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Тема 6. Аналіз забезпеченості і використання трудових ресурсів 

  

6.1. Аналіз чисельності, складу та руху робочої сили. 

6.2. Аналіз використання трудових ресурсів. 

6.3. Аналіз продуктивності праці. 

6.4. Аналіз впливу факторів праці на обсяг виробництва продукції. 

  

6.1. Аналіз чисельності, складу та руху робочої сили. 

До трудових ресурсів відноситься та частина населення, що має необхідні 

фізичні дані, знання і навички праці у відповідній галузі. 

Основними завданнями аналізу є: 

 вивчення й оцінка забезпеченості підприємства і його структурних підрозділів 

трудовими ресурсами в цілому, а також за категоріями і професіями; 

 визначення і вивчення показників плинності складу кадрів; 

 аналіз рівня продуктивності праці; 

 розрахунок факторів праці; 

 вплив резервів трудових ресурсів, більш повного й ефективного їхнього 

використання. 

Джерелами інформації для аналізу є: план економічного і соціального 

розвитку підприємства, статистична звітність по праці, звіт про рух робочої сили і 

робочих місць, дані табельного обліку (табель обліку робочого часу, наряд на 

відрядну роботу, розрахунково-платіжні відомості, платіжні відомості) і відділу 

кадрів (накази про прийняття на роботу, договори, контракти та ін.). 

Забезпечення підприємств трудовими ресурсами визначається порівнянням 

фактичної кількості працівників за категоріями і професіями із плановою потребою. 

Трудові ресурси підприємства поділяються на: 

 промислово-виробничий персонал 

 адміністративний персонал. 

Дані про працівників підприємства узагальнюються у штатному розписі – 

документі, в якому вказуються посади, їхні оклади як по структурних підрозділах, 

так і по підприємстві в цілому. 
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Особлива увага приділяється аналізу забезпеченості підприємства кадрами 

найбільш важливих професій. Для оцінки відповідності кваліфікації робітників, 

складності виконання робіт порівнюються середні тарифні розряди робітників, 

розраховуються за середньозваженою арифметичною: 

Тр
сер

 = (∑Трі*Крі): ∑Кр, 
де Тр — тарифний розряд;                                          

Крі —  кількість робітників і-го розряду;     

Приклад. Розрахувати середній тарифний розряд робітників, якщо на 

підприємстві працюють: 5 чол. – 2 розряду, 6 чол. – 3 розряду, 4 чол. – 5 розряду, 11 

чол. – 6 розряду. 

Тоді  Тр = ,4,4
26

11*64*56*35*2


  тобто середній тарифний робітників на 

підприємстві 4,4. 

Якщо фактичний середньотарифний розряд робітників нижчий від планового і 

нижчий середньотарифного розряду робіт, то це може привести до менш якісної 

продукції. Якщо середній розряд робітників виший від середньотарифного розряду 

робіт, то робітникам треба робити доплату за виконання низькокваліфікованих 

робіт. 

Адміністративно-управлінський апарат треба перевірити на відповідність 

технічного рівня освіти кожного працівника займаній посаді і вивчити питання, 

пов'язані з підбором, підготовкою кадрів і підвищенням кваліфікації. 

Кваліфікаційний рівень працівників залежить від їхнього віку, стажу роботи й 

освіти, тому в процесі аналізу вивчають зміну в складі робочої сили, розраховують і 

аналізують динаміку показників: 

1. коефіцієнт обороту по прийому робітників – розраховується відношенням 

кількості прийнятого на роботу персоналу до середньоспискової чисельності 

персоналу; 

2. коефіцієнт обороту по вибуттю – розраховується відношенням кількості 

працівників, що звільнилися, до середньоспискової чисельності персоналу; 
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3. коефіцієнт плинності кадрів розраховується як відношення кількості 

звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до 

середньоспискової чисельності робітників; 

4. коефіцієнт постійності персоналу підприємства – розраховується 

відношенням працівників, які відпрацювали весь період, до середньоспискової 

чисельності персоналу. 

Приклад. Аналіз руху робочої сили на підприємстві. 

№ Показники Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Відхилення 
% 

1 
2 
3 
 
 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Чисельність працівників на початок періоду 
Прийнято – разом 
Вибуло – разом: 

з них: 
а) за власним бажанням 
б) за порушення трудової дисципліни 

Чисельність працівників на кінець періоду 
Кількість прац-ків, які працювали весь період 
Середньоспискова кількість працівників 
Коефіцієнт обороту по прийому (2 / 6) 
Коефіцієнт обороту по вибуттю (3 / 6) 
Коефіцієнт плинності кадрів (3а+3б / 6) 
Коефіцієнт постійності персоналу (5 / 6) 

185 
36 
21 

 
15 
3 

200 
168 
193 
0,19 
0,11 
0,09 
0,87 

200 
23 
24 

 
16 
5 

199 
171 
200 
0,11 
0,12 
0,11 
0,86 

108,1 
63,9 

114,3 
 

106,7 
166,7 
99,5 

101,8 
103,6 
57,9 

109,1 
122,2 
98,9 

 

Треба вивчити причини звільнення працівників за власним бажанням, 

скороченням, за порушення трудової дисципліни. У процесі аналізу повинно бути 

виявлено резерви потреб у трудових ресурсах, виходячи з виробничої програми 

підприємства та маркетингових досліджень. 

 

6.2. Аналіз використання трудових ресурсів. 

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю 

відпрацьованих днів і годин за аналізований період, а також за ступенем 

використання фонду робочого часу.  

Під робочим часом розуміють той період часу, протягом якого працівник 

повинен виконати доручену йому роботу. Фонд робочого часу (ФРЧ) залежить від 

чисельності робітників, кількості відпрацьованих днів одним робітником у 

середньому за рік, і середньої тривалості робочого дня.  
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ФРЧ = КР * Д * Т, 

де КР — чисельність робітників;                                

Д  —  кількість відпрацьованих днів, у середньому;    

Т — середня тривалість робочого дня.                      

Робочий час характеризується використанням календарного, табельного та 

максимально-можливого фондів. 

Календарний ФРЧ = сумі днів явок та неявок на роботі. 

Табельний ФРЧ = календарний ФРЧ "–" вихідні дні та святкові. 

Максимально-можливий ФРЧ = табельний ФРЧ "–" чергові відпустки. 

Приклад. Аналіз використання робочого часу на підприємстві. 

№ Показники Значення 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

Середньооблікова кількість працівників, чол. 
Явки і неявки на роботі, л/дні 
Святкові і вихідні дні, л/дні 
Число відпрацьованих л/днів 
Цілоденні простої 
Число л/днів неявки на роботу – всього: 

в т.ч.:        чергові відпустки 
відпустки на навчання 
відпустки у зв’язку з родами 
хвороби 
з дозволу адміністрації 
прогули 

500 
182500 
47450 
119840 

10 
15200 
9000 
120 
480 
5000 
300 
50 

 

Фонд робочого часу аналізують за допомогою коефіцієнтів. При цьому беруть 

відношення числа відпрацьованих л/днів до відповідних фондів робочого часу: 

календарний ФРЧ: 119940 / 182500 = 65,66 % 

табельний ФРЧ: 119940 / 135050 = 88,73 % 

максимально-можливий ФРЧ: 119940 / 126050 = 95,07 %.  

Показниками, що характеризують використання робочого часу в режимі 

змінності є: 

Коефіцієнт змінності – визначається діленням загального числа 

відпрацьованих л/днів в даному періоді до числа л/днів, відпрацьованих у 

найбільшій зміні. 
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Коефіцієнт використання змінного режиму – визначається діленням 

коефіцієнта змінності на кількість організованих змін на підприємстві. 

Коефіцієнт безперервності визначається відношенням кількості працівників, 

зайнятих у найбільш зайнятій зміні до числа робочих місць. 

Приклад. Провести аналіз використання змін на підприємстві. 

Відпрацьовано л/днів за зміну Дні тижня І ІІ ІІІ Разом 

Понеділок 
Вівторок 
Середа 
Четвер 
П'ятниця  

610 
590 
520 
710 
480 

550 
520 
690 
490 
410 

390 
420 
460 
490 
480 

1550 
1530 
1670 
1690 
1370 

Разом 2910 2660 2240 7810 
 

Коефіцієнт змінності = 7810 / 2910 = 2,68 

Коефіцієнт використання змінного режиму = 2,68 / 3 = 0,89 

 

6.3. Аналіз продуктивності праці. 

Продуктивність праці на підприємстві характеризується кількістю виробленої 

продукції. Існують два показники продуктивності праці: 

 кількість виробленої продукції за одиницю робочого часу, на 1 працівника; 

 витрати робочого часу на одиницю продукції. 

Аналіз рівня продуктивності праці розпочинають з оцінки її рівня та динаміки. 

Приклад. Провести аналіз продуктивності праці на підприємстві. 

№ Показники Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Відхилення 
+ / – 

1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Обсяг товарної продукції, грн. 
Середньомісячна чисельність працівників: 

в т.ч. робітників 
Число відпрац. працівниками л/днів 
Число відпрац. працівниками л/год  
Середня тривалість робочого дня (год) 
Середнє число днів роботи на 1 працівника 
Питома вага робітників в списку працюючих 
Сер.-годинний виробіток робітника, грн. 
Сер.-денний виробіток робітника, грн. 
Середньорічний виробіток робітника 
Сер.-річний виробіток 1 сер.-спис. 
працюючого 

885400 
112 
93 

31560 
217132 

6,88 
281,86 
0,8304 

4,91 
33,78 

9520,43 
7905,36 

912260 
126 
95 

33937 
234844 

6,92 
269,34 
0,7540 

5,15 
35,65 

9602,74 
7240,16 

+26860 
+14 
+2 

+2377 
+17712 
+0,04 
-12,52 
-0,0764 
+0,24 
+1,87 

+82,31 
-665,2 
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Найбільш узагальнюючим показником продуктивності праці є 

середньорічний виробіток одним працюючим. Величина його залежить не тільки від 

виробітку робітників, але й від загальної чисельності останніх у чисельності 

виробничо-промислового персоналу, а також від кількості відпрацьованих ними 

днів і тривалості трудового дня. Звідси середньорічний виробіток продукції одним 

працівником можна подати у вигляді добутку факторів: 

РВ = ПВ * Д * Т * СВ, 

де РВ – середньорічний виробіток продукції одним працівником; 

ПВ – питома вага (частка) робітників у загальній чисельності працівників; 

Д – кількість відпрацьованих днів 1 робітником за рік; 

Т – середня тривалість дня 1 працівника;     

СВ – середньогодинний виробіток продукції. 

Розрахунок впливу цих факторів виконаємо способом ланцюгових 

підстановок. 

 ПВ Д  Т СВ РВ + / – 
Минулий рік 0,8304 281,86 6,88 4,91 7905,36  
1 підстановка 0,7540 281,86 6,88 4,91 7179,18 -726,18 
2 підстановка 0,7540 269,34 6,88 4,91 6860,28 -318,9 
3 підстановка 0,7540 269,34 6,92 4,91 6900,17 +39,89 
4 підстановка (звітний рік) 0,7540 269,34 6,92 5,15 7240,16 +339,99 

Разом      -665,2 
 

При аналізі продуктивності праці важливо також проаналізувати як 

виконувались на підприємстві норми виробітку між показниками обсягу 

виробництва, середньосписковою чисельністю працюючих, середньорічним 

виробітком та дослідити їх взаємозв’язок. Його суть полягає в тому, що з ростом 

виробітку проходить відносне вивільнення працюючих. 

Приклад. Розрахунок відносного вивільнення робочої сили на підприємстві. 

Показники Минулий 
рік Звітний рік 

Обсяг товарної продукції (тис. грн.) 
Середньоспискова чисельність працівників (чол.) 
Середньорічний виробіток 1 працівника (грн.) 
Середньорічна кількість працівників на обсяг 
виробництва по виробітку минулого року (чол.) 
Відносне вивільнення працівників (чол.) 

94770 
5947 

15936 

102000 
5312 

19202 
6401 

 
-1089 
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6.4. Аналіз впливу факторів праці на обсяг виробництва продукції. 

Серед найважливіших факторів праці обсягу виробництва продукції 

виділяють: забезпечення підприємства робочою силою, використання робочого часу 

та виробіток на 1 працівника. 

Приклад. Розрахунок впливу факторів праці на обсяг виробництва продукції. 

Показники Минулий 
місяць 

Звітний 
місяць Відхилення 

Обсяг товарної продукції, грн. 
Сер.-спис. чисельність працюючих, чол. 
Середній виробіток продукції на 1 
працівника, грн. 

52430 
12 

 
4369,17 

48600 
14 

 
3471,43 

-3830 
+2 

 
-897,74 

 

Висновок: Загальне зменшення продукції (-3830 грн.) відбулося під дією двох 

факторів: 

а) зміни чисельності працівників: 

∆ya = ∆a  *  b0 = 2 * 4369,17 = +8738,34 грн. 

б) зміни продуктивності праці: 

∆yb = a1 * ∆b = 14 * (-897,74) = -12568,36 грн. 

Разом: ∆y = ∆ya + ∆yb = +8738,34 + (-12568,36) = -3830,02 грн. 

Важливий вплив на використання факторів праці має НТП. Показником, що 

характеризує раціональне використання робочого часу є коефіцієнт ефективності 

використання максимально-можливого фонду робочого часу, який визначається як 

різниця між вказаним фондом, прийнятим за 100 %, і сумою коефіцієнтів, що 

характеризує нераціональні втрати робочого часу. 

Ке = 100% – (К1+К2+К3+Кп) 

К1 = Т1 / Тм * 100 %, 

Т1 – цілоденні простої в зв’язку з відсутністю матеріалів і час, витрачений на брак. 

Тм – максимально-можливий фонд робочого часу. 

К2 = Т2 / Тм * 100 %, 

Т2 – цілоденні і внутрі-змінні втрати робочого часу в зв’язку з недоліками 

організації і технічного обслуговування робочих місць. 

К3 = Т3 / Тм * 100 %, 
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Т3 – час, втрачений в зв’язку з недовиконанням норм і відхилень технології, не по 

вині робітника. 

Т4 – час, втрачений по причині професійних захворювань, виробничих травм, і час 

додаткових відпусток в зв’язку з важкими умовами праці. 

Т5 – час, втрачений по причині порушення трудової дисципліни. 

Т6 – час, втрачений в зв’язку з залучення працівників не по профілю, неявки з 

дозволу адміністрації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запитання для самоконтролю 
1. Основні завдання аналізу використання трудових ресурсів. 
2. Які показники характеризують зміни в складі робочої сили? 
3. Які показники характеризують повноту використання трудових ресурсів? 
4. Які фактори впливають на продуктивність праці?             
5. Показники, що характеризують продуктивність праці? 
6. Аналіз трудомісткості продукції. 
Як виконати аналіз оплати праці і розрахувати вплив факторів методом 

абсолютних різниць? 
 


