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РЕФЕРАТ

Дане  дослідження  направлене  на  розв’язання  актуальної  науково-

практичної проблеми визначення ефективності використання робочої сили на 

підприємствах  харчової  промисловості.  В  випускній  роботі  розглянуті 

теоретичні  аспекти  означеної  проблеми,  окреслена  методика  оцінювання 

ефективності  використання робочої  сили на визначені  напрями та резерви її 

підвищення. На основі аналізу ефективності діяльності підприємства зроблена 

оцінка механізму формування та використання робочої  сили на  конкретному 

підприємстві  харчової  промисловості  та  запропоновано  врахування  декілька 

показників  для  більш точної  оцінки  з  урахуванням  специфіки  галузі,  в  якій 

функціонує підприємство.

Ключові  слова:  робоча  сила,  продуктивність  праці,  мотивація, 

ефективність використання робочої сили.

This research is aimed at solving the actual scientific and practical problem of 

determining the effectiveness of the use of labor in food industry enterprises. In the 

final  work  the  theoretical  aspects  of  the  mentioned  problem are  considered,  the 

method of  estimating the  efficiency of  the  use  of  labor  in  certain  directions  and 

reserves of its increase is outlined. On the basis of the analysis of the efficiency of the 

enterprise activity, an estimation of the mechanism for the formation and use of labor 

at a particular enterprise of the food industry was made, and several indicators were 

considered for a more accurate assessment taking into account the specifics of the 

industry in which the company operates.

Key words:  labor  force,  labor  productivity,  motivation,  efficiency  of  labor 

force use.
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