
5

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стабілізація функціонування промислового комплек"

су, вихід з кризової ситуації, підвищення конкурентоспро"

можності підприємств на внутрішньому і зовнішньому рин"

ках значною мірою залежать від раціонального управлі"

нського рішення з регулювання зовнішніх і внутрішніх

факторів, які прямим і непрямим чином впливають на за"

безпечення ефективного менеджменту персоналу. Тому ух"
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OF PERSONNEL COSTS FOR ENSURING OF EFFECTIVE PERSONNEL MANAGEMENT

Статтю присвячено розробці методичного підходу щодо вибору стратегії управління витратами на пер�
сонал на промисловому підприємстві. Визначено сутність стратегії управління витратами на персонал у
контексті таких визначень, як план, прийом, патерн, позиція, перспектива, програма, проект, правління.
Обгрунтовано необхідність використання методу аналізу ієрархій для вибору стратегії управління витра�
тами на персонал, де альтернативами виступили такі сценарні стратегії: інерційна стратегія (мінімізація
витрат на персонал), мобілізаційна стратегія (перерозподіл витрат на персонал), модернізаційна стра�
тегія (максимізації витрат на персонал). На основі теоретичного узагальнення наукової літератури та про�
веденого аналізу умов ефективного менеджменту персоналу, з одного боку, та стратегічного управління
— з іншого. Визначено критерії вибору стратегії управління витратами на персонал, які об'єднано у групи
факторів впливу на забезпечення ефективного менеджменту персоналу: організаційно�управлінські,
фінансово�економічні, професійно�кваліфікаційні, соціально�психологічні, інноваційно�технологічні.

The article is devoted to the development of a methodical approach to selection of the strategy of the
management of personnel costs at an industrial enterprise. The essence of the strategy of personnel costs
management is defined in the context of such definitions as plan, reception, pattern, position, perspective,
program, project, rule. The necessity of using hierarchy analysis method for choosing the strategy of personnel
costs management was grounded, where the following scenario strategies were proposed: the inertial strategy
(minimization of personnel costs), mobilization strategy (redistribution of personnel costs), modernization
strategy (maximizing of personnel costs). On the basis of the theoretical generalization of scientific literature
and the analysis of the conditions of effective personnel management on the one hand, and strategic
management on the other, the criteria for choosing a strategy of the management of personnel costs, which are
grouped into a group of factors influencing the provision of effective management of personnel: organizational�
management, financial�economic, professional�qualification, social�psychological, innovation�technological.

Ключові слова: стратегія управління витратами на персонал, забезпечення ефективного менеджмен�
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валення управлінських рішень в системі управління витра"

тами на персонал повинно грунтуватися на ефективній стра"

тегії, яка визначає перспективний розвиток промислового

підприємства і тактику поточного функціонування в умо"

вах невизначеності. Враховуючи те, що ефективність ви"

трат на персонал визначається передусім наявністю роз"

винутої стратегії, яка не лише висвітлює напрями розвит"

ку та передбачає окремі дії, але й дає можливість з'ясува"
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ти конкретні заходи щодо управління витратами на персо"

нал, питання вибору стратегії управління витратами на пер"

сонал є актуальним та своєчасним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню аспектів ефективного менеджменту пер"

соналу, в тому числі управління витратами на персонал при"

свячені праці таких вчених, як: Н. Гавкалова [1], А. Кіба"

нов [2], А. Колот [3], А. Криворучко [1] та ін. Використан"

ня методології стратегічного управління було здійснено у

роботах Г. Мінцберга [4], А. Стрикленда [8], А. Томпсона

[8], Р. Фатхутдінова [9] та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Наявне методичне забезпечення стратегічного уп"

равління викликає сумніви щодо неоднозначності деяких

підходів стосовно процесу стратегічного вибору. Тому ме"

тою статті є розробка методичного підходу щодо вибору

стратегії управління витратами на персонал. Для досягнен"

ня поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: виз"

начення сутності стратегії управління витратами на персо"

нал, обгрунтування методичного забезпечення вибору

стратегії управління витратами на персонал; виявлення
факторів та критеріїв стратегічного вибору шляхом уза"

гальнення теоретичного базису.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Обгрунтування та вибір конкретної стратегії управлін"

ня витратами на персонал в контексті забезпечення ефек"
тивного менеджменту персоналу на сучасних промислових

підприємствах є важливим етапом процесу формування си"

стеми управління витратами на персонал. Але перш ніж пе"

рейти до процесу вибору та обгрунтуван"

ня відповідного математичного інстру"

ментарію, необхідно визначити сутність

стратегії управління витратами на персо"

нал та її особливості.

Розвиваючи наукову позицію Г. Мінц"

берга, Дж. Куїнна і С. Гошала, які розгля"

дали сутність стратегії в контексті таких

п'яти визначень, як план, прийом, патерн,

позиція та перспектива [4], та адаптуючи

її до концепції проектно"цільового управ"

ління витратами на персонал на промис"

лових підприємствах на основі забезпе"

чення ефективного менеджменту персо"

налу, визначимо стратегію як інструмент

витратоутворення, який визначає дії керу"

ючого суб'єкта, спрямовані на виконання

його місії в умовах невизначеності розвит"

ку промисловості з урахуванням факторів

зовнішнього і внутрішнього середовища і

виконання цільових установок.

Коректно обрана стратегія управлі"

ння витратами на персонал сприяє раці"

ональному розподілу ресурсів, ефек"

тивній організації менеджменту персона"

лу. Тому її представлено окрім зазначе"

них вище, також у контексті таких виз"

начень, як проект, програма та правлін"

ня (рис. 1).

Зазначимо, що визначення стратегії

управління витратами на персонал як

проекту пов'язане з запропонованим

проектним підходом щодо формування

системи управління витратами на персо"

нал, що передбачає розкриття і уточнен"

ня зміст плану керуючого суб'єкта на мікрорівні управлін"

ня витратами на персонал у взаємозв'язку з програмами

забезпечення ефективного менеджменту персоналу та

сприяє виконанню запланованих цілей і досягненню вста"

новлених індикативних показників.

Розробка та вибір стратегії управління витратами на

персонал дозволяє промисловому підприємству визначи"

тися з напрямом і темпами розвитку бізнесу, окреслити
умови забезпечення ефективного менеджменту персона"

лу, зрозуміти, які організаційні та структурні зміни потрібно

здійснити для ефективного планування витрат на персо"

нал та їх оптимізації, і підібрати інструменти, що необхідні

для успішного розвитку підприємства.

Ключовим та актуальним завданням стає обгрунтуван"

ня та застосування доступного та надійного інструменту

для здійснення вибору оптимальної стратегії управління

витратами на персонал.

Необхідно акцентувати увагу, що для кількісного об"

грунтування вибору стратегії підприємства широко вико"

ристовуються методи статистики, економетрики, матема"

тичної оптимізації, теорії прийняття рішень тощо. Їх деталь"

не дослідження дозволило визначити таке: для того, щоб

обрати найбільш ефективну стратегію управління витра"

тами на персонал в контексті забезпечення ефективного

менеджменту персоналу, доцільним є застосування алго"

ритму експертного оцінювання альтернатив на основі ме"

тоду аналізу ієрархій. Реалізація методу аналізу ієрархій

представлена певною послідовністю етапів (рис. 2).

Застосування цього методу грунтується на експертній

інформації про відносну важливість альтернатив за кож"

ним критерієм у вигляді матриці парних порівнянь. Голов"

ним недоліком цього методу є достатньо значимий рівень

суб'єктивності отриманих результатів, що можливо ніве"

Рис. 1. Сутність "стратегії управління витратами на
персонал" на промислових підприємствах

Прийом – вибір маневру в 
управлінні витратами на 
персонал 

Патерн – визначення схеми 
просування плану, принципів 
управління витратами на персонал, 
які сприяють забезпеченню 
ефективного менеджменту 
персоналу

Позиція – визначення позиції 
ефективного функціонування 
підприємства, раціонального 
промислового виробництва з 
урахуванням факторів зовнішнього 
середовища, оптимізація витрат на 
персонал для забезпечення 
стабільності розвитку підприємства 

Програма – розкриття планових 
позицій керуючого суб'єкта щодо 
оптимізації витрат на персонал у 
взаємозв'язку з програмними 
індикаторами розвитку промислових 
підприємств, що сприяє виконанню 
запланованих цілей і досягненню 
встановлених індикативних показників

Перспектива – формулювання 
перспективних намірів і дій 
промислового підприємства 
стосовно зменшенння витрато-
місткості виробництва, 
підвищення якості продукції, 
розробка заходів стабілізації та 
зміцнення фінансового 
становища 
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План – послідовність виконання 
дій з управління витратами на 
персонал, спрямованих на 
раціональне використання 
ресурсів, визначення складу 
витрат за складовими 
менеджменту персоналу, 
досягнення критеріальних 
характеристик, визначених 
програмами розвитку 

Проект – завдання, метою якого є 
досягнення певного неповторного за 
своїми характеристиками та 
особливостями результату управління 
витратами на персонал, що 
здійснюється в запланований термін та 
в межах ліміту необхідних ресурсів 

Правління – комплекс рішень, 
прийняття яких необхідно для 
управління витратами на 
персонал на різних стадіях 
менеджменту персоналу, 
спрямованих на ефективне 
виконання місії підприємства 
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лювати та відповідно знизити до міні"

мального впливу шляхом обрання висо"

ко кваліфікованих та освічених експертів

у цьому питанні. Тому в контексті дослід"

ження та відповідно застосуванні вказа"

ного методу експертами було обрано ке"

рівників та топ"менеджерів досліджува"

них підприємств, спеціалістів з питань

розвитку системи управління витратами

на персонал, менеджерів з персоналу.

Враховуючи це, отримані прикладні ре"

зультати можна вважати науково обгрун"

тованими та достовірними.

Необхідно зазначити, що шляхом по"

переднього аналізу умов забезпечення

ефективного менеджменту персоналу у

попередньому розділі було визначено фак"

тори впливу, перелік можливих напрямів

кадрової політики та відповідно можливих

стратегій управління витратами на персо"

нал, що сприятимуть активізації розвитку

промислових підприємств та забезпеченню

їх стабільної діяльності (табл. 1).

Для вибору альтернативи необхідно

проаналізувати відносні вигоди та втрати

від кожної з них. З цією метою для кож"

ного обраного критерію необхідно ви"

значити індикатор, який характеризувати"

ме ступінь вигідності та витратності засто"

сування конкретної стратегії управління

витратами на персонал у порівнянні з

іншими. Визначені критерії та індикатори

представлені в таблиці 2.

Для того, щоб остаточно визначитись

із найбільш доцільною сценарною страте"

гією управління витратами на персонал на

промислових підприємствах, необхідно порівняти вигоди та

втрати від кожної стратегії. Для цього слід поділити віднос"

ну вагу вигод від кожної альтернативи на відповідну віднос"

ну вагу витрат. Зазначимо також, що аналізувати вигоди

відокремлено від витрат не є раціональним, оскільки у дея"

ких випадках навіть дуже значні вигоди можуть бути пере"

криті не менш значними втратами, що може привести ефект

від застосування певної стратегії до нуля.

ВИСНОВКИ
Таким чином, застосування запропонованого підходу

щодо вибору стратегії управління витратами на персонал

Таблиця 1. Вихідна сукупність стратегій управління витратами на персонал
на промислових підприємствах

Можливі напрями кадрової політики 

Сценарна стратегія 
управління 
витратами на 
персонал 

Альтернативи 
(можливі 
стратегії 
управління 
витратами) 

Пошук можливостей скорочення витрат на персонал 

Інерційна 
стратегія 
(мінімізація витрат 
на персонал) 

А1 

Зниження рівня продуктивності праці працівників через низьку 
зацікавленість персоналу в кінцевих результатах праці 
Необхідність скорочення чисельності персоналу та втрата 
висококваліфікованих фахівців 
Дефіцит робочих місць 
Незадовільні умови і організація праці працівників
Підвищення продуктивності праці 

Мобілізаційна 
стратегія 
(перерозподіл 
витрат на 
персонал) 

А2 

Незначні зміни чисельності персоналу 
Підвищення рівня кваліфікації працівників, що відповідає їх 
особистим можливостям 
Стабільний рівень заробітної плати 
Стандартна програма мотивації і стимулювання персоналу
Підвищення рівня заробітної плати 

Модернізаційна 
стратегія 
(максимізації 
витрат на 
персонал) 

А3 

Зростання загальної потреби в кадрах (поява нових робочих 
місць) 
Розробка програм професійного навчання та підвищення 
кваліфікацій персоналу 
Підвищення рівня мотивації і стимулювання персоналу 
Покращення умов і організації праці 
Розширення пакету соціальних послуг 

Рис. 2. Послідовність етапів реалізації методу аналізу
ієрархій

Джерело: побудовано на основі узагальнення [5, с. 77; 6; 7].

Структуризація 
завдання у вигляді 
ієрархії з кількома 

рівнями 

Визначення мети рішення, критеріїв кількох рівнів та 
альтернатив (варіантів можливих рішень) 1 

Попарне порівняння 
експертом елементів 
кожного рівня за 

відповідною шкалою 
значимості 

1 – однакова (рівна) важливість критеріїв; 
3 – помірне переважання одного критерію над іншим; 
5 –сильна (суттєва) значимість одного критерію над іншим; 
7 – дуже сильна значимість одного критерію над іншим; 
9 – абсолютна значимість одного критерію над іншим; 
2,4,6,8 – проміжні значення в шкалі 
зворотні величини – якщо при порівнянні 1-го та 2-го 
критерію отримано одне з вищевказаних чисел х, то при 
порівнянні 2-го і 1-го отримана зворотна величина 1 / х 

2 

Визначення 
коефіцієнтів 

важливості для 
елементів кожного 
рівня, перевірка 

погодженості суджень

Сутність даного етапу полягає в розрахунку індексу 
узгодженості за формулою: Іу = (λмах – n) / n – 1 (де 
λмах – максимальне власне число; n – порядок 
матриці). Для визначення узгодженості 
використовується також відносна оцінка узгодженості 
суджень: ВОУу = Іу / Іун (де Іун – нормативне 
значення індексу узгодженості для випадкових 
матриць різного порядку n) 

3 

Розрахунок 
кількісного індикатора 

якості кожної 
альтернативи, 

визначення найкращої 
альтернативи шляхом 

згортки матриць 

Останнім етапом є побудова вектора ваг для кожного 
рівня ієрархії, для цього проводиться зважування 
векторів пріоритетів матриць альтернатив попереднього 
ієрархічного рівня вагами критеріїв цього рівня. Також 
розраховується коефіцієнт співвідношення вигід і втрат 

5 

Побудова матриці 
парних порівнянь 

Важливим на цьому етапі є дотримання таких  
вимог: усі елементи матриці парних порівнянь 
позитивні, а її діагональні елементи дорівнюють 
одиниці; матриця парних порівнянь є обернено 
симетричною 

4 
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дозволяє отримати можливість формувати набори готових

управлінських рішень, які будуть ефективні в рамках уп"

равління витратами на персонал, що, в свою чергу, зни"

жує тимчасові витрати на прийняття рішень, мінімізує ри"

зики їх реалізації та підвищує рівень ефективного менед"

жменту персоналу. Отже, коректно обрана сценарна стра"

тегія управління витратами на персонал дозволить коор"

динувати дії промислових підприємств відповідно до по"

ставлених цілей щодо оптимізації витрат на персонал та

забезпечення ефективного менеджменту персоналу.
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Таблиця 2. Індикатори оцінювання стратегій управління витратами на персонал
на промислових підприємствах

Фактори Критерії
Вигоди Втрати 

Організаційно-
управлінські (ОУ) 

відповідність стратегії УВП загальній 
стратегії підприємства (ОУ1) 

невідповідність стратегії УВП загальній 
стратегії підприємства (ОУ1) 

покращення умов праці (ОУ2) ймовірність погіршення умов праці  (ОУ2) 
високий рівень використання 
персоналу (ОУ3) 

низький рівень використання персоналу 
(ОУ3) 

Фінансово-
економічні (ФЕ) 

наявність відповідних ресурсів для 
досягнення поставленої мети (ФЕ1) 

відсутність відповідних ресурсів для 
досягнення поставленої мети (ФЕ1) 

дохідність реалізації стратегії 
управління витратами на персонал 
(ФЕ2) 

витратність реалізації стратегії управління 
витратами на персонал (ФЕ2) 

стабільне фінансове становище 
підприємства (ФЕ3) 

нестабільне фінансове становище 
підприємства (ФЕ3) 

Професійно-
кваліфікаційні 
(ПК) 

наявність високопрофесійного 
персоналу (ПК1)

відсутність високопрофесійного персоналу 
(ПК1) 

висока якість підготовки та діяльності 
керівників та спеціалістів (ПК2) 

низька якість підготовки та діяльності 
керівників та спеціалістів (ПК2) 

високий рівень професійного 
розвитку персоналу (ПК3) 

низький рівень професійного розвитку 
персоналу (ПК3) 

Соціально-
психологічні (СП) 

наявність позитивного 
психологічного клімату (СП1) 

відсутність позитивного психологічного 
клімату (СП1) 

високий рівень організаційної 
культури (СП2) 

низький рівень організаційної культури 
(СП2) 

наявність комплексної програми 
мотивації (СП3) 

відсутність комплексної програми 
мотивації (СП3) 

Інноваційно-
технологічні (ІТ) 

наявність конкурентних переваг (ІТ1) відсутність конкурентних переваг (ІТ1) 
наявність інноваційно активного 
персоналу (ІТ2) 

відсутність інноваційно активного 
персоналу (ІТ2) 

достатній рівень впровадження 
інновацій (ІТ3) 

недостатній рівень впровадження інновацій 
(ІТ3) 


