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ВСТУП
Слід відзначити, що управління даними про праці�

вників, проведення заходів з підбору та навчання пер�
соналу, оцінка кваліфікації виробничого та управлінсь�
кого складу є надзвичайно трудомісткими процесами.
У попередніх дослідженнях автора приділялася знач�
на увага одному з багатьох варіантів вирішення цієї
проблеми, а саме — автоматизації дій по управлінню
персоналом, що дозволяє надати управлінцям підприє�
мства оперативний доступ до даних по кадрових ре�
сурсах, підвищити рівень та швидкість прийняття
рішень, забезпечити оперативність внутрішнього до�
кументообігу, адміністративного контролю тощо. Ав�
тором було запропоновано впровадження на
підприємстві додаткових програмних модулів на базі
програми "1С: Підприємство 7.7", які будуть відпові�
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дати за окремі блоки управління трудовим потенціа�
лом: формування трудового потенціалу, використан�
ня трудового потенціалу, розвиток трудового потенці�
алу та соціально�трудові відносини. В той же час за�
ходи, спрямовані на підвищення ефективності управ�
ління трудовим потенціалом, не можуть обмежувати�
ся виключно впровадженням автоматизованої систе�
ми управління трудовим потенціалом.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті — обгрунтувати доцільність удоскона�

лення системи управління трудовим потенціалом на при�
кладі конкретного підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Проведені дослідження на підприємстві засвідчи�
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ли, що плинність кадрів є надто ви�
сокою. Це означає, що більша час�
тина працівників звільняються з
підприємства за власним бажанням
або за порушення трудової дисципл�
іни. В той же час, нформація про при�
чини звільнення працівників на
підприємстві не збиралася та не си�
стематизувалася. Тож можна гово�
рити про повне ігнорування на дос�
ліджуваному підприємстві причин, з
яких відбувається відтік кадрів з
підприємства. Це є вкрай негатив�
ним, адже, не маючи уявлення про причини звільнень,
неможливо спрогнозувати та попередити відтік з
підприємства талановитих та цінних працівників.

Автором пропонується введення на досліджува�
ному підприємстві картотеки причин звільнення пра�
цівників, яка складається на основі анкети, що за�
повнюється працівником при звільненні з посади. Ця
картотека дозволяє визначити основну площину, в
якій розташовуються причини високої плинності: не�
задоволеність матеріальною винагородою, на�
явність  конфліктів  у  підрозділах,  надмірна
жорсткість вимог та завантаженість працівників
тощо.

На основі такої картотеки визначаються основні
напрями зменшення плинності кадрів: перегляд рівня
зарплати та вибір дієвої системи преміювання; поперед�
ження та своєчасне залагодження конфліктів; встанов�
лення адекватних вимог до працівників та нормального
режиму роботи, тощо.

Слід зазначити, що, окрім картотеки причин звіль�
нень, на підприємстві пропонується проводити регу�
лярні опитування щодо задоволеності працівників
рівнем оплати праці, умовами роботи, морально�пси�
хологічним кліматом в колективі. Дані цих опитувань
будуть заноситися в інформаційну базу автоматизова�
ної системи управління трудовим потенціалом буді�
вельного підприємства та використовуватися з метою
попередження майбутніх звільнень, вчасного виявлен�
ня конфліктів.

Крім того,  пропонується
налагодити так звану систему
зворотного зв'язку між керів�
ництвом та рядовими працівни�
ками. Працівникам має надава�
тися змога за їх бажанням ано�
німно оцінювати рішення, які
приймаються керівним скла�
дом підприємства.

Така система зворотного
зв'язку дає можливість:

— зняти напруженість в ко�
лективі (якщо проблема озвучена
вона вже не сприймається як гло�
бальна та така, яку неможливо
розв'язати);

— отримати керівникам уяв�
лення про настрої, що панують в
колективі, та своєчасно їх скорек�
тувати;

— дати співробітникам відчуття, що їх думки є важ�
ливими для підприємства;

— сформувати в працівників уявлення себе не�
від'ємною ланкою цілісного механізму.

Даний захід дозволить вивести соціально�тру�
дові відносини в колективі на якісно новий рівень,
проте за однієї умови. Так, зворотний зв'язок не має
бути суто номінальним. Звернення працівників ма�
ють бути опрацьовані, систематизовані, на зустрічах
з працівниками керівництвом мають надаватися
відповіді на питання, що хвилюють більшість праці�
вників. Лише в цьому разі від впровадження систе�
ми зворотного зв'язку "працівник — керівник" може
бути отриманий очікуваний соціальний ефект.

Ефективність управління підприємствами зале�
жить не тільки від вдалого вибору і реалізації стра�
тегії розвитку підприємства, але від використання ке�
рівниками методів і способів врегулювання конфлік�
тності. Якщо керівник керується такими принципами,
як відкритість, доступність, повага, повнота інфор�
мації, то між ним і персоналом налагоджується кон�
такт взаєморозуміння і прискорюється процес отри�
мання позитивних кінцевих результатів виробничої
діяльності. При використанні авторитарних методів
виникає своєрідний опір зі сторони персоналу, що
призводить до суперечностей та розбіжностей інте�
ресів, прагнень та цінностей і породжує конфліктні
ситуації.

Враховуючи високий рівень напруженості життя,
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Таблиця 1. Основні перешкоди зростання ефективності
роботи працівників будівельного підприємства

Таблиця 2. Фактори оцінки результатів праці персоналу
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доцільним буде введення на підприємстві посади
психолога, функції якого будуть досить різноманіт�
ними:

— участь у відборі кандидатів на посади з оцінкою
їх психологічної стійкості, можливості швидко адапту�
ватися до нової посади, оцінка можливості прийняття
даною особою загальних для даного підприємства
цінностей та моральних установок;

— допомога новим працівникам в ході адаптації до
нової посади, нового трудового колективу, забезпечен�
ня швидкого влиття нових працівників у трудовий ко�
лектив;

— безкоштовне консультування працівників підпри�
ємства при виникненні у них проблем виробничого чи
особистого характеру, надання їм психологічної під�
тримки;

— попередження та своєчасне врегулювання кон�
фліктів, що виникають на підприємстві;

— бесіди з працівниками, які збираються звільни�
тися з роботи, та спроба зберегти їх на посадах, що вони
займають;

— участь у розробці заходів, що сприятимуть фор�
муванню корпоративної культури даного підприємства
та підвищення рівня лояльності до нього працівників
тощо.

Введення цієї посади допоможе створити сприят�
ливий морально�психологічний клімат в колективі, зни�
зити рівень плинності та втрати часу, пов'язані з пос�
тійною адаптацією нових працівників до нових умов
праці.

У ході попередньо проведеного опитування на
підприємстві були виявлені основні аспекти з точки зору
працівників, що негативно впливають на якість їх робо�
ти. На це питання було запропоновано дати від однієї
до трьох відповідей. Результати відповідей респондентів
наведені в таблиці.

Як бачимо з даних таблиці, найвагомішими факто�
рами, що перешкоджають ефективній роботі, більшість
працівників даного будівельного підприємства визначи�
ли відсутність належної системи преміювання (75,6%

опитуваних), несприятли�
вий морально�психологіч�
ний клімат в колективі
(51,3%), нестача знань та
навиків (53,8%).

Саме розв'язання цих
проблем і можна назвати
основними пріоритетними
важелями управлінського
впливу на ефективність та
результативність праці
персоналу підприємства.
Зважаючи на оцінку зна�
чимості першого з цих
пріоритетів, а також бе�
ручи до уваги принципову
новизну застосування на
даному підприємстві ме�
тодики комплексної оцін�
ки результатів праці кож�
ного працівника та моделі
преміювання, що безпо�

середньо від них залежить, зосередимо свою увагу
саме на апробації цієї моделі.

У сучасних умовах формування діючої системи
матеріального стимулювання праці працівників, що
забезпечує конкурентні переваги у використанні тру�
дових ресурсів, є найважливішою умовою зростання
результативності діяльності підприємства. Однак
ефективність системи значною мірою залежить від
адекватності використання набору матеріальних сти�
мулів реальним економічним умовам.

На нашу думку, доцільним є необхідність поділу
премії на дві складові. Першу частину, яка виплачуєть�
ся за успішне виконання працівником посадових обо�
в'язків, що призводить до досягнення високих колек�
тивних результатів діяльності, визначає оклад праців�
ника і величина преміального фонду. Друга частина, що
несе в собі важливе стимулююче значення, пов'язує
рівень винагороди із загальною ефективністю діяль�
ності підприємства і результатами діяльності самого
працівника.

Автором запропоновано впровадити факторно�
критеріальну модель як однин з напрямів найбільш
об'єктивної оцінки працівників підприємств, що доз�
воляє за допомогою числових показників виразити
якісні характеристики діяльності та відрізняється про�
стотою і можливістю застосування для різних категорій
персоналу.

Основні принципи розробки системи оцінювання на�
ступні:

1) оцінка праці повинна бути комплексною, тобто
оцінні фактори повинні охоплювати різні аспекти вироб�
ництва і націлювати працівників на максимальні резуль�
тати діяльності;

2) набір факторів оцінки повинен враховувати різні
категорії працівників, специфіку їхньої трудової діяль�
ності, персональний склад працівників, їхні потреби й
інтереси (табл. 4);

3) необхідність бальної оцінки результатів праці, яка
грунтується на об'єктивних відмінностях у складності ви�
конуваних робіт, що дасть можливість встановити
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  0,19 0,12 0,28 0,13 
  0,16 0,09 0,19 0,09 

  0,19 - - - 
   0,14 0,10 0,25 0,15
   0,07 0,09 0,10 - 
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    - 0,12 - - 
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- 0,09 0,18 0,11 

     
  

- 0,08 - - 

  - - - 0,10 
   - - - 0,30 

 1,00 1,00 1,00 1,00

Таблиця 4. Вагомості факторів для оцінки
результатів праці
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кількісні розбіжності в ступені впливу оцінюваних робіт
на загальну ефективність;

4) необхідність розробки критеріїв взаємозв'язку
між результатами праці і винагородою.

Виділення факторів, встановлення їхньої важли�
вості, критеріїв, їхня бальна оцінка й урахування прин�
ципів побудови даної системи дозволили сформувати
факторно�критеріальну кваліметричну модель оцінки
праці, що є основою розробленого механізму премію�
вання й забезпечує об'єктивність оцінювання праців�
ників і одержання ними справедливого розміру премії
з урахуванням реально виконаної роботи. Для визна�
чення вагомості факторів було проведено експертне
оцінювання групою експертів, сформованої з числа
працівників підприємства (по 5 представників кожної
категорії).

Факторно�критеріальна кваліметрична модель оці�
нки результатів праці різних категорій працівників вклю�
чає фактори, критерії, оцінки у відповідності до вста�
новлених критеріїв (наведені в табл. 3), та вагомості
факторів для кожної категорії працівників, визначені за
допомогою експертних оцінок (табл. 3).

Комплексна оцінка результатів праці працівників
(Кi), що безпосередньо впливає на розмір одержуваної
ними премії, визначається за формулою (1):

(1),

де a
(i)

 — вагомість і�го фактора;
X

ij
 — оцінка j�го критерію за i�м фактором, бали;

n — кількість факторів.
Результати аналітичної оцінки ефективності робіт є

підставою для прийняття рішення стосовно нарахуван�
ня робітнику другої складової премії.

Розмір коштів, що направляються на преміювання
працівників, з урахуванням принципу розподілу до�
ходів Парето, також необхідно розділити на дві части�
ни, одна з яких (20%) буде направлятися на виплату
першої, друга (80%) — на виплату другої складової
премії.

З урахуванням вищевикладеного виведено розра�
хункову формулу для визначення розміру першої час�
тини премії:

(2),

де 0,2 — частка преміального фонду, що направ�
ляється на виплату першої складової премії;

П — максимально�допустимий преміальний фонд,
грн.;

 — частка заробітної плати працівника в загаль�
ному фонді основної зарплати, грн.;

Для визначення другої частини премії доцільно ви�
користовувати наступну розрахункову формулу:

(3),

де 0,8 — частка преміального фонду, що направ�
ляється на виплату другої складової премії;

K
i
 — оцінка результатів праці i�го робітника, отри�

мана на основі застосування факторно�критеріальної
кваліметричної моделі, бали;

n — кількість премійованих працівників, осіб.

Механізм розподілу премії побудовано таким
чином, що перша її складова не нараховується пра�
цівникам, результати оцінки яких зафіксовано на
мінімальному рівні (2 бали), а друга її складова не
нараховується працівникам, результати оцінки яких
зафіксовано на середньому рівні (3,5 балів), внас�
лідок чого зменшується загальна сума премії. Роз�
рахункова формула для визначення загального роз�
міру премії грунтується на наведених вище форму�
лах та являє собою математичний вираз суми пре�
міювання, до складу якого входять максимально�
допустимий рівень преміального фонду підприєм�
ства, оклад робітника і його інтегральна бальна
оцінка.

ВИСНОВКИ
Для того, щоб оцінити ефективність запропонова�

них заходів, порівняємо приріст витрат з можливим при�
ростом доходів від будівельної діяльності:

— витрати на створення модулів у програмному па�
кеті "1С: Підприємство 7.7" — 720 грн. (180 грн. на мо�
дуль, всього 4 модуля);

— витрати на зарплату штатному психологу: 36000
грн. на рік (посадовий оклад — 3000 грн.);

— витрати на преміювання працівників згідно нової
системи — 6720100 грн.;

— прогнозоване зростання обсягів виробництва
завдяки можливому зростанню продуктивності праці (за
оцінками експертів — на 4%) — 9090615 грн.

Ефективність заходів:

 35,1
672010036000720

9090615
.

Коефіцієнт ефективності засвідчує, що зростання
витрат на 1 грн. внаслідок запропонованих заходів при�
зведе до зростання обсягів реалізації на 1,35 грн. Отже,
заходи з підвищення ефективності управління є еконо�
мічно привабливими.
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