2,265 3,085 2,35

Вибір стратегії управління трудовими ресурсами 
ґрунтується на методі найкращої відповідності ситуації в 
організації, що включає культуру, виробничі процеси, зо-
внішнє середовище [1, с. 155]. На основі розрахованих се-
редньорічних індексів ефективності потенційних можли-
востей та ефективності використання трудових ресурсів 
агропідприємств побудовано модель матриці «потенційні 
можливості – використання трудових ресурсів» (рис. 2). 

Координати матриці відповідають показникам ін-
дексів ефективності: ПОП «АФ ім.Чапаєва» (0,53; 2,87); 
СВК «Орлянський» – (0,84; 2,06); ПОП АФ «Злагода» – 
(1,14; 2,265); ТОВ «АПК Істок» – (1,29; 3,085); ТОВ «Біль-
шовик Агро» – (0,9995; 2,35).

Найкраще співвідношення «потенційні можливо-
сті – використання трудових ресурсів» в агропідприєм-
стві ТОВ «АПК Істок», що свідчить про найбільш ефек-
тивне управління. Найгірше становище по співвідношен-
ню досліджуваних показників в СВК «Орлянський», що 
є наслідком пасивного менеджменту на підприємстві. 

Рис. 2. Модель матриці (біхевіоральна решітка) «потенційні можливості – використання трудових ресурсів»

ВиСНоВки
Таким чином, для підвищення своєї життєдіяльності 

підприємствам необхідно ретельно розробляти та втілю-
вати нові підходи щодо управління своїм ресурсним по-
тенціалом. Постійний аналіз ситуації, в якій знаходиться 
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підприємство в даний час, моніторинг потенційних мож-
ливостей дозволить здійснити сучасне якісне управління, 
підвищити успішність бізнесу. Політика управління тру-
довими ресурсами в сучасних умовах господарювання, 
коли держава завершує проведення земельної реформи в 
Україні, повинна бути націлена на продуктивність, ефек-
тивність працюючих, скорочення штату, де це диктують 
ринкові сили. Запропонована методика оцінки ефектив-
ності використання трудових ресурсів у відповідності з 
потенційними можливостями агропромислових підпри-
ємств. На основі запропонованого підходу створено мо-
дель матриці (біхевіоральна решітка) «потенційні мож-
ливості – використання трудових ресурсів» для вибору 
стратегії забезпечення і ефективного управління трудо-
вими ресурсами. На підставі проведеного порівняльно-
го аналізу за запропонованою методикою використання 
трудових ресурсів у відповідності з потенційними мож-
ливостями агропромислових підприємств ми прийшли 
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до висновку про їх безпосередній зв'язок, зокрема з по-
гіршенням загального стану потенційних можливостей 
спостерігаємо поступове зниження ефективності праце-
використання і навпаки.                                                           
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