
Економіка та управління підприємствами

117

УДК 331.44 Д. О. Крикуненко

РАДАРНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. В науковій статті було досліджено тлумачення поняття «трудових ресурсів підприємства». 

Проаналізовано основні методологічні підходи щодо оцінки потенціалу трудових ресурсів підприємства. За-

пропоновано якісно новий, графічний (радарний) метод оцінки потенціалу трудових ресурсів.

Ключові слова: трудові ресурси, оцінка потенціалу, радарний метод, персонал.

Summary. In this scientific article has been investigated the interpretation «an enterprise manpower». Analyzed 

the basic methodological approaches, estimations potential of enterprise manpower. We propose a new, graphical 

(radar) method for estimating the potential of enterprise manpower.

Key words: manpower, potential estimation, radar method, the personnel.

Постановка проблеми. Сучасні умови діяль-

ності підприємств України потребують прийняття 

ефективних управлінських рішень та постановки 

об’єктивних завдань щодо визначення обсягів ви-

робництва, обрання ринків реалізації продукції, 

забезпечення стабільного фінансового стану під-

приємства, ведення прибуткової господарської 

діяльності, що передбачає ефективне викорис-

тання всіх наявних видів ресурсів підприємства. 

На сучасному етапі становлення ринкових умов 

функціонування підприємств різних галузей про-

блема ефективного управління ресурсним потен-

ціалом підприємств набуває неабиякого значен-

ня. Особливої актуальності ця проблема постає 

через обмеженість даних ресурсів, що передбачає 

необхідність пошуку шляхів їх використання та 

ефективних методів оцінки.

Ресурсний потенціал підприємства визнача-

ється як сукупність взаємопов’язаних ресурсів, 

які використовуються для виробництва продукції. 

Варто зазначити, що величина цього потенціалу 

визначається сукупністю пов’язаних між собою 

видів ресурсів, а саме: матеріальних, земельних, 

трудових.

Зростання виробництва продукції підпри-

ємства може бути досягнуте або за рахунок збіль-

шення кількості наявних ресурсів, або за рахунок 

підвищення ефективності їх використання. Важ-

ливу роль у цьому зв’язку відіграє раціональне ви-

користання трудових ресурсів.

Трудові ресурси — надзвичайно важливий еле-

мент економічних ресурсів, оцінка якого визнача-

ється чисельністю працівників, що мають певні 

професійні навички та знання і можуть використо-

вувати їх при здійсненні трудової діяльності.

Планування й оцінка трудових ресурсів є од-

ним з напрямків економічної роботи на підпри-

ємстві, мета якого — виявити можливі напрямки 

підвищення ефективності виробництва. Ці за-

ходи направлені на збільшення обсягів вироб-

ництва за рахунок ефективного використання 

трудових ресурсів, що безпосередньо залежить 

від умов праці і розмірів матеріального стимулю-

вання працівників.

Мета аналізу потенціалу трудових ресурсів 

підприємства полягає в якісній оцінці трудових 

ресурсів, ефективності їх використання та вияв-

ленні внутрішньовиробничих резервів підвищен-

ня продуктивності праці, виправданого зниження 

матеріаломісткості продукції та соціального за-

хисту кадрів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блеми формування, використання та оцінки 

потенціалу трудових ресурсів підприємства до-

сліджували вітчизняні та зарубіжні вчені Т. В. Ба-

уліна [1], В. Н. Авдєєнко [2], В. Аллавердян [3; 

4], Л. Я. Балацька [5], Б. Е. Бачевський [6; 7], 

И. О. Джаїн [8], Е. В. Лапін [9], Г. Мінцберг, 

С. Гхошал, Дж. Леймпел [10], Л. Едзнсон, М. Ме-

лоун [11], Л. Едіінсон [12], Г. Сміт [13].

Проте велика кількість теоретичних концеп-

цій розвитку та використання потенціалу трудових 

ресурсів, його структури та властивостей є недо-

статньо обґрунтованими. В економічній літературі 

недостатньо уваги приділено ефективним методам 

оцінки потенціалу трудових ресурсів. Це, в свою 

чергу, негативно вплинуло на формування мето-

дології та методики його використання на підпри-

ємствах. Постає об’єктивна необхідність у пошуку 

нових підходів до забезпечення ефективного ви-

користання потенціалу трудових ресурсів підпри-

ємств, що потребує дослідження питань, пов’язаних 

з економічною сутністю, властивостями та метода-

ми оцінки потенціалу трудових ресурсів.

Метою дослідження є аналіз трактувань по-

няття «трудових ресурсів підприємства», дослі-

дження основних методологічних підходів щодо 

оцінки потенціалу трудових ресурсів підприєм-

ства та розробка якісно нового підходу оцінки по-

тенціалу трудових ресурсів.

Виклад матеріалів дослідження. Потенціал 

трудових ресурсів підприємства в сучасній науко-

вій літературі характеризується сукупністю зайня-

тих на підприємстві за основною та допоміжною 
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діяльністю. Саме трудовий потенціал приводить в 

дію всі інші структурні елементи ресурсного по-

тенціалу підприємства. Він може бути описаний 

з різних позицій, залежно від кількісних і якісних 

характеристик. Як зазначає Т. В. Бауліна, це дає 

змогу здійснювати оцінку трудового потенціалу у 

вартісних категоріях, яка є особливо актуальною 

для власників підприємств.

В. Н. Гончаров зазначає, що трудовий потен-

ціал, за існуючими підходами, можна визначити, 

як ресурс, до якого додаються компетенції [14], а 

Е. В. Лапін — як сукупність здібностей і можли-

востей. За вказаними підходами трудовий потенці-

ал організації становить сукупність працездатних 

працівників, які можуть трудитися в організації 

за наявності необхідних організаційно-технічних 

умов. У роботах вітчизняного вченого М. Г. Гре-

щака трудовий потенціал характеризується існу-

ючими сьогодні та передбачуваними трудовими 

можливостями, які визначаються чисельністю, 

віковою структурою, професійними, кваліфікацій-

ними та іншими характеристиками персоналу під-

приємства [15], або він розглядається як складне 

структурне соціально-економічне утворення.

Стосовно підприємства, трудовий потенціал — 

це гранична величина можливої участі працівників 

у виробництві з урахуванням їх психофізіологічних 

особливостей, рівня професійних знань і накопиче-

ного досвіду. Оскільки поняття трудових ресурсів, 

робочої сили і трудового потенціалу, по суті, не на-

цілені на вивчення індивідуальних якостей людини 

як працівника і особи, то ряд авторів використову-

ють поняття «людина праці» як індивідуалізованого 

елементу трудових ресурсів, власника робочої сили, 

володаря трудового потенціалу. Характеризую-

чи людський капітал, В. Алавердян стверджує, що 

власник засобів виробництва не може ні продати, ні 

купити працівника. Він може «купити» або «прода-

ти» лише результати його праці».

Трудовий потенціал, як властивість забезпе-

чення у виконанні певних професійних дій, оці-

нювати неможливо. Працівник не може вимага-

ти оплати за те, що має навик виконання певної 

роботи, і тому йому оплачують вартість права на 

використання визначеної у часі властивості вико-

нати певний обсяг робіт. Сучасні концепції управ-

ління персоналом засновані на ефективному ви-

користанні обмежених економічних ресурсів у 

процесі виробництва, які передбачають систем-

ний аналіз і оцінку всіх видів виконуваних робіт 

на підприємстві, процесів та отриманих резуль-

татів, що служить економічною основою не лише 

вдосконалення управління трудовими ресурсами, 

робочою силою, але і раціонального використан-

ня всіх наявних виробничих ресурсів, збереження 

та примноження людського капіталу.

Варто відзначити, що сучасні ринкові умови 

функціонування підприємств передбачають під-

вищення вимог до оцінки потенціалу трудових 

ресурсів у діяльності будь-якого підприємства, 

яка полягає в аналізі трудового і технологічного 

змісту робіт, виконання виробничих функцій, на-

буття необхідних теоретичних знань і практичних 

навичок для розробки і прийняття ефективних 

управлінських рішень.

Перед всіма рівнями управління постають 

проблеми зниження рівня поточних витрат і 

підвищення конкурентоспроможності підпри-

ємства, сукупного прибутку, рівня платоспро-

можності підприємства й особистих доходів 

персоналу. Ефективно функціонуюче підприєм-

ство характеризується показником економічної 

ефективності — прибутком, що утворюється за 

рахунок повного використання всіх наявних ор-

ганізаційних ресурсів, і головним чином — тру-

дового потенціалу з його підприємницькими 

здібностями. На основі аналізу змісту трудової 

діяльності й оцінки показників виконання пев-

ного технологічного циклу робіт можна встано-

вити вклад кожного працівника або окремого 

робочого колективу в загальний результат діяль-

ності суб’єкта господарювання, виходячи із про-

дуктивності їх трудової діяльності.

Проаналізуємо основні підходи до оцінки 

ефективності використання та потенціалу трудо-

вих ресурсів підприємства.

Основними показниками, які характеризу-

ють ефективність використання трудових ресур-

сів, є дані про чисельність персоналу різних ка-

тегорій і професій, його кваліфікацію й освітній 

рівень, про витрати робочого часу, кількість виро-

бленої продукції чи виконаних робіт, а також дані 

про рух особового складу підприємства.

Для оцінки потенціалу трудових ресурсів 

підприємства використовується інформація опе-

ративної і бухгалтерської звітностей, дані табель-

ного обліку, первинних документів, матеріали 

хронометражу, позаоблікові дані.

Аналіз впливу трудових факторів на госпо-

дарську діяльність підприємства починається з 

вивчення забезпеченості підприємства трудовими 

ресурсами за кількістю, структурою, кваліфікаці-

єю і культурно-освітнім рівнем та характеристики 

руху робочої сили. Метою такого аналізу є вияв-

лення внутрішніх резервів економії робочої сили 

у зв’язку з більш раціональним розміщенням пра-

цюючих, їхнім завантаженням і використанням 

відповідно до отриманої професії, спеціальності і 

кваліфікації.

Аналіз чисельності персоналу проводиться в 

цілому і за кожною категорією окремо, оскільки 

значення окремих категорій персоналу у вироб-

ничій діяльності підприємства різні, та виходячи 

з абсолютної і відносної забезпеченості підпри-

ємства робочими кадрами, а також враховуючи 
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вплив зміни чисельності робітників на виконан-

ня виробничої програми.

Абсолютна забезпеченість підприємства ро-

бочою силою визначається при порівнянні фак-

тичної чисельності робітників з їх чисельністю, 

передбаченою планом. Відносне відхилення чи-

сельності робітників виявляється зіставленням 

фактичної їх чисельності з плановою, скориго-

ваною на відсоток приросту продукції за рахунок 

зміни чисельності робітників. Цей відсоток вира-

ховується відношенням вартості продукції, одер-

жаної за рахунок зміни чисельності робітників, до 

запланованого обсягу виробництва.

Скорочення робітників основної діяльності 

підприємства за умов досягнення запланованого 

обсягу виробництва продукції розглядається як 

позитивний чинник. Позитивним є зменшення 

кількості керівного персоналу, якщо це, звичай-

но, не призводить до погіршення стану органі-

зації виробництва та трудової дисципліни, за-

тримки модернізації виробництва, впровадження 

інновацій на підприємстві тощо.

Структура кадрів вивчається шляхом зістав-

лення фактичної і планової питомої ваги чисель-

ності кожної категорії працівників у загальній 

чисельності персоналу. При цьому визначають 

причини зміни структури кадрів, вивчають тен-

денції цього процесу на передових підприємствах, 

а також нормативні документи, на підставі чого 

розробляються відповідні заходи щодо раціоналі-

зації структури кадрів.

При аналізі забезпеченості підприємства ро-

бочою силою важливим є вивчення руху робочої 

сили. З цією метою розраховують коефіцієнти 

обороту з прийому, вибуття кадрів та коефіцієнт 

плинності кадрів.

Коефіцієнт обороту з прийому визначається 

як відношення прийнятих працівників до серед-

ньооблікової чисельності працюючих.

Коефіцієнт обороту з вибуття розраховується 

як відношення кількості працівників, що вибули, 

до середньооблікової чисельності працюючих.

Коефіцієнт плинності кадрів характеризує 

рух кадрів під впливом негативних причин. Він 

розраховується як відношення кількості праців-

ників, що вибули за власним бажанням і за по-

рушення трудової дисципліни, до середньооблі-

кової чисельності працюючих. При визначенні 

плинності кадрів доцільно визначити їх причини 

і по можливості вжити заходів щодо зменшен-

ня цього показника у майбутньому. Як правило, 

основними причинами звільнень є незадоволен-

ня характером праці, житлово-побутовими умо-

вами, заробітком, сезонністю виробництва, недо-

ліками організації праці тощо.

На другому етапі аналізу вивчається повно-

та використання трудових ресурсів, яку можна 

оцінити за кількістю відпрацьованих за звітний 

період днів і годин одним робітником, а також за 

інтенсивністю використання робочого часу. Під 

час аналізу необхідно визначити відхилення фак-

тичних показників від планових або від анало-

гічних показників минулих періодів і встановити 

конкретні причини можливих відхилень. Такий 

аналіз необхідно проводити щодо кожної катего-

рії працівників, кожного підрозділу та щодо під-

приємства в цілому за звітний період і в динаміці.

Додатково доцільно проаналізувати причини 

цілодобових та внутрішньозмінних втрат робочо-

го часу. Для цього складають баланс робочого часу. 

Цілодобові втрати аналізують за кожним видом 

окремо. Особливу увагу при цьому слід приділити 

дослідженню причин втрат, що залежать від підпри-

ємства. Окремо аналізуються зовнішні причини.

Зниження втрат робочого часу та нераціо-

нального його витрачання приводить до зростан-

ня продуктивності праці без додаткових заходів та 

витрат, що, зрештою, приводить до збільшення 

обсягів виробництва і як наслідок — до поліп-

шення фінансового стану підприємства.

Центральною ланкою оцінки потенціалу 

трудових ресурсів підприємства є аналіз продук-

тивності праці, який включає вивчення її рівня, 

динаміку та загальну оцінку виконання планових 

завдань [16].

Продуктивність праці є основним показни-

ком інтенсифікації й ефективності виробництва. 

Від її рівня і динаміки залежать тією чи іншою 

мірою всі основні показники роботи підприєм-

ства: обсяг виробництва продукції, чисельність 

працівників, фонд заробітної плати, зниження 

собівартості продукції, розмір прибутку, рівень 

рентабельності та інше.

Нижче нами запропоновано якісно новий, 

графічний (радарний) метод оцінки потенціалу 

трудових ресурсів підприємства.

Для проведення аналізу потенціалу трудових 

ресурсів за допомогою радарного методу проана-

лізуємо основні критерії оцінки потенціалу тру-

дових ресурсів підприємства (рис. 1).

Запропонований графічний (радарний) ме-

тод оцінки потенціалу трудових ресурсів являє 

собою побудову багатокутника — радара (рис. 2), 

що розташовується на 23 осях, які відповідають 23 

одиничним критеріям оцінки потенціалу трудо-

вих ресурсів, перелічених на рис. 1.

Радар оцінки потенціалу трудових ресурсів під-

приємства побудовано за наступними правилами:

— коло ділиться радіальними оцінними шка-

лами на рівні сектори, число яких рівне числу 

критеріїв;

— у міру віддалення від центру кола значення 

критерію покращується;

— шкали на радіальних прямих градуюються 

так, щоб всі значення критеріїв лежали всередині 

оцінного кола;
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— значення кожного критерію для нанесен-

ня відповідного чисельного значення в системі 

координат визначається експертним методом за 

10-бальною шкалою.

Використання зазначеного методу дає змо-

гу оцінити переваги і недоліки у роботі підпри-

ємства по кожному запропонованому напрямку 

ефективного використання потенціалу трудових 

ресурсів підприємства.

Висновки. Таким чином, забезпечення трудо-

вими ресурсами стратегічної діяльності підпри-

ємства має здійснюватись у відповідній формі 

на основі розроблення комплексних ресурсних 

стратегій, які сприяють вирі-

шенню таких завдань: визна-

чення перспективних потреб 

підприємства в трудових ре-

сурсах, розрахунок допустимих 

ресурсних обмежень, можли-

востей їх використання шляхом 

збалансування обсягів і складу, 

розроблення заходів щодо раці-

онального використання трудо-

вих ресурсів підприємства.

У запропонованій науковій 

статті нами було проаналізова-

но тлумачення поняття «тру-

дових ресурсів підприємства». 

Проаналізовано методологічні 

підходи щодо оцінки потенціа-

лу та ефективності використан-

ня трудових ресурсів підпри-

ємства. Запропоновано новий, 

графічний (радарний) метод 

оцінки потенціалу трудових ре-

сурсів.

Подальший науковий по-

шук може базуватися на розроб-

ці ефективних систем оцінки 

потенціалу трудових ресурсів 

підприємства, більш глибокому 

вивченні основних факторів, що 

впливають на ефективність ви-

користання трудових ресурсів.
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ЯК НОВИЙ КАНАЛ ПРОДАЖУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Анотація. У статі розглянуто специфічний канал продажу страхових послуг — «пряме страхування». 

Проаналізовано його сутність та особливості розвитку. На основі наведеного матеріалу та поточної ситу-

ації на вітчизняному страховому ринку розглянуто можливості розвитку «прямого страхування» в Україні.

Ключові слова: пряме страхування, канал продажу, сервіс, страховий ринок, андерайтинг.

Summary. «Direct insurance», the specific sales channel of insurance services, is viewedin this article. Its main 

point and development specific are analyzed. Basing on given material and current situation on the market, possibilities 

of «direct insurance» development in Ukraine are determined.

Key words: directinsurance, saleschannel, service,insurancemarket, underwriting.
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Постановка проблеми. В поточних умовах 

жорсткої конкуренції на страховому ринку Укра-

їни утримання рівня надходження страхових 

премій, а відповідно й стабільності страхової 

компанії вимагає розвитку нових, що раніше не 

використовувалися, каналів продажу страхових 

послуг [1].

Страховики, що найбільш прискіпливо сте-

жать за ринковими тенденціями, вже давно звер-

нули увагу на можливість збільшення обсягів 

продажів через побудову нових каналів продажу 

із застосування інформаційних технологій, а саме 

Інтернету. І це не дивно, адже маркетингові дослі-
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