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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сутність та значення механізму 

управління кадровою політикою у діяльності підприємств маши-
нобудування. На цій основі обґрунтовано вплив механізму управ-
ління кадровою політикою на формування кадрового потенціалу 
підприємства. Проаналізовано і систематизовано основні підходи 
до оцінювання його ефективності. Запропоновано використання 
економетричного моделювання для підвищення достовірності 
оцінювання механізму управління кадровою політикою підпри-
ємств машинобудування. Обґрунтовано доцільність здійснення 
такого оцінювання шляхом визначення залежності продуктивнос-
ті праці працівників від часткових показників ефективності меха-
нізму управління кадровою політикою на підприємствах машино-
будування за функціональним і процесним підходами. 

Ключові слова: ефективність механізму управління ка-
дровою політикою, кадрова політика, продуктивність праці, 
інтегральний індикатор.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы сущность и значение механиз-

ма управления кадровой политикой в деятельности предпри-
ятий машиностроения. На этой основе обосновано влияние 
механизма управления кадровой политикой на формирование 
кадрового потенциала предприятия. Проанализированы и си-
стематизированы основные подходы к оценке его эффектив-
ности. Предложено использование эконометрического моде-
лирования для повышения достоверности оценки механизма 
управления кадровой политикой предприятий машиностро-
ения. Обоснована целесообразность осуществления такой 
оценки путем определения зависимости производительности 
труда работников от частных показателей эффективности ме-
ханизма управления кадровой политикой на предприятиях ма-
шиностроения по функциональному и процессным подходам.

Ключевые слова: эффективность механизма управления 
кадровой политикой, кадровая политика, производительность 
труда, интегральный индикатор.

АNNOTATION
The article analyzes the nature and significance of the mecha-

nism of control of personnel policy in the activities of mechanical en-
gineering. On this basis, justified by the impact of the mechanism of 
management personnel policy on the formation of personnel potential 
of the enterprise. Analyzed and systematized the main approaches 
to the evaluation of its effectiveness. Proposed use of econometric 
modeling to improve the reliability of the evaluation mechanism of the 
Personnel Policy of mechanical engineering. The expediency of im-
plementation of such an assessment by determining the dependence 
of the performance of employees from private performance manage-
ment mechanism of personnel policy at the enterprises of mechanical 
engineering of functional and process approach.

Keywords: effective management of personnel policy, 
personnel policy, productivity, integral indicator.

Постановка проблеми. Провідна роль у 
забезпеченні економічного зростання, соціаль-
ного розвитку та науково-технічного прогресу 
країни належить промисловості. У структурі 
промисловості України галузь важкої індустрії, 
особливо машинобудування, яке є фундаментом 
економічного потенціалу країни, займає клю-
чове місце. Від рівня ефективності діяльності 
підприємств машинобудівної галузі залежить 
стан соціально-економічного розвитку країни в 
цілому.

Кадрова політика являє собою один з клю-
чових факторів впливу на ефективність функ-
ціонування підприємства та досягнення ним 
стратегічних цілей, оскільки забезпечує ефек-
тивність використання людських ресурсів, 
перетворюючи їх у кадровий потенціал підпри-
ємства. Саме тому постає необхідність у дослі-
дженні механізму управління кадровою полі-
тикою, факторів впливу на нього, методології 
визначення його ефективності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у формування теоретичних 
засад і прикладних рекомендацій із формування 
та реалізації механізму управління кадровою 
політикою підприємств та оцінки його ефектив-
ності здійснили такі вітчизняні та зарубіжні 
вчені-економісти, як М. Армстронг, Н. Афана-
сьєв, В. Герасимчук, П. Друкер, Д. Загірняк, 
А. Маслоу та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Варто зазначити, що 
питання щодо вдосконалення методів оцінки 
ефективності механізму управління кадровою 
політикою, його реалізації, а також необхід-
ності актуалізації його складових у процесі 
стратегічного управління персоналом підприєм-
ства залишаються досить дискусійними. 

Мета статті полягає в комплексному аналізі 
факторів впливу на механізм управління кадро-
вою політикою та на їх основі розробці раці-
ональної, дієвої моделі оцінки ефективності 
механізму управління кадровою політикою на 
машинобудівних підприємствах.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Складність сучасних технологій і створення 
на їх базі сучасного наукомісткого продукту 
вимагають концентрації фінансового й інтелек-
туального капіталу. Інтелектуальний капітал 
відіграє роль «головного мозку» підприємства, 
що акумулює знання працівників, інтелекту-
альну власність, досвід, організаційну струк-
туру та імідж підприємства. За таких умов 
організації функціонування машинобудівного 
підприємства працівники мають вагомий вплив 
на результати його діяльності, так як безпосе-
редньо від їх кваліфікації, досвіду, практики, 
відданості залежить ефективність кінцевих 
результатів, тобто «виходу» (якість готової про-
дукції, інформації, послуг). В свою чергу, ефек-
тивність діяльності працівників визначається 
ефективністю проведеної кадрової роботи, яка 
на «вході», отримуючи людські ресурси, пере-
творює їх у кадровий потенціал підприємства.

Кадрова політика підприємства являє собою 
інструмент, за допомогою якого реалізуються 
цілі й завдання стратегічного управління персо-
налом. Її розробка і реалізація приводить люд-
ські ресурси у відповідність зі стратегією фірми 
i, по сутi, являє собою сукупність цiлей, норм, 
правил, якi визначають напрямки i зміст роботи 
з персоналом (кадрової роботи), а також певний 
набір взаємообумовлених завдань i конкретних 
заходiв, які розробляються та реалізуються з 
метою досягнення підприємством можливості 
розширеного відтворення, сталого розвитку та 

реалізації стратегічних цілей в довгостроковій 
перспективі [4].

Результат кадрової політики залежить від 
ефективності реалізації складових системи 
управління кадровою політикою: механізму 
управління та організації управління кадровою 
політикою.

Зобразимо схематично модель системи 
управління кадровою політикою підприємства 
на рис. 1.

Таким чином, від ефективності системи 
управління кадровою політикою залежить в 
кінцевому результаті якість кадрового потенці-
алу працівників підприємства.

Саме тому актуальною є потреба у визначенні 
методу оцінювання ефективності механізму 
управління кадровою політикою, оскільки 
саме механізм управління визначає принципи, 
методи та функції управління, що безпосеред-
ньо розкриваються у кадровій роботі на підпри-
ємстві та характеризують систему управління 
кадровою політикою.

На сьогоднішній день існує декілька прак-
тичних підходів до оцінки ефективності 
механізму управління кадровою політикою. 
Зокрема, це такі підходи, які ґрунтуються на 
експертних оцінках, визначенні вагових коефі-
цієнтів попарним порівнянням, методом голо-
вних компонент (МГК), попарної регресії.

Проте, на нашу думку, ці підходи розгля-
дають питання оцінки ефективності механізму 
управління кадровою політикою досить обме-
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Рис. 1. Модель управління кадровою політикою підприємства [3]
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жено, оскільки ґрунтуються переважно на 
використанні експертної думки, що в кінце-
вому результаті дає досить суб’єктивні оцінки. 

На наш погляд, більш об’єктивний резуль-
тат можна отримати шляхом використання 
методу економіко-математичного моделювання. 
Зокрема, мова йде про кореляційно-регресій-
ний аналіз. Враховуючи специфіку машинобу-
дівних підприємств, пропонуємо використання 
в якості показника оцінки ефективності меха-
нізму управління кадровою політикою саме 
продуктивність праці працівників промисло-
вого-виробничого персоналу, так як на про-
мисловому підприємстві є об’єктивна можли-
вість його визначення, а також обчислення всіх 
показників, що впливають на нього. 

Запропоновано сформувати економіку-мате-
матичну модель на основі використання про-
цесного та функціонального підходів до управ-
ління кадровою політикою підприємства, 
які розглядають процес управління як серію 

взаємопов’язаних функцій управління, що 
реалізуються у певній послідовності. В свою 
чергу, кожна функція управління визначає 
конкретні напрями кадрової робити, результати 
якої можна кількісно виміряти та оцінити за 
допомогою показників використання трудових 
ресурсів.

Для формування економіко-математичної 
моделі оцінювання ефективності механізму 
управління кадровою політикою пропонуємо 
використати функції управління кадровою 
політикою, що являють собою відносно само-
стійні і стабільні види діяльності та за допомо-
гою яких відбувається управління персоналом, 
тобто безпосередньо визначається зміст управ-
ління як процесу.

При розрахунку інтегрального показника 
оцінки ефективності механізму управління 
кадровою політикою (продуктивність праці) 
визначається вплив часткових показників, які 
представляють відповідні групи. 

Таблиця 1
Часткові показники оцінювання функцій ефективності управління кадровою політикою

№ з/п Функції Частковий показник Показники використання 
трудових ресурсів

1 Набір і відбір персоналу I1 z1- z2

2 Атестація та оцінювання персоналу I2 z3- z5

3 Мотивація персоналу I3 z6- z9

4 Створення умов праці I4 z10- z11

5 Інформаційне забезпечення I5 z12- z13

6 Розвиток і навчання персоналу I6 z14- z16

7 Звільнення персоналу I7 z15- z18

Таблиця 2
Часткові показники функцій механізму управління  
кадровою політикою підприємств машинобудування 

Часткові 
показники Позначення Показники використання трудових ресурсів Одиниця виміру

I
1

z1 Середньооблікова чисельність працівників осіб
z2 Кількість прийнятих на роботу працівників осіб

I
2

z3 Середній тарифний розряд працівників

z4
Кількість працівників з вищою освітою по відношенню до 
загальної чисельності працівників %

z5
Кількість працівників, що здали атестацію по відношенню 
до загальної чисельності працівників %

I
3

z6 Фонд основної заробітної плати тис. грн.
z7 Фонд додаткової заробітної плати тис. грн.
z8 Заохочувальні виплати і компенсації тис. грн.
z9 Утримання соціальної сфери та суспільних організацій тис. грн.

I
4

z10
Кількість працівників, які працюють в умовах, що не відпо-
відають санітарно-гігієнічним нормам тис. осіб

z11 Рівень професійних захворювань та травматизму %

I
5

z12 Витрати на інформаційне забезпечення працівників тис. грн
z13 Витрати на автоматизацію виробничих процесів тис. грн

I
6

z14 Витрати на програми розвитку працівників на підприємстві тис. грн
z15 Витрати на освіту працівників у навчальних закладах тис.грн

z16
Кількість працівників, прийнятих на роботу без досвіду 
роботи осіб

I
7

z17 Кількість звільнених працівників осіб
z18 Суми компенсаційних виплат при звільненні працівника грн. 
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Обґрунтування часткових показників було 
здійснене на основі аналізу літературних дже-
рел та з урахуванням специфіки підприємств 
досліджуваної галузі [1]. Таким чином, було 
обрано показники, які найбільш об’єктивно 
характеризують часткові показники, визна-
чають вплив на продуктивність праці та для 
визначення яких матимемо повну інформацію 
про діяльність підприємства і зможемо отри-
мати об’єктивну оцінку інтегрального показ-
ника – продуктивності праці.

У таблиці 1 представлено функції механізму 
управління кадровою політикою, які макси-
мально характеризують ефективність кадрової 
політики на підприємстві машинобудування 
та відповідні показники використання трудо-
вих ресурсів, які використовуються для моде-
лювання бізнес-процесів управління кадровою 
політикою, що в кінцевому результаті визнача-
ють вплив на продуктивність праці. 

Показники (z1–-z18) визначають напрями 
оцінки ефективності механізму управління 
кадровою політикою, а саме ефективність 
роботи персоналу з точки зору зростання рівня 
продуктивності праці одного працівника про-
мислово-виробничого персоналу (табл. 2).

Виходячи з методології кореляційно-регре-
сійного аналізу, узагальнену міру (інтеграль-
ний показник) ефективності механізму управ-
ління кадровою політикою можна подати за 
допомогою опису взаємозв’язків між частко-
вими показниками та показниками викорис-
тання трудових ресурсів з приведенням їх до 
єдиної обчислювальної платформи. 

Таким чином, використовуючи метод кореля-
ційно-регресійного аналізу, проводимо нормалі-

зацію даних, транспонуємо отриману матрицю, 
після чого знаходимо добуток транспонованої 
і нормалізованої матриць, в результаті отри-
муємо кореляційну матрицю; обчислимо кое-
фіцієнти часткової кореляції та визначаємо 
найтісніший зв’язок часткового показника з 
показниками використання трудових ресурсів, 
після чого оцінюємо параметри в абсолютному 
виразі.

Таким чином, ми отримуємо функцію залеж-
ності часткового показника від показників 
використання трудових ресурсів, що входять в 
його групу:

iii xaaI *: 0 ∑+= ,                 (1)

де Ii – частковий показник ефективності 
механізму управління кадровою політикою 
(залежна зміна) за функціональною складовою, 
a

0
 – вільний член рівняння регресії, ai – ліній-

ний коефіцієнт рівняння, xi – незалежні змінні 
рівняння регресії (показники використання 
трудових ресурсів).

Побудувавши економетричну модель залеж-
ності кожного часткового показника механізму 
управління кадровою політикою від досліджува-
них показників за функціональною складовою, 
можна визначити залежність інтегрального 
показника ефективності механізму управління 
кадровою політикою (рис. 2).

Застосування методів кореляційного аналізу 
та множинної регресії дозволяє розрахувати 
залежність інтегрального показника ефектив-
ності управління персоналом I від часткових 
показників ефективності функцій механізму 
управління кадровою політикою.

Таким чином, використовуючи метод мно-
жинної регресії, можна визначити, які часткові 

показники мають найбільший 
вплив на інтегральний показ-
ник ефективності механізму 
управління кадровою політикою 
машинобудівних підприємств. 
Рівняння залежності розрахову-
ємо за формулою:

ii II *: 0 ∑+= ϕϕ ,          (2)

де ii II *: 0 ∑+= ϕϕ  – незалежний коефіці-
єнт рівняння, ii II *: 0 ∑+= ϕϕ  – коефіцієнти 
впливу часткових показників 
на інтегральний показник ефек-
тивності механізму управління 
кадровою політикою, ii II *: 0 ∑+= ϕϕ  – зна-
чення часткових показників 
функцій механізму управління 
кадровою політикою, отримані 
внаслідок обчислення еконо-
метричної моделі за форму-
лою 1 [1].

На основі підтвердження тіс-
ноти зв’язку показників, що 
визначають окремі часткові 
показники ефективності реалі-
зації функцій механізму управ-
ління персоналом за допомо-

Функції механізму управління 
ефективністю кадрової політики

Функція  набору і відбору 
персоналу

Функція атестації та оцінювання 
персоналу

Функція мотивації персоналу
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Рис. 2. Часткові показники визначення залежності  
інтегрального показника ефективності механізму управління 

кадровою політикою машинобудівних підприємств  
за функціональною складовою 
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гою кореляційно-регресійного аналізу, маємо 
можливість побудувати економетричну модель 
залежності продуктивності праці від показни-
ків функцій механізму управління кадровою 
політикою, а також визначати можливий при-
ріст функції (інтегрального показника), тобто 
продуктивності праці, при зміні факторів, які 
увійшли в рівняння.

Це дозволяє організовувати подальшу 
кадрову роботу з урахуванням найбільш ваго-
мих показників впливу на результати кадрової 
політики і роботи, що в кінцевому результаті 
має призвести до підвищення продуктивності 
праці та зменшення неефективних витрат на 
проведення кадрової роботи з персоналом.

Висновки. У процесі дослідження було 
визначено, що ефективність функціонування 
машинобудівного підприємства залeжить вiд 
якості формування та використання людських 
ресурсів, які складають основу власного кадро-
вого потенцiалу та забезпечують його роз-
виток у стратегічній перспективі. Головним 
iнструментом управління людськими ресурсами 
при цьому є кадрова робота, яка дозволяє реа-
лізувати цілі i завдання управління кадрами. 
Вона представляє собою складову системи і 
механізму управління кадровою політикою під-
приємств машинобудування. 

Проведене дослідження дало підстави запро-
понувати використання процесного підходу для 
вдосконалення оцінки ефективності механізму 
управління кадровою політикою машинобу-
дівних підприємств. Виділено основні функції 

управління персоналом, відповідні часткові 
показники, які використовуються для моделю-
вання бізнес-процесів управління персоналом 
та визначення інтегрального показника ефек-
тивності механізму управління кадровою полі-
тикою. Використання даної методики на основі 
визначення впливу часткових показників 
(функцій управління кадровою політикою) на 
інтегральний показник сприятиме підвищенню 
продуктивності праці, зменшенню витрат 
виробництва та покращенню якості продукції.
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