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УПРАВЛІННЯПОКАЗНИКАМИ ЕФЕКТИВНОСТІ АКТИВІЗУВАННЯ
ПРАЦІВНИКІВКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ СУБ’ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Активізування діяльності працівників комунікаційної системи є складним
процесом впливу на різноманітні, за своєю сутністю та спрямованістю фактори, так і
методологія виміру ефективності такого впливу як у теоретичному, так і в практичному
сенсі є також складним питанням. Така складність пояснюється тим, що практично
неможливо при допомозі одного показника ідентифікувати та оцінити ефективність
методу активізування працівників відповідно досягненню поставлених цілей. Тому
виникає об’єктивна необхідність у дослідженні існуючих показників ефективності,
аналізуванні їх на предмет можливості застосування до визначення ефективності
методу активізування та, розроблення на цій основі рекомендацій щодо удосконалення
методики визначення такої ефективності.

Ефективність активізування працівників комунікаційної системи залежить
головним чином від рівня успішного функціонування її основних елементів –
керівництва, найманих працівників, засобів, що забезпечують комунікаційний процес.
Зважаючи на це, показники ефективності активізування працівників комунікаційної
системи доцільно прив’язати до результатів праці окремого працівника комунікаційної
системи та підприємства в цілому.

Обрання показників визначення ефективності активізування базується на
припущенні, що воно спрямоване на задоволення потреб працівника комунікаційної
системи, підприємства та їх синергії. Так для окремого працівника – це отримання
винагороди за результатами своєї діяльності, для комунікаційної системи – досягнення
визначеного рівня розвитку та операційних цілей, для підприємства – це отримання
очікуваного прибутку та досягнення загальної мети. Таким чином, основним
показником ефективності заходу активізування працівників комунікаційної системи є
зростання абсолютної суми чистого прибутку [1].

Зазвичай, ефективність визначають як відношення прибутку до витрат, у даному
випадку – витрат на впроваджений захід з активізування працівників комунікаційної
системи. Однак, зазначений показник є надто узагальнюючим, оскільки:

-по-перше, не враховує ефект від отриманих нових знань, навичок та вмінь, які
набудуть працівники комунікаційної системи внаслідок проведеного коучінгу;

-по-друге, не відображає чи працівник використав у процесі своєї діяльності
набуті знання;

-по-третє, не дає змоги стверджувати про досягнення цілей, як керівництва так
працівників комунікаційної системи.

Наступною групою показників, які використовуються для визначення
ефективності є показники рентабельності. Загалом, застосування показників
рентабельності для визначення ефективності діяльності підприємства від використання
заходів активізування є недостатнім. Це зумовлено неврахуванням змісту та складності
праці, її творчого наповнення під час здійснення комунікацій. Тому для більш
обґрунтованої оцінки ефективності застосування інструментів активізування доцільно
ввести показник продуктивності праці [2].

Активізування ґрунтується на механізмі зацікавлення в досягненні економічних і
соціальних результатів. Продуктивність праці як один з показників ефективності



трудової діяльності є надзвичайно актуальним, оскільки на нього впливає рівень
заробітної плати, зміст праці та її напруженість. Зазначені аспекти є об’єктом
активізування діяльності працівника та сприяють підвищенню його результативності.

Ще одним показником ефективності активізаційних заходів є зростання рівня,
структури, динаміки заробітної плати та її питома вага в загальних доходах.

Якість праці доцільно розглядати як один із основних критеріїв ефективності
заходів активізування працівників комунікаційної системи підприємства. Вона
характеризує результати діяльності кожного окремо взятого працівника комунікаційної
системи з погляду відповідності обсягу виконаних робіт до поставлених завдань та
попиту на них. До показників, які кількісно характеризують якість праці відносять
продуктивність, інтенсивність, напруженість за певний період часу.

Про ефективність заходів активізування крім показників якості роботи свідчить і
показник зміни чисельності працівників комунікаційної системи. Мова йде про
показник плинності кадрів, який опосередковано також відображає захоплення чи
незадоволення працівників від здійснюваної ними діяльності, умовами праці, рівнем
оплати тощо. Зростання даного показника може свідчити про неадекватність заходів
активізування працівників комунікаційної системи промислового підприємства.

Загалом, наведені вище показники є комплексними, на які одночасно можуть
впливати кілька різнонаправлених факторів та опосередковано відображають
ефективність конкретного заходу активізування працівників комунікаційної системи.

Забезпечення об’єктивного оцінювання ефективності активізаційних заходів
можливе при застосуванні належної методики, яка враховує особливості самого
активізування, складність чіткого ідентифікування результатів коучінгу та кінцевого
впливу на результати діяльності працівників комунікаційної системи.

У практиці вітчизняних підприємств, зокрема, ПАТ „Іскра”, ПАТ „SELMI”, ПАТ
„Львівобленерго”, ТОВ „Техніка для бізнесу” та ін. використовують такі методики
оцінювання ефективності активізаційних заходів та методів:

- на основі порівняння показників діяльності комунікаційної системи до і після
застосування активізаційного методу;

- на основі порівняння результатів діяльності комунікаційної системи одного
підприємства з результатами аналогічних показників підприємств, де не застосовувався
активізаційний метод;

- на основі розроблення та розрахунку запланованої і науково обґрунтованої
методики, що враховує вплив методу активізування та особливості діяльності
працівників комунікаційної системи. Саме працівники даної системи мають можливість
застосувати не лише явні вміння, а й розвинути приховані, що є надзвичайно
актуальним при плануванні проведення активізаційних заходів, зокрема, коучінгу.

Отже проаналізувавши існуючі методи та методи визначення ефективності
активізаційних заходів можна підсумувати, що основною проблемою є складність
визначення результатів і витрат на активізацію діяльності працівників комунікаційної
системи. Ще одним важливим аспектом є те, що активізування має у своєму арсеналі
значну кількість методів, де застосування одних може пришвидшити отримання
результатів праці, тоді як інші інструменти є більш бажаними для працівників, оскільки
крім економічного ефекту мають ще й соціальний.
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