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Постановка проблеми. В сучасних умовах в Україні перед вітчизняни-

ми підприємствами постала проблема не стільки забезпечення максимально 

ефективного функціонування, скільки виживання в несприятливих та мінливих 

умовах господарювання. Натомість у XXI ст. у світі високодинамічне конку-

рентне середовище та безперервний розвиток технологій принципово зміню-

ють підхід до управління персоналом, виникає необхідність у збереженні та 

безперервному розвитку кадрів, підготовці їх до майбутніх змін. Зараз саме 

трудові ресурси виступають як найважливіші ресурси організації. Це зумов-

лює необхідність зробити акцент саме на управлінні трудовим потенціалом 

підприємства як основному джерелі зростання продуктивності праці.  
Створення інформаційної системи оцінки трудового потенціалу маши-

нобудівного підприємства з обґрунтуванням доцільності використання запро-

понованих математичних моделей для прийняття управлінських рішень, спря-

мовано на розвиток трудового потенціалу. Проте проблема реалізації цієї мети 

на підприємстві зумовлює вирішення основних задач: дослідження категорії 

«трудовий потенціал», методик оцінки трудового потенціалу підприємств, 

виділенні ключових факторів впливу на результативність діяльності підпри-

ємств за допомогою математичного моделювання, визначення та обґрунтуван-

ня залежності між реальним рівнем трудового потенціалу підприємства та 

результативністю діяльності персоналу. 
Стан вивчення проблеми. В науковій літературі значна увага приділя-

ється проблемам оцінки трудового потенціалу, вагомий вклад у вивчення яких 

зробили такі вітчизняні і зарубіжні науковці: Гриньова В. М., Білорус Т.В., 

Новікова М.М., Череп А. В. та інші. 
На нашу думку поняття «потенціал» складається з системи чинників, як 

джерела можливостей, засобів, запасів, що можуть бути приведені в дію, вико-

ристані для рішення будь-якої задачі або досягнення визначеної мети; можли-

востей окремої особи, суспільства, держави у визначеній області. Таким чи-

ном, терміни «потенціал», «потенційний» означають наявність у будь-кого 

(будь то окремо узята людина, первинний трудовий колектив підприємства, 

суспільство в цілому) схованих, ще невиявлених можливостей або здібностей 

у відповідних сферах життєдіяльності. 
Трудовий потенціал можна представити у вигляді сукупності (системи) 

складових. Кадрова складова включає в себе: професійні знання, уміння і на-

вички, що визначають професійну компетентність, які складають кваліфіка-

ційний потенціал працівників; здібності до пізнання або освітній потенціал. 

Під впливом зростання освітнього, професійного, культурного і технічного 

рівня робочої сили відбувається вдосконалення і розвиток кадрової складової 
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трудового потенціалу. 
Завдання і методика досліджень. Метою роботи є створення інформа-

ційної системи оцінки трудового потенціалу машинобудівного підприємства 

та обґрунтування доцільності використання математичних моделей для прийн-

яття управлінських рішень, спрямованих на розвиток трудового потенціалу. 
Результати досліджень. У сучасних умовах функціонування підприємства 

оперують великою кількістю інформації, ефективне використання якої забезпечує 

їм існування в умовах високого рівня конкуренції, тому виникає потреба швидко та 

ефективно перетворювати дані на знання для прийняття рішень. Фундаментальною 

основою розв‘язання завдання ефективного управління трудовим потенціалом 

підприємства як складною соціально-економічною системою є застосування мето-

дів обґрунтування рішень, що базуються на використанні математичного моделю-

вання та сучасних інформаційних технологій.  
Застосування математичних моделей для прийняття управлінських рі-

шень дозволить виявити ключові фактори, які впливають на рівень трудового 

потенціалу підприємства і відповідно на рівень результативності його діяльно-

сті, а також виявити залежність між останніми. 
Потенціал можна представити у вигляді сукупності (системи) складо-

вих. Алгоритм проведення аналізу та оцінки впливу показників рівня трудово-

го потенціалу на результативність діяльності підприємства, а також обґрунту-

вання їх залежності наведено на рис 1.  
На основі даної графічної моделі створення інформаційної системи оці-

нки трудового потенціалу машинобудівного підприємства обґрунтуємо доці-

льність використання системи математичних моделей для прийняття управлін-

ських рішень, спрямованих на розвиток трудового потенціалу. 
Відповідно для знаходження ключових факторів впливу трудового по-

тенціалу на результативність діяльності підприємства було використано регре-

сійний аналіз, який реалізується в пакеті прикладних програм Statistica 10 за-

вдяки модулю лінійне та нелінійне оцінювання багатофакторних моделей. 
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Рисунок 1. Алгоритм оцінки результативності діяльності підприємства та 

аналізу її залежності від рівня трудового потенціалу підприємства. 
 
Після аналізу статистичних даних ТОВ «Авто-Електромаш» було відіб-

рано основні показники, які використовуються для розрахунку ключових фак-

торів, які впливають на рівень трудового потенціалу (табл. 1). 
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Таблиця 1 - Економіко-математичні складові  
моделі оцінки трудового потенціалу 

Показник Формула 
Продуктив-

ність праці  
функція продуктивності праці, грн/чол; 
бсяг товарної продукції, грн.; 
ередньоспискова чисельність, чол. 

Коефіцієнт 

фонду викори-

стання робо-

чого часу 

 
; 

фонд фактично відпрацьованого робочого часу, люд/год. 

нормативний фонд робочого часу, люд/год. 

Коефіцієнт 

плинності 
 

функція коефіцієнту плинності; 
чисельність працівників звільнених за власним бажанням,чол. 
чисельність робітників звільнених за порушення трудової дис-

ципліни,чол. 
середньоспискова чисельність працівників,чол. 

Коефіцієнт 

кваліфікації 
 

функція коефіцієнту кваліфікації; 
 – середній розряд працівників в цілому по підприємству; 

максимальний розряд для працівників. 

Коефіцієнт 

фізичної пра-

цездатності 
 

функція коефіцієнту фізичної працездатності; 
 чисельність працюючих в найбільш продуктивному віці, чол; 
загальна чисельність працюючих, чол. 

Зарплатоміст-

кість продукції  
функція зарплатомісткості продукції; 
витрати на оплату праці за період, грн; 

вартість виготовленої продукції за період, грн. 

 
 
 

Показник Формула 
Коефіцієнт 

рівня підгото-

вки і перепід-

готовки пра-

цівників 

 
функція підготовки та перепідготовки працівників; 
фактична кількість працівників, які пройшли підготовку та пере-

підготовку у певному періоді, чол; 
кількість працівників, які мають пройти планову підготовку та 

перепідготовку, чол. 
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Коефіцієнт 

рівня освіти 
 

функція коефіцієнту рівня освіти; 
чисельність працівників, які мають вищу або середню спеціальну 

освіту, чол; 
загальна чисельність працівників, чол.. 

Коефіцієнт 

оперативності 

виконання 

робіт 

 
функція коефіцієнту оперативності виконання робіт; 

кількість робіт, виконаних у встановлені строки; 
кількість робіт, фактично виконаних протягом аналізованого 

періоду. 
Результатив-

ність діяльно-

сті підприємс-

тва 

 
F(P) – функція результативності діяльності підприємства. 

 
Для початку розраховано інтегральний показник результативності дія-

льності підприємства. Для побудови комплексної інтегральної оцінки доцільно 

використовувати метод таксономії, який дозволяє упорядковувати досліджу-

вані об‘єкти, що характеризуються множиною ознак.  
Використовуючи модуль лінійного оцінювання багатофакторної моделі 

було отримано дані, на основі яких можна побудувати наступне рівняння ре-

гресії: 
 

 
 
Якщо аналізувати отриману модель, то коефіцієнт множинної детермі-

нації  = 0,89. На основі даного показника визначається число неврахованих 

факторів. В даній моделі ця величина становить 11%. Важливим елементом 

аналізу є оцінка адекватності моделі. Для цього необхідно проаналізувати кри-

терій Фішера-Снедекора (F), F(9,14) = 12,070. Розрахункове значення  не-

обхідно порівняти з табличним, яке за даних ступенях свободи  = 9 і  = 

14 дорівнюватиме  = 2,65. Умова адекватності моделі > , дана умова 

виконується (12,070> 2,62). 
 
При визначенні адекватності моделі можливе виконання однієї з трьох 

умов: 
1. Якщо побудована модель на основі її перевірки за F-критерієм Фішера 

в цілому адекватна і всі коефіцієнти регресії значущі, то така модель може 

бути використана для прийняття рішень і прогнозу. 
2 . Модель за F-критерієм Фішера адекватна, але частина коефіцієнтів 

регресії незначущі(значущі коефіцієнти виділенні червоним коліром). У цьому 

випадку модель придатна для прийняття деяких рішень, але не для прогнозів. 
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3. Модель за F-критерієм Фішера адекватна, але всі коефіцієнти регресії 

незначущі. У цьому випадку на її основі рішення і прогнози не приймаються і 

не здійснюються. 
Представлена перша модель, будучи адекватною, включає в себе ряд не-

значущих факторів, тому на її основі не можна здійснювати прогнози, але мо-

жна приймати деякі рішення. 
Проте, незважаючи на те, що знайдено основні фактори, які потребують 

покращення для обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на зміц-

нення трудового потенціалу промислових підприємств, необхідно визначити 

та обґрунтувати залежність між рівнем трудового потенціалу підприємства і 

результативністю його реалізації. 
Аналіз відповідності реального рівня трудового потенціалу підприємст-

ва та результативності його реалізації довів, що необхідно визначити адекват-

ну функціональну залежність між даними узагальнюючими показниками.  
Обґрунтування залежності між реальним рівнем трудового потенціалу 

підприємства та результативністю його діяльності було здійснено на основі 

використання методу нелінійного оцінювання (Nonlinear Estimation) лінійної 

регресії з перериванням (Piecewise linear regression), яка має такий вигляд: 
 

 ,  

 
де РП – результативність діяльності підприємства;  

ТПП – трудовий потенціал підприємства. 
 

 
Рисунок 2. Результати розрахунків лінійної регресії з перериванням 

Аналіз параметрів моделі свідчить, що коефіцієнт кореляції показує тіс-

ноту зв‘язку між ТПП і РДП і дорівнює 0,79, що перевищує його нормативне 

значення (RР > RН = 0,7); коефіцієнт детермінації показує долю впливу ТПП 

на РП і дорівнює 0,89, що також перевищує його нормативне значення ( > = 

0,5);  
Інтерпретація залежності результативності діяльності підприємства від 

рівня трудового потенціалу полягає в тому, що для досягнення запланованої 

результативності необхідно забезпечити відповідний рівень трудового потен-

ціалу. Так, якщо результативність діяльності підприємства характеризується 

інтегральним показником від 0 до 0,354623, то існує негативна залежність між 

результативністю діяльності підприємства та підвищенням реального рівня 
його трудового потенціалу, тобто збільшення трудового потенціалу підприєм-

ства призведе до зниження його результативності.  
Якщо результативність діяльності підприємства характеризується інтег-

ральним рівнем від 0,354623 до 1, то існує позитивна залежність між результа-
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тивністю діяльності підприємства та підвищенням реального рівня його трудо-

вого потенціалу, тобто збільшення трудового потенціалу підприємства приве-

де до збільшення його результативності. 
Висновки. Обґрунтування управлінських рішень щодо зміцнення тру-

дового потенціалу має ґрунтуватися на інформаційній базі, яка інтерпретує 

результати залежності між реальним рівнем трудового потенціалу підприємст-

ва та результативністю його діяльності. Таку залежність було отримано на 

основі нелінійного оцінювання лінійної регресії з перериванням. 
Перспектива подальших досліджень. Важливим завданням подальших 

досліджень є вирішення проблем, визначених у ході роботи. Зокрема відсут-

ність достатньо обґрунтованих критеріїв системи управління трудовим потен-

ціалом;, які найточніше відображатимуть кожну зі складових та фіксованих 

меж для їх аналізу, що особливо стосується показників, які не мають загально-

прийнятого значення; відсутність обґрунтованих рекомендацій щодо впрова-

дження даної системи на підприємстві складність визначення впливу на рівень 

загального потенціалу якісних характеристик, таких як: рівень довіри до нього 

персоналу, відданість персоналу тощо.  
В сучасних умовах перенасиченості інформацією особливої актуальнос-

ті набувають моделі і методи, які дають змогу зменшувати обсяг інформації та 

підвищувати швидкість її обробки, необхідної для прийняття рішень, подання 

її в формі, сприятливій для сприйняття особою, що приймає рішен-

ня. Прекрасним рішенням цього всього є використання пакету прикладних 

програм Statistica. 
 Вирішення цих проблем пов‘язано з необхідністю подальшого створен-

ня і розробки інформаційної системи оцінки трудового потенціалу машинобу-

дівного підприємства, та впровадження такої системи на виробництві. 
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АГРАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ  
В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ 
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Барінов I.І. – к.і.н., МДУ iм. М.В. Ломоносова  
 

Постановка та стан вивчення проблеми. Геополітичні тенденції 

останніх років та глобалізаційні процеси вимагають глибокого вивчення і 

критичного осмислення історичного досвіду соціально-економічного розвит-

ку України. Стає актуальним об‘єктивне дослідження розвитку аграрного 

сектору і формування аграрної політики Україні в історичній ретроспективі. 

Особливого значення набуваю уроки першої та другої світових війн. В цей 

період, як і сьогодні, Україна була в центрі уваги керівництва багатьох країн, 

зокрема Радянського Союзу та Німеччини. Вказаній проблематиці присвяче-

на значна кількість праць як вітчизняних істориків, так і економістів-
аграрників. Недостатньо дослідженими залишаються питання оцінки мину-

лого у вказаному аспекті з позицій забезпечення продовольчої безпеки та 

формування відповідної аграрної політики. 
Результати досліджень. В другій половині ХIХ – першому десятилітті 

ХХ ст. на українських землях збирали близько 40 % світового врожаю ячме-

ню, 20 % – пшениці та 10 % – кукурудзи. Експорт української пшениці на-

прикінці XIX ст. й до початку Першої світової війни відігравав важливу роль 

в економіці Російської імперії. У 1910–1911 рр. українські губернії виробля-

ли 19,6 млн тонн зерна в рік, з них 4,9 млн тонн (майже чверть врожаю) йшло 

на експорт, насамперед у Німеччину 1, 2. 
Динаміка зовнішнього товарообігу України за 1921–1924 рр. характе-

ризувалася зростанням, але наприкінці 1924 р. вже простежувалася тенденція 

до її спаду, тому що експорт хліба зменшився. Експерти хлібного ринку вва-

жали Україну традиційним експортером зерна. Колишня слава ―європейської 
житниці‖ дозволила загальносоюзним заготівельним конторам розглядати 

Україну як головного експортера хліба, враховуючи її географічне станови-

ще, наявність портів і мережу залізниць. "Чим торгує Радянська Україна?, – 


