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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИСТОЧНИКОВ 
ИНФОРМАЦИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

SYSTEMATIZATION OF INDICATORS AND INFORMATION 
SOURCES OF QUANTITATIVE MOVEMENT OF PERSONNEL 

 
Запропоновано рух персоналу, пов’язаний з наймом і звільненням працівників, ви-
значати як кількісний. Систематизовано індикатори кількісного руху працівників, 
запропоновані науковцями в доповнення до офіційно задекларованих показників. 
Ідентифіковано та систематизовано джерела даних для розрахунку показників кі-
лькісного руху персоналу. 
 
Предложено движение персонала, обусловленное наймом и увольнением сотрудни-
ков, определять как количественное. Систематизированы индикаторы количест-
венного движения работников, предложенные учеными в дополнение официально 
задекларированных показателей. Идентифицированы и систематизированы ис-
точники данных для расчета показателей количественного движения персонала. 
 
Continuous processes of employees movement is an essential part of the effective 
management of any organization, so one needs the consistent analysis and the 
assessment of the dynamics of quantitative and qualitative characteristics of the 
personnel movement. The purpose of the study is to investigate practical opportunities to 
calculate indicators of the movement of workers based on their systematization and 
identifying appropriate data sources. The movement of the personnel, caused by hiring 
and firing workers, identified as quantitative as opposed to the staff development, which 
is expedient to consider the quality movement of workers. The quantitative indicators of 
personnel movement, proposed by scientists from Ukraine and the near abroad in addition 
to the indicators, declared public regulations, are systematized. Investigated and 
systematised scorecard of personnel movement could serve as a basis of methodology for 
determining the efficiency of the personnel management in the company, aimed on the one 
hand to assess the satisfaction of employees in the enterprise, on the other hand – to 
satisfy the administration to improve the economic results of their activities. All indicators 
of the personnel quantitative movement, indicated in the official methodology and 
academic sources, at the micro level can be determined based on the official reporting 
forms and internal personnel documents of the company. Data sources to calculation of 
the indicators of the movement of workers are identified and systematized. 
 
Ключові слова. Персонал, кількісний рух персоналу, показники руху працівників, 
джерела інформації про рух персоналу. 
 
Ключевые слова. Персонал, количественное движение персонала, показатели 
движения работников, источники информации о движении персонала. 
 
Key words. Personnel, quantitative movement of the personnel, indicators of the 
employees movement, sources of the personnel movement. 

 
Вступ. В сучасних умовах конкурентного ринкового середовища ефектив-

ність діяльності будь-якої організації все більшою мірою залежить від персона-
лу з його якісними та кількісними характеристиками. Водночас, для будь-якого 
сучасного підприємства характерні безперервні процеси наймання, внутрішньо-
го переміщення, переведення, звільнення, підвищення кваліфікації, професійно-
го зростання і просування працівників, тобто постійний рух персоналу. Дослі-
дження переміщень працівників є невід’ємною частиною ефективного 
управління будь-якою організацією, тому необхідні постійний аналіз динаміки 
кількісних і якісних характеристик руху персоналу, що здійснюється на основі 
відповідних показників і, в свою чергу, зумовлює необхідність ідентифікації 
джерел даних для їх розрахунку. 
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Окремі категорії та показники руху працівників задекларовано законодавчо 
[1] і їх розрахунок постійно здійснюється як на рівні підприємств, установ та 
організацій, так і на мезо- та макрорівні. Чимало уваги аналізу руху персоналу 
приділено й у працях науковців у галузі економіки та менеджменту. Сутності, 
класифікації та методиці аналізу руху працівників присвячені дослідження та-
ких учених України та близького зарубіжжя, як Л. Балабанова, В. Веснін, О. Ге-
тьман, В. Данюк, О. Захарова, В. Петюх, О. Сардак, Ф. Хміль, С. Цимбалюк, 
В. Шаповал та ін. Однак, попри логічні й цінні для науки та практики пропози-
ції, спрямовані на суттєве розширення традиційного переліку показників, відсу-
тня ідентифікація джерел інформації для їх розрахунку, а отже й можливостей 
практичного застосування. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження практичних можливос-
тей розрахунку показників руху працівників підприємства на основі їх система-
тизації та визначення відповідних джерел даних. 

Результати дослідження. Діяльність будь-якої сучасної організації зумов-
лена постійними процесами наймання, внутрішнього переміщення, переведен-
ня, звільнення, навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, професійно-
го зростання та просування працівників. Тобто відбувається постійний рух 
персоналу, що забезпечує відповідність його складу потребам підприємства. 
Трактування руху персоналу переважно зводиться до кількісних і якісних змін 
зайнятості в організації внаслідок надходження працівників, внутрішніх змін 
змісту праці, робочих місць працівників, а також їх звільнення з підприємства з 
різних причин. 

У наукових і навчально-методичних джерелах основна увага приділяється 
кількісному руху персоналу, який пов’язаний з прийомом, переведенням і зві-
льненням працівників. На основі дослідження публікацій у галузі управління 
персоналом [3; 5; 6, с. 177–179; 8, с. 198–199] вважаємо за доцільне розрізняти: 

 кількісний (зміна чисельності та персонального складу персоналу органі-
зації у часі) та якісний (зміна якісних характеристик окремих працівників орга-
нізації, часто його називають розвитком персоналу) рух працівників; 

 зовнішній (між організацією і зовнішнім ринком праці) і внутрішній (від-
бувається всередині організації) рух працівників; 

 горизонтальний (переміщення працівників між підрозділами організації 
або всередині них при збереженні рівня займаної посади) і вертикальний (пере-
хід працівників на вищу категорію або посаду) рух персоналу. 

Усі види руху персоналу взаємопов’язані між собою і можуть бути охарак-
теризовані з допомогою певних показників. Науковцями та практиками в галузі 
управління персоналом основна увага приділяється саме показникам кількісно-
го руху, які є абсолютними й відносними і пов’язані з прийомом, переведенням 
і звільненням працівників. 

На практиці застосовують такі абсолютні показники руху персоналу, як чи-
сельність (кількість): прийнятих працівників, тих, які вибули з підприємства, 
працівників, яких звільнено за звітний період за прогул та інші порушення тру-
дової дисципліни, за невідповідність займаній посаді й за власним бажанням, 
працівників, які перебували в обліковому складі увесь рік, облікова чисельність 
штатних працівників, середньооблікова чисельність штатних працівників та ін. 
Абсолютні показники самі по собі не містять аналітичної інформації й мають 
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значення передусім для порівняння та для розрахунку відносних показників. На 
офіційному рівні розраховують такі відносні показники кількісного руху персо-
налу – коефіцієнти: прийняття, вибуття, загального обороту, плинності кадрів, 
відновлення працівників, постійності кадрів [1]. Науковці пропонують розши-
рити перелік власними індикаторами з метою глибшого дослідження. Показни-
ки кількісного руху працівників, запропоновані вченими України та близького 
зарубіжжя, систематизовано за ознакою інтенсивності обороту та стабільності 
персоналу в табл. 1. 

Таблиця 1 
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ІНТЕНСИВНІСТЬ ОБОРОТУ ТА 

СТАБІЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Показники руху 
персоналу Зміст показника 

Літературні джерела 

В
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О

.С
ар
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Показники інтенсивності обороту персоналу 

Коефіцієнт не-
обхідного обо-
роту персоналу 

питома вага звільнених працівників за причинами, 
які є об’єктивними, зумовлені законодавством та не 
залежать від адміністрації підприємства, у серед-
ньообліковій чисельності працівників 

  +   

Коефіцієнт оно-
влення персона-
лу 

характеризує питому вагу працівників у складі се-
редньооблікової чисельності, яких у зв’язку з виро-
бничою необхідністю після звільнення потрібно бу-
де замінити новими 

+  +   

Конкретний 
(приватний) ко-
ефіцієнт плин-
ності кадрів 

відношення чисельності звільнених в окремій ста-
тевій, віковій, професійній або іншій групі з причин 
плинності до середньооблікової чисельності праці-
вників даної групи 

 +   + 

Коефіцієнт інте-
нсивності плин-
ності кадрів 

відношення приватного коефіцієнта плинності кад-
рів у певній групі до коефіцієнта плинності в орга-
нізації в цілому або в окремому підрозділі 

 +    

Коефіцієнт при-
росту персоналу 

відношення різниці чисельності прийнятих і звіль-
нених працівників до середньооблікової чисельнос-
ті працівників 

  +   

Коефіцієнт вну-
трішньо-
виробничого 
обороту персо-
налу 

співвідношення чисельності працівників, які зміни-
ли робочі місця всередині організації, до середньоо-
блікової чисельності працівників за відповідний пе-
ріод 

  + +  

Показники стабільності персоналу 

Коефіцієнт ста-
більності кадрів 

відношення чисельності працівників, які не зміню-
вали місця роботи протягом усього звітного періо-
ду, до середньооблікової чисельності працівників за 
відповідний рік 

+  +  + 
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Закінчення табл. 1 

Показники руху 
персоналу Зміст показника 

Літературні джерела 

В
.Д
ан
ю
к,
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х,

 
С
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ба
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О

.С
ар
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Коефіцієнт по-
стійності кадро-
вого складу 

співвідношення чисельності працівників, які були в 
списках організації протягом всього періоду (не 
менше 3 (5) років), до середньооблікової чисельнос-
ті працівників за відповідний період 

+ + +   

Коефіцієнт за-
кріпленості 

співвідношення чисельності осіб з певним стажем 
роботи, які залишили організацію у певному періо-
ді, до середньооблікової чисельності працівників за 
відповідний період 

 +    

Джерело: Сформовано авторами на основі [2; 4; 6; 7; 9;] 

 
Розрахунок показників руху персоналу підприємства інколи ускладнюється 

проблемою отримання інформації. Адже далеко не всі запропоновані науковця-
ми індикатори можна визначити на основі даних форм статистичної звітності 
підприємств. Найдоступнішими для розрахунку є показники кількісного руху 
персоналу, які ґрунтуються на чисельності прийнятих, звільнених працівників, 
у т.ч. за причинами, облікової та середньооблікової чисельності штатних праці-
вників. 

Визначення задекларованих на офіційному рівні показників руху персо-
налу, як абсолютних (кількість прийнятих працівників, кількість працівни-
ків, які вибули з підприємства, облікова кількість штатних працівників, се-
редньооблікова кількість штатних працівників та ін.), так і відносних, 
передбачених Інструкцією [1] (коефіцієнт прийому, коефіцієнт вибуття, кое-
фіцієнт загального обороту, коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт віднов-
лення працівників, коефіцієнт постійності кадрів) та запропонованих учени-
ми-економістами (коефіцієнт необхідного обороту, коефіцієнт оновлення 
персоналу, приватний (конкретний) коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт 
інтенсивності плинності кадрів, коефіцієнт приросту персоналу [7], коефіці-
єнт внутрішньовиробничого обороту персоналу [9], коефіцієнт стабільності 
кадрів [2], коефіцієнт постійності кадрового складу, коефіцієнт закріпленості 
[4]), найдоцільніше здійснювати на основі даних статистичної звітності під-
приємств (табл. 2). 

Глибший аналіз руху персоналу може бути здійснено на основі використан-
ня ширшої системи показників, для визначення яких необхідна, окрім загально-
доступної, додаткова інформація, яка міститься у зовнішній звітності, внутріш-
ніх кадрових документах підприємства, а також отримана на основі результатів 
анкетного опитування (табл. 3). 
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Таблиця 2 
МОЖЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РУХУ ПЕРСОНАЛУ  

 НА ОСНОВІ ФОРМ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Первинні дані Можливий розрахунок коефіцієнтів Форма звітності / код рядка 

Чисельність прийнятих 
прийому; загального обороту; від-
новлення; приросту персоналу; оно-
влення персоналу 

№ 1-ПВ. Звіт з праці (квар-
тальна) / 3020 

Чисельність звільнених 
вибуття; загального обороту; відно-
влення; приросту персоналу; онов-
лення персоналу 

№ 1-ПВ. Звіт з праці (квар-
тальна) / 3040 

Середньооблікова чисе-
льність штатних праців-
ників 

прийому; вибуття; загального обо-
роту; необхідного обороту персона-
лу; оновлення персоналу; плинності 
кадрів; інтенсивності плинності ка-
дрів; стабільності кадрів; постійнос-
ті кадрів; закріпленості; постійності 
кадрового складу; внутрішньовиро-
бничого обороту персоналу; приро-
сту персоналу; структури персоналу 
організації 

№ 1-ПВ. Звіт з праці (квар-
тальна) / 3010, 

(місячна) / 1040 

Чисельність звільнених з 
причин плинності 

плинності кадрів; приватний коефі-
цієнт плинності; інтенсивності 
плинності кадрів 

№ 1-ПВ. Звіт з праці (квар-
тальна) / 3060 

Облікова кількість штат-
них працівників на поча-
ток звітного періоду 

постійності кадрів 
№ 1-ПВ. Звіт з праці (квар-
тальна) / 3070 (попереднього 
року перед звітним) 

Кількість звільнених пра-
цівників певної групи 

інтенсивності плинності кадрів; 
приватний коефіцієнт плинності 

№ 1-ПВ. Звіт з праці (квар-
тальна) / 

3060 (в т. ч. жінки). 

До 2015 р. – № 6-ПВ. Звіт 
про кількість працівників, 
їхній якісний склад та про-
фесійне навчання (річна) / 
12010 (за статтю), 12030 (за 
віком); 

З 2015 р. – Форма № П-2. 
Особова картка. 

Інформація відділу кадрів. 

Кількість працівників пе-
вної групи 

Джерело: Розроблено авторами 
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Таблиця 3 
ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РУХУ ПЕРСОНАЛУ 

Дані, необхідні  
для розрахунку 

Можливий розрахунок 
коефіцієнтів Джерела інформації 

Чисельність звільнених пра-
цівників з числа тих, що бу-
ли прийняті протягом звітно-
го періоду (у т.ч. з причин 
плинності) 

постійності кадрів;  
плинності кадрів серед 
нових працівників 

Форма № Д-4. Звіт про ЄСВ до орга-
нів доходів і зборів (Додаток 4, Таб-
лиця 5. Відомості про трудові відно-
сини осіб, Період трудових відносин 
(дата початку та дата закінчення)) або 
накази про прийняття працівників і 
накази про звільнення працівників. 

Чисельність працівників, які 
були в списках організації 
протягом усього періоду (не 
менше 3 (5) років) 

постійності кадрового 
складу 

Трудові книжки працівників.  

Форма № П-2. Особова картка. 

Чисельність осіб з певним 
стажем роботи, які залишили 
організацію за певний період 

закріпленості Накази про звільнення працівників. 
Форма № П-2. Особова картка. 

Чисельність працівників із 
стажем роботи в організації 
більше одного року (за пев-
ний період) 

стабільності кадрів 
Трудові книжки працівників.  

Форма № П-2. Особова картка. 

Чисельність працівників, які 
змінили робочі місця всере-
дині організації 

внутрішньовиробничого 
обороту персоналу;  
внутрішньої мобільнос-
ті; інтенсивності внут-
рішнього руху персона-
лу; структури персоналу 
організації; відсоток ва-
кансій, закритих за ра-
хунок внутрішніх пере-
ведень; переважання 
внутрішнього заміщен-
ня посад над зовнішнім 

Накази про переведення працівників. 
Форма № П-2. Особова картка. 

Чисельність працівників, 
яких у зв’язку з виробничою 
необхідністю після звільнен-
ня потрібно буде замінити 
новими 

оновлення персоналу 

Накази про звільнення працівників. 
Форма № 3-ПН. Інформація про по-
пит 

 на робочу силу (вакансії). 

Чисельність звільнених пра-
цівників певної групи 

інтенсивності плинності 
кадрів; приватний кое-
фіцієнт плинності  

Трудові книжки працівників.  

Форма № П-2. Особова картка. 

Чисельність працівників пе-
вної групи 

інтенсивності плинності 
кадрів; приватний кое-
фіцієнт плинності; 
структура персоналу ор-
ганізації 

Трудові книжки працівників.  

Форма № П-2. Особова картка. 

Джерело: Розроблено авторами 
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На основі даних показників можна аналізувати зовнішній і внутрішній рух 
працівників. 

Висновки. Рух персоналу значною мірою залежить від мобільності праців-
ників і може мати стихійний або керований характер. Комплексне дослідження 
руху працівників є невід’ємною частиною ефективного управління персоналом 
будь-якої організації, оскільки дає можливість оцінити кількісні та структурні 
зміни персоналу, його розвиток і мотивацію до стабільної зайнятості й ефекти-
вної діяльності. Постійний моніторинг динаміки показників руху працівників 
відіграє важливе значення в об’єктивному оцінюванні забезпечення підприємс-
тва робочою силою необхідної кількості та якості і є базою для кадрової політи-
ки підприємства. 

Досліджені й систематизовані показнику руху працівників можуть слугувати 
основою методики визначення ефективності управління персоналом на підпри-
ємстві. Всі індикатори кількісного руху персоналу, відображені як в офіційній 
методиці, так і в наукових джерелах, на мікрорівні можна визначити на основі 
офіційних форм звітності та внутрішніх кадрових документів підприємства. 
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