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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Мета. Робота присвячена узагальненню існуючих підходів до аналізу ефективності діяльності управлінського персоналу та обґрунтування інструментів її оцінки, оскільки особливості його праці зумовлюють певні труднощі в застосуванні загальноприйнятих методів щодо цих аспектів. Методика. Для вирішення задач
такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи систематизації, групування та
узагальнення відповідних показників. Результати. У роботі наведено методичний підхід, який розглядає
проблему систематизації груп показників для оцінки ефективності діяльності управлінського персоналу, а
також їх кількісного та якісного наповнення. Наукова новизна. Запропоновано, враховуючи складність вимірювання конкретних якісних показників діяльності управлінського персоналу, а також необхідність
об’єктивного її оцінювання, застосувати кваліметричний метод, що дозволяє виразити якісні показники оцінки в конкретних числових показниках. Практична значимість. Використання наведеного методичного
підходу дозволить виконати ґрунтовну систематизацію показників, що дасть можливість всебічно оцінити
ефективність та результативність діяльності управлінського персоналу.
Ключові слова: управлінський персонал; аналіз діяльності управлінців; оцінка ефективності праці управлінців; кваліметричний метод.

Постановка проблеми
Розвиток виробничих відносин на ринкових
засадах висуває на перший план проблему удосконалення не тільки форм і методів управління, але й адекватного аналізу та оцінки роботи
працівників. Окремим питанням постають теоретичний та практичний аспекти оцінювання
діяльності управлінського персоналу підприємства, оскільки ефективність роботи працівників
підприємства й пов’язана з нею успішна діяльність суб’єкта господарювання істотно залежать від рівня компетентності працівників
управління [5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідженню теоретичних та практичних
аспектів оцінювання ефективності діяльності
управлінського персоналу присвячено праці
багатьох українських науковців. Основними
напрямками зазначеної проблеми, що розглядаються в наукових публікаціях, є: дослідження
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теоретичних аспектів оцінювання діяльності
управлінського персоналу (Є. К. Пірожак [5],
Н. В. Хром'як [9]); дослідження результативності та ефективності праці управлінського персоналу (Ю. В. Лаврова [2], А. Г. Лизанець [3]);
дослідження оцінки ефективності використання
управлінського потенціалу підприємства (В. А.
Нідзельська [4]); питання оцінки компетентності управлінського персоналу (Л. М. Романюк
[7]); підходи до формування комплексної системи показників для оцінки управлінського персоналу (Т. Коваленко [1], О. З. Редьква [6]);
питання застосування кваліметричного методу
для оцінки управлінського персоналу ( О. М.
Серікова [8], О. О. Чернушкіна [10]).
Формулювання цілей статті (постановка завдання)
Метою статті є узагальнення існуючих підходів до аналізу ефективності діяльності
управлінського персоналу та обґрунтування
інструментів її оцінки.
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Виклад основного матеріалу
Управлінська праця – це планомірна діяльність управлінського персоналу, спрямована на
організацію, регулювання, мотивацію й контроль роботи співробітників організації.
Праця управлінського персоналу за сучасних умов господарювання характеризується
високою інтенсивністю, інформаційною насиченістю, що потребує розумової активності,
значних затрат часу на пошук, аналіз, систематизацію та узагальнення інформації. Необхідне
постійне самовдосконалення, систематичне
підвищення кваліфікаційного рівня, формування
відповідальності,
прояви
рішучості,
ініціативи, творчої активності за умов жорсткої
регламентації робочого часу. Особливість праці
керівників також полягає в тому, що вони самі
безпосередньо не впливають на предмети праці,
не створюють матеріальних цінностей, а виконують управління виробництвом, його конструкторське, технологічне, економічне, фінансове забезпечення; підготовку кадрів; управління нормуванням і організацією праці. На
відміну від робітників, результати праці управлінського персоналу мають опосередкований
характер і, як правило, за часом віддалені від
самого процесу праці [9].
Особливості праці управлінського персоналу викликають певні труднощі в підходах та
методах виконання аналізу та оцінки ефективності його діяльності.

Під оцінюванням ефективності діяльності
персоналу звичайно розуміють цілеспрямоване
порівняння певних характеристик (професійнокваліфікаційного рівня, ділових і організаторських якостей, складності функцій, що виконуються, результатів праці тощо) працівників
із відповідними вимогами [5].
У табл. 1 наведено групи показників, що
пропонують застосовувати сучасні науковці
для оцінювання ефективності діяльності управлінського персоналу. Як бачимо, цей груповий
склад є досить різним. Кількість груп пропонованих показників варіюється від 3 до 7. Причому наповнення за кількістю показників у
групах, що збігаються, у різних науковців дещо
різне.
Отже існує необхідність у систематизації
груп показників для оцінки ефективності діяльності управлінського персоналу, а також їх
кількісного та якісного наповнення.
Враховуючи складність вимірювання конкретних якісних показників діяльності управлінського персоналу, а також необхідність
об’єктивного її оцінювання, науковці останнім
часом все частіше звертаються до кваліметрії
як специфічної галузі знань, що дозволяє в конкретних числових показниках виразити якісні
показники. Мова йде про вимірювання результатів праці спеціалістів та її важкості, що базується на корисності витрат робочого часу.
Т абл и ц я 1

Групи показників для аналізу та оцінки ефективності діяльності управлінського персоналу
Групи показників
1

Традиційні показники
Показники ефективності системи
управління персоналом
Показники оцінювання ефективності
роботи підрозділу з управління персоналом
Показники ефективності роботи керівного складу підприємства
Показники організаційної ефективності
Показники соціальної ефективності
Показники економічної ефективності
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Пр о до в же н н я та б л. 1
1

Показники оцінювання особистіснопрофесійних характеристик працівника
Показники оцінювання результативності праці
Показники оцінювання взаємодії між
працівником і підприємством
Показники оцінювання інформованості
Показники виконання договірних
умов
Кількість груп, що пропонуються
автором
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3

3

7

Джерело: розроблено авторами на основі [1, 2, 3, 6, 9]
На сьогодні метод кваліметрії досить поширений у теорії та практиці управління. Кваліметричний підхід застосовується, зокрема, для
оцінювання діяльності працівників підприємств.
Нині кваліметрія досягла такої стадії розвитку, коли всередині неї виразно починають виділятися дві гілки: теоретична та прикладна.
Теоретична кваліметрія абстрагується від конкретних об’єктів (предметів або процесів) і вивчає тільки загальні закономірності та математичні моделі, пов’язані з оцінюванням якості.
Об’єктом теоретичної кваліметрії є філософські та методологічні проблеми кількісного
оцінювання якості. Завдання прикладної кваліметрії – розроблення конкретних методик і математичних моделей для оцінювання якості
конкретних об’єктів різного виду й призначення [10].
Комплексне кількісне оцінювання якості все
більше впроваджується в різні сфери людської
діяльності. У вітчизняній та зарубіжній науково-технічній, науково-популярній і навіть суспільно-політичній літературі все частіше обговорюються проблеми комплексного оцінювання якості різного роду об’єктів, що не є продуктами праці, або оцінювання якості перебігу
різних процесів [8].
Для виконання оцінювання застосовують
такі основні категорії показників якості:
- одиничний (диференційований) показник –
стосується тільки однієї характеристики управлінського персоналу;
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i14.123916

- узагальнений (груповий) показник – стосується декількох характеристик управлінського
персоналу;
- комплексний показник – стосується сукупності характеристик, за якими оцінюється ефективність діяльності управлінського персоналу;
- інтегральний показник – відображає співвідношення сумарного корисного ефекту від
діяльності управлінського персоналу і витрат
на його утримання.
Вказані показники мають між собою форму
зв’язку:
- інтегральний показник якості Кі = f (K0,
ЕФ), де К0 – комплексний показник якості, ЕФ –
сукупність економічних показників;
- комплексний показник якості К0= f2(Kj,
K2,...,Кі,...,KN), де Ki узагальнений показник
якості (і = 1 ÷ N);
- узагальнений показник якості Кі=
f3
(kj, k2, ..., kj ..., kQ), де kj – диференційований
показник якості (j = 1 ÷ Q);
- диференційований (одиничний) показник
якості kj = f4 (xk), де xk – значення одиничної
властивості, виміряної безпосередньо [10].
Висновки
Дослідження, виконане в статті, показало,
що на сьогодні існує значна кількість підходів
та методів щодо аналізу та оцінки ефективності
діяльності управлінського персоналу. Розбіжність у підходах, кількісному та якісному наповненні груп показників та методиках їх визначення викликає необхідність подальшої ґрунто© Л. А. Шило, Н. Ю. Пікуліна, Х. Ю. Кіржа, 2017
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вної систематизації показників, що дадуть змогу оцінити всебічно ефективність та результативність діяльності управлінського персоналу.
Враховуючи складність вимірювання конкретних якісних показників діяльності управлін-

ського персоналу, а також необхідність
об’єктивного її оцінювання, у подальших дослідженнях буде розглянуто кваліметричний метод стосовно оцінювання діяльності управлінців.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель. Работа посвящена обобщению существующих подходов к анализу эффективности деятельности
управленческого персонала и обоснованию инструментов ее оценки, поскольку особенности его работы вызывают определенные трудности в применении общепринятых методов к этим аспектам. Методика. Для
решения задач такого класса в работе предложено применить системный подход, методы систематизации,
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группировки и обобщения соответствующих показателей. Результаты. В работе приведен методический
подход, который рассматривает проблему систематизации групп показателей для оценки эффективности
деятельности управленческого персонала, а также их количественного и качественного наполнения. Научная новизна. Предложено, учитывая сложность измерения конкретных качественных показателей деятельности управленческого персонала, а также необходимость объективного ее оценивания, применить квалиметрический метод, позволяющий выразить качественные показатели оценки деятельности управленцев в конкретных числовых показателях. Практическая значимость. Использование предложенного методического
подхода даст возможность осуществить систематизацию показателей, которые позволят всесторонне оценить эффективность и результативность деятельности управленческого персонала.
Ключевые слова: управленческий персонал; анализ деятельности управленцев; оценка эффективности
труда управленцев; квалиметрический метод
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ANALYSIS AND ASSESSMENT OF MANAGEMENT PERSONNEL
EFFICIENCY AT ENTERPRISE
The purpose. The research is devoted to generalization of existing approaches to analysis of management
personnel effectiveness and rationale for its assessment tools. Because management personnel have some features in
the work which are the reason of certain difficulties in application of the standard methods of the analysis and
assessment of efficiency of enterprises activity. Method. In work it is offered to apply system approach, methods of
systematization, group and generalization of the corresponding indicators to the solution of problems of such class.
Results. In research is given methodical approach, which considers a problem of systematization of groups of
indicators for assessment of efficiency of activity of administrative personnel and also their quantitative and highquality filling. Scientific novelty. It is offered, considering complexity of measurement of concrete quality indicators of activity of administrative personnel and also need of her objective estimation, to apply the qualimetrical
method allowing to express quality indicators of assessment of activity of managers in concrete numerical indicators. Practical significance. Use of the offered methodical approach will allow to carry out systematization of indicators which will allow to estimate comprehensively efficiency and effectiveness of activity of administrative personnel.
Keywords: administrative personnel; analysis of activity of managers; assessment of efficiency of work of
managers; qualimetrical method
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