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процесі планування впровадження й використання систем електронного постачання в промисловості. Як 
напрямок подальших досліджень ми передбачаємо поглиблене вивчання можливостей використання систем 
електронного постачання на промислових підприємствах України. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНІСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЗА 

КОМПЛЕКСНОЮ МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЮ МОДЕЛЛЮ 
 
В статті розроблена індексна мультиплікативна модель оцінки впливу факторів на ефективність використання 

трудових ресурсів промислового підприємства. Проведена її арпобація на прикладі ЗАТ “АзовЕлектроСталь”. 
The index multiplicative model of influence estimation of factors on efficiency of the use of labour resources of industrial 

enterprise is developed in the article. Its approbation is conducted on the example of joint-stock company “Azovelektrostal'”. 
 
В умовах сьогодення перед підприємствами та роботодавцями постає питання дослідження 

ефективності використання трудових ресурсів та, зокрема, аналізу впливу чинників на її динаміку. 
Відповідно доцільним передбачається розроблення моделі аналізу впливу загальних показників діяльності 
підприємства на ефективність використання трудових ресурсів.  

Питанням оцінки ефективності використання персоналу підприємства присячено багато робіт 
вітчизняних та зарубіжних вчених та практиків, зокрема Беляцького Н.П., Грішнової О.А., Єсенінової Н.І., 
Савченка В.А., Федоніна О.С., Кибанова А.Я. тощо. Однак дотепер не є розробленим комплексний підхід до 
оцінки впливу факторів на рівень ефективності використання трудових ресурсів. 

Метою даної статті є розробка комплексної мультиплікативної моділі оцінки впливу факторів на 
ефективність використання трудових ресурсів підприємства та її апробація на прикладі промислового 
підприємства ЗАТ «АзовЕлектроСталь”. 

В цілому в теорії розроблено та описано багато методів та загальновживаних методік оцінки 
ефективності трудових ресрсів, які виходять або з оцінки її резільтативності, або з оцінки її затратності. 
Однак в них враховано, зазвичай, незначне коло інших показників, що оцінюють діяльність підприємства в 
цілому, відповідно вони надають змогу комплексно оцінити та порявніти ефективність діяльності 
підприємства з ефективністю використання трудових ресурсів. Для більш повного та обґрунтованого аналізу 
впливу показників діяльності підприємства на ефективність використання трудових ресурсів доцільно 
використати наступну індексну мультиплікативну модель: 

R = a * b * c * d * e * f * g,                                                            (1.) 

R = Пч
Чсер

, 

де R – розмір чистого прибутку на одного працівника, Пч – чистий прибуток, Чсер – середньооблікова 
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чисельність. 
Врa
Чсер

= , 

де а – продуктивність праці; 
Пчb
Вр

= , 

де b – рентабельність виробництва, коефіцієнт, Вр – виручка від реалізації; 
ФОПc
Всук

= , 

де с – частка фонду оплати праці в сукупних витратах підприємства, ФОП – фонд оплати праці, Всук – 
сукупні витрати; 

Пчd
ФОП

= , 

де d – розмір чистого прибутку на одиницю фонду оплати праці; 
Всукe
Вр

=  

де е – розмір сукупних витрат на одиницю виручки від реалізації продукції; 
ФОПf
Пч

= , 

де f – розмір фонду оплати праці на одиницю чистого прибутку; 
Врg
ФОП

= , 

де g  – розмір виручки від реалізації продукції на одиницю фонду оплати праці. 
Таким чином, можливості виробничого підприємства з підвищення ефективності використання 

трудових ресурсів можна представити у вигляді індексної функціональної моделі: 

* * * * * *Пч Вр Пч ФОП Пч Всук ФОП Вр
Чсер Чсер Вр Всук ФОП Вр Пч ФОП

= .                                       (2) 

Для аналізу та контролінгу ефективності використання трудових ресурсів на виробничому 
підприємстві та впливу змінення кожного з факторів моделі на ефективність використання трудових 
ресурсів можна застосовувати наступну модель, яка має вигляд: 

* * * * * *

* * * * * *

ф ф ф ф ф ф фф

пл пл пл пл пл пл пл пл

а b c d e f gr
r a b c d e f g

= ∑
∑

                                                        (3) 

або у скороченому записі: 
СВr =СВa * СВb * СВc * СВd * СВe * СВf * Свg ,                                                 (4) 

де СВ – змінення кожного з факторів у звітному періоді. 
Вплив кожного з факторів моделі на ступінь змінення ефективності використання трудових ресурсів 

виробничого підприємства можна оцінити за рахунок аналізу наступних формул: 

                                    (5) 

Апробація розробленої моделі проводилася на прикладі закритого акціонерного товариства 
«АзовЕлектроСталь”, створеного шляхом перейменування закритого акціонерного товариства 
“РадонЕлектроСталь”, зареєстрованого рішенням виконкому райради Калінінського району міста Донецьк 
від 08.07.1998 року №410/1. Юридична адреса підприємтва – Україна, 87535, м. Маріуполь, площа 
Машинобудівельників,1. Метою діяльності підприємства є отримання прибутку шляхом здійснення 
господарської діяльності, задоволення потреб громадян, колективних, державних та інших підприємств, 
установ і організацій в товарах та послугах, що виробляються підприємством та є складовими предмету його 
діяльності. 

Результати розрахунку впливу основних показників діяльності досліджуваного підприємства на 
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ефективність використання трудових ресурсів наведені в табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Вплив основних показників діяльності ЗАТ «АзовЕлектроСталь” на ефективність використання 

трудових ресурсів 

Показники 
2007 
рік 2008 рік 

Відхилен 
ня,+/- 

Вплив 
чинників 

Продуктивність праці, тис. грн 39,64 119,23 79,59 7,33 
Рентабельність виробнича, коеф. 0,09 0,15 0,06 6,61 

Частка фонду оплати праці в сукупних витратах 0,44 0,17 -0,27 -10,94 
Розмір чистого прибутку на одиницю фонду оплати праці, 

тис. грн 0,25 1,06 0,81 21,81 
Розмір сукупних витрат на одиницю виручки від реалізації, 

тис. грн 0,85 0,84 -0,01 -0,27 
Розмір фонду оплати праці на одиницю чистого прибутку, 

тис. грн 4,03 0,94 -3,09 -21,60 
Розмір виручки від реалізації продукції на одиницю фонду 

оплати праці, тис. грн 2,69 7,20 4,50 11,00 

Розмір чистого прибутку на одного працівника, тис. грн 3,65 17,58 13,94 13,94 
 
Таким чином, як свідчать наведені вище розрахунки, у звітному році ефективність використання 

трудових ресурсів досліджуваного підприємства підвищилася за рахунок збільшення розміру чистого 
прибутку на одного робітника, нарощування розміру виручки від реалізації продукції та чистого прибутку 
на одиницю фонду оплати праці, підвищення продуктивності праці тощо. Основним резервом підвищення 
ефективності використання трудових ресурсів, в свою чергу, є нарощування розміру фонду оплати праці на 
одиницю чистого прибутку, оскільки це сприятиме зацікавленості працівників в кінцевих результатах 
роботи підприємства. 

Відповідно можна зробити висновок про доцільність використання розробленої індексної 
мультиплікативної моделі для оцінки впливу факторів на ефективність використання трудових ресурсів, 
оскільки вона надає змогу визначити основні резерви підвищення продуктивності праці підприємства на 
подальшу перспективу. 

Перспективами подальших досліджень в даному напрямку є удосконалення методики 
стимулювання робітників для забезпечення нарощування продуктивності праці. 
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