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ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯПЕРСОНАЛОМ НА
ПІДПРИЄМСТВІ

Успішність управління персоналом визначається ефективністю використання
трудових ресурсів для реалізації поставлених перед ними цілей, комплексним
баченням проблем і цілісним підходом до людських ресурсів у взаємозв'язку зі
стратегічними установками підприємства. Таким чином, в рамках стратегічного
управління  виникає нагальна потреба в зміні функціональної моделі управління
персоналом на підприємстві на підставі власної організаційної філософії, яка
ґрунтується на власному досвіді роботи із працівниками й використанні практики
провідних вітчизняних та світових компаній.

Перш за все, ефективність функціонування системи управління персоналом
повинна визначатися її внеском в досягнення організаційних цілей. До показників для
оцінки організаційної ефективності управління персоналом підприємства належать:
плинність кадрів, співвідношення чисельності управлінського апарату і інших
категорій працівників, надійність роботи персоналу, рівномірність завантаження, рівень
трудової дисципліни, задоволеність працівника, кількість конфліктів, скарг, нещасних
випадків та ін. Наведений склад показників дозволяє оцінити такі основні параметри
організації роботи персоналу підприємства, як: економічність, надійність, рівномірність
і якість. 

Щоб підприємство ефективно працювало, важливо враховувати кожен із
зазначених компонентів, по кожному з них повинна досягатися певна мета, що
дозволяє судити про організаційний порядок у підприємстві й стан організаційної
культури [1, с.272].

До показників оцінки соціальної ефективності управління персоналом
підприємства відносяться: стан морально-психологічного клімату, мотивація, потреби і
конфліктність в трудовому колективі; вплив соціальних програм на результативність
діяльності працівників і підприємства в цілому; ступінь задоволеності персоналу
конкурентоздатністю робочої сили; організацією праці; її продуктивністю і оплатою,
 роботою підприємства в цілому.

До показників оцінки економічної ефективності управління персоналом
підприємства належать: співвідношення витрат, необхідних для забезпечення
підприємства кваліфікованими кадрами, і результатів, отриманих від їхньої діяльності;
відношення бюджету підприємства до чисельності персоналу; вартісної оцінки
розходжень у результативності праці. Крім того, у ринковій економіці важливе
значення мають такі економічні показники, як: прибуток, продуктивність праці, обсяг
продажів, рентабельність, продуктивність праці працівників; співвідношення темпів
росту продуктивності праці працівників з темпами росту середньої заробітної плати;
фонд оплати праці і зарплатоємкість; витрати на керівництво [2, с. 295]. Склад
показників повинен бути змінним, він повинен уточнюватися і доповнюватися в умовах
динамічного розвитку підприємства. В даний час зростає значення наукового
обґрунтування складу показників ефективності управління персоналом, що
відображають кінцеві результати економічного розвитку підприємства.

В табл. 1 наведено загальну характеристику показників оцінки організаційної,
соціальної та економічної ефективності управління персоналом підприємства.



Таблиця 1
Показники оцінювання ефективності управління персоналом підприємства

Показники оцінки відповідно до
виду ефективності управління
персоналом підприємства

Характеристика

1. Організаційна ефективність
управління персоналом
підприємства:

Оцінює цілісність і організаційну оформленість
підприємства.

- плинність кадрів; Свідчить про рівень стабільності трудового
колективу підприємства.

- надійність роботи персоналу; Визначається величиною можливих збоїв у
роботі всіх підрозділів підприємства через
несвоєчасне надання інформації, помилки у
розрахунках, порушення трудової дисципліни.

- рівномірність завантаження
персоналу

Характеризує питому вагу втрат через
перевантаження працівників.

- рівень трудової дисципліни Відображає відношення кількості випадків
порушення трудової і виконавської дисципліни
до загальної чисельності працівників
підприємства.

2. Соціальна ефективність
управління персоналом
підприємства:

Виражає виконання очікувань і задоволення
потреб та інтересів працівників підприємства.

- стан морально-психологічного
клімату, мотивація і конфліктність в
трудовому колективі;

Характеризує моральні цінності та
психологічний клімат у колективі підприємства,
мотиваційні заходи, конфліктні моменти і
способи їх уникнення/вирішення.

- вплив соціальних програм на
результативність діяльності
працівників і підприємства в
цілому;

Підвищення продуктивності праці, поліпшення
якості товарів, економія ресурсів

- ступінь задоволеності персоналу
організацією праці, її
продуктивністю і оплатою, роботою
підприємства в цілому.

Оцінюється на основі аналізу думок і реакції
працівників на кадрову політику підприємства і
ЇЇ окремі напрямки.

3. Економічна ефективність
управління персоналом
підприємства:

Характеризує досягнення цілей діяльності
підприємства за рахунок кращого використання
трудового потенціалу.

- співвідношення витрат,
необхідних для забезпечення
підприємства кваліфікованими
кадрами, і результатів, отриманих
від їхньої діяльності;

Відображає ефективність вкладення коштів для
забезпечення підприємства
конкурентоспроможними
висококваліфікованими фахівцями

- відношення бюджету
підприємства до чисельності
персоналу;

Характеризує частку бюджету підприємства, що
припадає на одного працівника.

- вартісна оцінка розходжень у
результативності праці.

Є різницею оцінок результатів праці кращих і
середніх працівників, що виконують однакову
роботу.
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