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ВСТУП 
 
Сьогодні значна увага науковців акцентується на дослідженні завдань 

сучасних високоефективних управлінських системи, що не пов’язують свій 
довгостроковий успіх з конкретною програмою, стратегією, тактикою, 
механізмом, нормами поведінки, символом або компетентністю керівника.  

Зокрема, на основі існуючих досліджень теорії і практики 
функціонування управлінських систем, в межах даної роботи основним 
завданням ставиться аналіз і характеристика зовнішніх умов, дотримання яких 
важливе для ефективного функціонування системи управління персоналом 
органів державної влади: зв’язок системи управління персоналом з цілями 
організації; відповідність систем управління персоналом стану зовнішнього 
середовища і культурі організації; цілісність системи управління персоналом; 
участь керівництва організації в процесі управління персоналом; особливості 
компетентних служб управління персоналом. 

Аналіз становлення державно-управлінських та організаційних засад 
нової української державності свідчить про незавершеність цього процесу, що, 
водночас із невідповідною якістю діяльності державних службовців 
виступають однією із причин неефективності функціонування державних 
організацій на різних рівнях управління. 

Разом із тим, проблема оцінки ефективності управління й рекомендацій 
щодо його підвищення суттєво пов’язана з необхідністю вироблення критеріїв і 
методик оцінки функціонування організаційних структур. Тому, однією із 
самих головних проблем функціонування державних організацій визначається, 
насамперед, невміння аналізувати результати діяльності, причому не тільки 
негативні, але і позитивні і відповідно до цього виробляти стратегію роботи і 
тактику у взаєминах зі спонсорами, клієнтами, місцевими органами влади. 

Аудит персоналу являє собою одну із технологій стратегічного управлін-
ня. Її сутність зводиться до формування професійних якостей персоналу органів 
державної влади шляхом “виявлення відповідних відхилень його управлінських 
дій від найбільш раціональних”, які визначаються політикою держави, 
стратегією та закономірностями розвитку органу державної влади. Аудит 
персоналу органів державної влади в першу чергу спрямований на виявлення 
організаційної та функціональної відповідності персоналу та його діяльності 
трансформаційним умовам розвитку та функціонування сучасної системи 
державного управління. 
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1. ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 
Аналіз спроб введення критеріїв соціально-економічної ефективності 

(або просто ефективності), дозволяє зробити висновок, що всі їх можна 
віднести до двох напрямів. У першому з них, намагалися як і раніше визначати 
ефективність, виходячи лише з економічних критеріїв. Тому не випадковим є 
те, що розроблялися вони в основному економістами. В рамках цього напряму 
соціально-економічна ефективність, як правило, трактувалася як сума прямого і 
непрямого економічного ефекту. Не дивлячись на різні доповнення, в рамках 
цього напряму ефективність була і залишається “одновимірною”, оскільки 
виражається саме в грошовому еквіваленті. Природно, що подібна 
“одновимірність” зручна з різних точок зору, зокрема, виходячи з процедур і 
методів ухвалення рішень. Але зручність вживання тих або інших процедур не 
є найбільш значним чинником при вирішенні питання про вибір критеріїв 
ефективності. Тут ми в першу чергу, повинні керуватися тим, аби вибрані 
критерії адекватно описували мету діяльності. 

Представники другого напряму виходять з того, що при визначенні 
ефективності повинні враховуватися не лише і навіть не стільки економічні 
аспекти, скільки соціально-політичні, психологічні і ін. Дана позиція представ-
ляється більш адекватною й такою, що враховує “багатовимірність”, багато-
аспектність поняття “ефективності”. Правда, в цьому випадку автори не мають 
можливості запропонувати зручні і універсальні критерії визначення 
ефективності, що знижує практичне значення ефективності, як засобу 
порівняння напрямів, способів, засобів, методів діяльності. 

Таким чином, в управлінні одним з найзначиміших критеріїв діяльності є 
успіх, який був філософськи обґрунтований представниками прагматизму. 
Згідно позиції В.Джеймса “істина створюється успіхами цього досвіду” [4,  
с. 405]. Тому необхідно було знайти і виділити ту характеристику діяльності, 
яка була б пов’язана саме з успіхом. На роль такої характеристики стала пре-
тендувати ефективність.  

Насамперед з’ясуємо зміст поняття “ефективності”, його теоретико-мето-
дологічне і соціально-управлінське значення. Поняття “ефективності” було 
першим “ідолом” управління. З іншого боку, поняття ефективності, що досить 
прагматичне за своєю суттю, останнім часом визнається рядом філософів 
“одним з найважливіших, якщо не основним в діяльністному підході” [8, с. 18]. 

На сьогодні, прийнято вважати, що термін “ефективність” з’явився 
спочатку в економічній літературі. Цей термін зустрічався вже в роботах 
Вільяма Петті – одного із засновників класичної політекономії – і глави школи 
фізіократів Франсуа Кене [8, с. 119]. Проте, як самостійне економічне поняття 
“ефективність” ними не розроблялося, вони використовували цей термін в 
значенні результативності і використовували його для оцінки тих або інших 
урядових або громадських заходів залежно від того, сприяли ті чи ні 
пожвавленню економічного життя. 
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Істотно зауважити тут те, що хоча термін зароджується в економічній 
літературі, використовується він по відношенню до дій суб’єкта управління – 
уряду. Саме цей факт, як на сьогодні вважають, і послужив основною причиною 
появи нового терміну “ефективності”, що відобразив зміну поглядів на роль 
уряду, який переставали сприймати лише як суб’єкт влади, відносячись до 
нього вже як до суб’єкта управління. Це підтверджується і тим, що для оцінки 
його діяльності пропонували деякі раціональні підходи, пов’язані з виміром 
об’єктивного результату діяльності, по відношенню до певної мети. 

Іншим дослідником проблем ефективності, Рікардо термін “ефектив-
ність” використовується вже не в значенні результативність, а як відношення 
результату до певних витрат, тобто набуває вже того специфічного значення, 
яке було важливим з точки зору економіки при оцінці певних дій. З того часу 
поняття “ефективність” набуває статусу економічної категорії. 

Вже в кінці XIX ст. термін “ефективність” починає втрачати своє чисто 
економічне значення і використовується для оцінки конкретних дій (правда, 
поза всякою рефлексією з приводу об’єму і вмісту поняття, що стоїть за цим 
терміном). Цьому сприяє цілий ряд причин. 

По-перше, економіка перестала бути справою лише економістів. Важливо 
відзначити, що відправною точкою розвитку менеджменту автори американської 
енциклопедії професійного менеджменту вважають 1886 р., коли Г.Таун виступив 
на зборах Американського суспільства інженерів-механіків з доповіддю “Інженер 
як економіст”. Ця доповідь справила велике враження на Ф.Тейлора і 
стимулювала створення ним теорії “наукового менеджменту” [10, с. 60]. 

Показово, що вже один з перших представників теоретиків менеджменту 
Г.Емерсон вважав ефективність основним завданням управління. Так, в 1900 р. 
він публікує книгу “Ефективність як підстава для управління і оплати праці”, 
а в 1912 р., с. “Дванадцять принципів ефективності”, що вважається його 
головною роботою в сфері менеджменту. Емерсон при цьому, зовсім не 
піклувався про “чистоту” самого поняття “ефективності”, вживаючи його в 
абсолютно різних значеннях. Проте він зробив надзвичайно важливий внесок у 
розвиток цього поняття. Він побачив в ефективності те, що було абсолютно не 
виявлене у економістів – її зв’язок з функціональністю.  

По-друге, розширенню поняття “ефективності” на інші сфери діяльності 
сприяли теоретичні розробки, пов’язані з діяльністю взагалі, зокрема, розробки в 
праксіології. В даний час існують різні визначення предмету праксіології, але 
Т.Котарбіньський, якого вважають засновником праксеології, як області наукових 
досліджень, визначив її як “загальну теорію ефективної організації діяльності” 
[6, с. 20]. 

Абсолютно не випадково, що творець праксеології Котарбіньський 
використовував поняття ефективності як одне з основних в діяльності 
управлінських систем. Спершу у праксеології ефективність, правильність і 
успішність не відділялися одна від одної, а успішність діяльності визначається 
в Котарбіньського за допомогою таких критеріїв, як корисність, точність, 
майстерність, чистота. При цьому корисною, з точки зору заданої мети є така 
дія, завдяки якій досягнення мети стає можливим або легше досяжним; 
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точність визначається як міра відмінності (невідповідності) продукту до 
зразка; майстерність означає врахування великого числа додаткових міркувань 
при виготовленні продукт або, з іншого боку, багатофункціональність 
продукту; чистота визначається як міра наявності невідповідності головним і 
побічним цілям, тобто як свого роду міра “домішок” [6, с. 108].  

В цілому ж, поняття ефективності в Котарбіньського відрізняється 
багатозначністю вживання, що обумовлює в якійсь мірі теоретичну 
невизначеність цього поняття в рамках праксіології. 

Введення вказаних нових понять ефективності деякі науковці розглядали 
як “соціалізацію” економічного поняття ефективності [1, с. 63], тобто поширен-
ня його на всю соціальну сферу, а не лише на сферу економіки. Тим самим 
поняття ефективності настійно вимагало не лише теоретико-методологічного, 
але і соціально-управлінського осмислення. 

Особливий інтерес з точки зору управління набуває питання про взаємо-
зв’язок понять ефективності, оптимальності, екстремальності. Хоча і вказаний 
зв’язок зовсім не є очевидним, багато дослідників вважають, що ефективність 
повинна ґрунтуватися на принципах оптимальності і екстремальності [12, с. 73]. 

Цільовій функції (функціоналу, операторові) в управлінні можна надати 
різну інтерпретацію. Найбільш вживаними є критерії: якості, оптимальності, 
ефективності і т.д. В цих назвах відображається певна цільова орієнтація, але, по 
суті, вона носить вельми умовний характер. Головне, що в цільовій функції 
відображаються тільки деякі “вихідні” характеристики системи. Оскільки 
поведінка системи передбачається детермінованою або імовірнісною, то природно 
і раціонально з технічної точки зору ставити питання про досяжність екстре-
мальних значень при введенні цільового функціонала управлінських систем. 

Таким чином, зв’язок ефективності з оптимальністю і екстремальністю 
є наслідком технічної раціональності, яка ґрунтується на уявленні про детер-
мінований або імовірнісний характер поведінки систем. 

Отже, більш повне дослідження поняття ефективності було покликане 
відобразити відношення різних аспектів діяльності: результату і витрат, 
результату і цілей, результату і потреб, результату і цінностей. Таким чи-
ном, ефективність є багатоаспектним поняттям і визначається різними крите-
ріями. Всяка багатокритеріальність вимагає особливих способів узгодження 
критеріїв між собою, способів пошуку компромісу. Залежно від того, як вони 
будуть встановлюватися, ми набуватимемо різних значень ефективності.  

Основою ефективної системи управління персоналом будь-якої органі-
зації, в тому числі і органу державної влади визначаються методи управління, 
при використані яких необхідно дотримуватися відповідних умов: 

− орієнтованості на мету діяльності; 
− відповідності стану зовнішнього середовища; 
− сумісності з організаційною культурою; 
− внутрішньої цілісності; 
− участі керівництва організації; 
− наявності вмотивованих і кваліфікованих фахівців. 
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Зв’язок системи управління персоналом з цілями організації. Безумовно, 
що ефективність функціонування будь-якої системи управління організацією 
визначається її вкладом в досягнення організаційних цілей. При цьому, 
управління персоналом ефективно настільки, наскільки успішно співробітники 
організації використовують свій потенціал для реалізації організаційних цілей, 
тобто наскільки ці цілі є досягнутими. Усвідомлення цього положення як 
постулату (базової цінності організації) є найбільш важливою умовою ство-
рення ефективної системи управління персоналом.  

На жаль, для багатьох сучасних організацій характерна протилежна тен-
денція – оцінювати ефективність управління персоналом за допомогою спеціально 
створених для цього показників: задоволення співробітників, текучість кадрів, 
час, витрачений на професійне навчання і т.і. Адже, взяті окремо від цілей 
організації, ці потенційно важливі показники, сприяють насамперед ізоляції служ-
би управління персоналом від організації. Розвитку цієї тенденції сприяє і досить 
поширене уявлення про те, що фахівці з управління персоналом знаходяться 
далеко від основної діяльності і практично не спричиняють жодного впливу. 

Проте альтернативи того, що пов’язало системи управління персоналом з 
цілями організації немає, вірніше альтернатива це – неефективне використання 
людських ресурсів, нездатність досягти організаційних цілей, криза і вимирання 
організації. Для того, щоб забезпечити необхідну ефективність системи управ-
ління персоналом можуть використовувати наступні прийоми і методи: 

Ø проводити періодичні ревізії існуючих систем управління персоналом з 
точки зору їх відповідності цілям організації. Подібні ревізії необхідно прово-
дити і в разі зміни загальної стратегії розвитку; 

Ø залучати співробітників служби управління персоналом до розробки й 
аналізу стратегічних короткотермінових планів організації. Детально інфор-
мувати відділ людських ресурсів про цілі організації і прогрес в їх реалізації; 

Ø забезпечувати постійну участь вищого керівництва в розробці й аналізі 
систем управління персоналом; 

Ø оцінювати (включаючи матеріальну винагороду) роботу служб управ-
ління персоналом за результатами роботи організації (міра досягнення органі-
заційних цілей). 

Відповідність систем управління персоналом стану зовнішнього середовища 
і культурі організації. Зовнішнє середовище, в якому діє організація, знаходиться в 
постійному русі – змінюються техніка і технологія, споживачі, нормативне поле 
діяльності. Змінюються й самі люди – справжні і потенційні працівники орга-
нізації. Системи управління персоналом, що добре поєдналися із зовнішнім 
середовищем в минулому, можуть знаходитися в стані гострого конфлікту на 
сьогодні. Тому, організація повинна постійно контролювати міру цієї невід-
повідності і вносити корективи до своїх систем, аби не допустити кризи.  

Передвісниками змін можуть служити значні технологічні нововведення 
(такі як модемний зв’язок, Інтернет, мобільні телефони), соціальні і політичні 
зміни (проведення демократичних виборів, нове трудове законодавство). Індика-
торами необхідності змін (тобто фактичної невідповідності систем управління 
персоналом стану зовнішнього середовища) виступають насамперед, збільшення 
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плинності кадрів, зниження продуктивності, виникнення конфліктів співробіт-
ників з адміністрацією, і організації з недержаними (громадськими) організаціями. 

В разі реорганізації систем управління персоналом, що не відповідають 
більше стану зовнішнього середовища, керівництво організації може зіткнутися 
з іншим конфліктом, породжуваним неприйняттям нових методів організа-
ційної культури організації. Тому відповідність систем управління персоналом 
організаційній культурі, також є необхідною умовою ефективного функціо-
нування останніх. На практиці організації можуть зменшити ризик конфлікту 
між методами управління і організаційною культурою за рахунок: 

Ø врахування організаційної культури на етапі введення методів управ-
ління персоналом і використання елементів існуючої організаційної культури, 
як підстави для впровадження нових методів; 

Ø роз’яснення необхідності і неминучості змін всім співробітникам 
організації (створення відчуття кризисної ситуації – “далі так жити не можна”); 

Ø пояснення вигод і переваг, які нові методи принесуть кожному спів-
робітникові і організації в цілому; 

Ø пробного впровадження нових методів в одному з підрозділів орга-
нізації з метою їх впровадження і оцінки впливу на співробітників організації; 

Ø цілеспрямованій кампанії по зміні культури організації, що включає висту-
пи керівників, публікації у внутрішньо організаційних виданнях, масові заходи і т.д. 

Тому, при створенні систем управління персоналом керівництво повинно 
враховувати такий чинник, як наявність специфічної культури організації. 
“Враховувати” наявність організаційної культури на практиці означає створити 
систему управління персоналом таким чином, аби вона використовувала 
(підсилювала) позитивні (з точки зору мереж організації) сторони цієї культури 
і, навпаки, нейтралізувала риси, що заважають реалізації організаційних цілей. 

Цілісність системи управління персоналом. Одним із завдань управління 
персоналом є формування адміністративно-службової поведінки її співробіт-
ників, які забезпечують досягнення організаційних цілей. Бажану поведінку 
визначається двома основними чинниками – бажанням (мотивацією) і здат-
ністю співробітника виконувати необхідні функції. Механізм людської 
мотивації дуже складний, тому на бажання співробітника виконувати необхідні 
функції впливають всі методи управління персоналом.  

Тому цілісність системи управління персоналом є найважливішою умо-
вою ефективного управління співробітниками. Якщо ж системи відбору і роз-
витку організації орієнтують керівників на досягнення стратегічних цілей, по-
глиблене знання бізнесу, широкий кругозір, вміння засвоювати і викорис-
товувати нові знання, а системи зворотного зв’язку і винагороди відзначають 
спеціальні професійні навики, акуратність у виконанні індивідуальних планів, 
співробітники організації отримують суперечливі “сигнали” про те, яка 
поведінка оцінюється організацією й що негативно позначається на їх про-
дуктивності. В даному випадку, організація може добитися цілісності системи 
управління персоналом за рахунок: 

− чіткого визначення власних цілей організації і їх комунікації спів-
робітникам; 
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− детального моделювання “ідеальної” поведінки для всіх посад (спів-
робітників) організації; 

− координації в роботі підрозділів служби управління персоналом; 
− постійної взаємодії фахівців з персоналу з лінійними керівниками, що 

безпосередньо керують персоналом. 
Участь керівництва організації в процесі управління персоналом. Ефективне 

управління персоналом неможливе без активної і постійної участі вищого 
керівництва організації у визначенні завдань управління персоналом, пов’язаних з 
цілями організації, моделюванні службової поведінки, створенні і впровадженні 
систем управління персоналом, оцінці їх ефективності. Оскільки люди є найбільш 
важливими організаційними ресурсом, керівник організації повинен приділяти 
основну частину свого часу саме управлінню людьми. На жаль, так відбувається 
далеко не у всіх сучасних організаціях, особливо на нижчих рівнях ієрархії. Це 
помітно знижує ефективність управління персоналом в організації в цілому, 
оскільки керівники є найважливішим інструментом впровадження в життя методів 
управління персоналом, і недостатня увага з їх боку до цих питань транс-
формується в низьку якість управління персоналом. 

Організація може добитися більшої міри участі керівників в управлінні 
персоналом за рахунок: 

− ефективної комунікації, що включає роз’яснення необхідності і переваг 
участі лінійних керівників в управлінні персоналом на зрозумілій останнім мові 
цифр, витрат, прибутків, продуктивності і т.д.; 

− залучення керівників до участі в “привабливих” для них формах роботи з 
персоналом – проведенні співбесід з кандидатами, занять по професійному на-
вчанню, управлінні окремими проектами, що дозволяє їм набути досвід безпо-
середньої участі в розробці і застосуванні методів управління персоналом і надає 
можливість скласти об’єктивне уявлення про управління персоналом взагалі; 

− спеціального навчання управлінню персоналом, що дозволяє сформу-
вати уявлення про цю функцію управління організацією, відповідну сьогод-
нішньому дню і виробити практичні навики роботи з персоналом. 

Компетентна служба управління персоналом. В ідеальній організації не 
існує відділів управління персоналом – управління персоналом повністю 
здійснюється керівниками структурних підрозділів. Проте в реальному житті, 
сьогодні практично кожна організація потребує внутрішньої міні-організації, 
що займається виключно цими питаннями. Проте, до служби управління 
персоналом, як до міні-організації можна застосувати всі ті методи управління, 
які були описані вище. Варто більш конкретно зупинитися на трьох аспектах, 
що багато в чому визначають ефективність роботи служб управління пер-
соналом сучасної організації: організація, персонал, система оцінки. 

Як показує досвід, сучасні організації практично не можуть обійтися без 
спеціального підрозділу, що займається розробкою, впровадженням, контролем 
(оцінкою), корегуванням систем управління персоналом. Назва і форми цього 
підрозділу можуть бути різними, головною ж з точки зору ефективності управ-
ління персоналом, рисою цієї міні-організації має бути здатність постійно 
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удосконалюватися, змінюватися і оновлюватися відповідно до зміни потреб 
(цілей) організації. Більш того, служба управління персоналом повинна зміню-
ватися в передбаченні змін цілей організації, у визначенні яких її представники 
повинні відігравати саму активну роль. 

Центральним елементом організації є люди, які працюють в ній, якими 
необхідно управляти так само як співробітниками інших функцій. Саме 
співробітники служби управління персоналом (а не структура відділу) 
забезпечують функціонування і оновлення систем управління персоналом 
організації. Серед основних якостей, якими повинні володіти фахівці з управ-
ління персоналом, в сучасних умовах варто виділити наступні. 

1. Знання сфери діяльності організації.  
2. Професійні знання і навички в сфері управління персоналом. 
3. Лідерство і управління змінами. 
4. Здібність до навчання і розвитку. 
При цьому, кожній організації, навіть об’єднаній найбільш кваліфіко-

ваними і вмотивованими працівниками потрібна система оцінки. Необхідною є 
така система вимірів і служб управління персоналом, робота яких повинна 
оцінюватися за мірою досягнення цілей організації. Проте цей показник 
потребує доповнення – оцінки витрат на досягнення цих цілей.  

Реальна ж ефективність системи управління персоналом може бути 
визначена лише при порівнянні міри реалізації цілей з витраченими на це 
засобами. Інтегральний показник (ефективність на рівні організації) транс-
формується в множину інших на нижчих рівнях, що показують ефективність 
управління персоналом підрозділу або окремих систем чи підсистем управління 
персоналом – підбору, навчання, розвитку і т.д. 

 
Список використаних джерел до розділу 1 

 
1. Афанасьев В. Г. Об эффективности социального управления / В. Г. Афанасьев, А. 

Д. Урсул // Вопросы философии. – 1982. – № 7. – С. 57-69. 
2. Ахлибинский Б. В. Теория качества в науке и практике: Методологический анализ / 

Б. В. Ахлибинский, Н. И. Храменко. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1989. – 200 с.  
3. Гегель Г.В. Наука логики / Г.В. Гегель – М., 1937. 
4. Джеймс У. Прагматизм / У. Джеймс // Воля к вере: Пер. с англ. – М., 1997. – С. 208-431. 
5. Зеленевский Я. Организация трудовых коллективов / Я. Зеленевский. – М., 1976. 
6. Котарбиньский Т. Трактат о хорошей работе / Т. Котарбиньский. – М., 1975. 
7. Питерс Т. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний): Пер. с 

англ. / Т. Питерс, Р. Уотермен. - М., 1986. 
8. Проблема эффективности в современной науке // Под ред. А.Д.Урсула. – Кишинев, 

1985. – 256 с. 
9. Проблемы эффективности научных исследований: Реферативный сборник. – 

ИНИОН РАН, 1991. – 145 с. 
10. Солодкая М. С. К единству социального и технического: проблемы и тенденции 

развития научных подходов к управлению / М. С. Солодкая. – Оренбург, 1997. – 208 с. 
11. Тейлор Д. Проектирование надежной аппаратуры / Д. Тейлор // Вопросы 

радиолокационной техники, 1958. – № 1. 
12. Флейшман Б. С. Системотехника и инженерная экология / Б. С. Флейшман // 

Вопросы философии. – 1983. – № 3. 



12 
 

13. Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях: Сокр. пер. 
с англ. – М.: Экономика, 1990. – 272 с. 

14. Двенадцать принципов эффективности // Г. Эмерсон, Файоль А. Управление – это 
наука и искусство. – М., 1993. – С. 96-220. 

15. Baird, Lloyd, and Meshoulam, Ham. Managing Two Fits of Strategic Human Resource 
Management. - Academy of Management Review, ml. 13, N 1, P. 116-128. 

16. Bowen, - David E, and Greiner, Larry. Moving from Production to Service in Human 
Resource Management. Organizational Dynamics, Summer 1986, p.p. 1-16. 

17. Drucker, Peter Goodbye to the Old Personnel Department. The Wall Street Journal, 
May 22, 1986, P. 16. 

18. Human Resource Management: Evolving Roles and Responsibilities. Bureau of 
National Affairs, Washington, D.C., 1988. 

19. Shuller, Randall. Repositioning the Human Resource Function: Transformation or Demise. 
Academy of Management Executive, vol. 4, № 3, p.p. 49-60. 



13 
 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМА 
ЕФЕКТИВНОСТІ 

 
Більшість підходів, присвячених розгляду проблеми організаційної 

ефективності, зводиться до характеристики особистих якостей, якими мають 
володіти “хороші менеджери”, а саме до того, що вони мають робити, щоб бути 
ефективними, і якими можуть бути результати їхньої діяльності, оскільки вони 
безпосередньо позначаються на організаційній ефективності. Так, П. Друкер 
пише, що головне в роботі управляючого його ефективність. Тому треба знати 
ефективність управляючого ... [6, с. 1-7]. Зокрема, підвищення ефективності орга-
нізаційних структур розглядається такими зарубіжними авторами, як Г.Саймон, 
П.Друкер [4, 6, 7] та вітчизняними науковцями Н.Нижник, В.Цвєтков [2, 5]. 

Варто дещо більш детально зупинитись на характеристиці основних 
понять, пов’язаних з ефективністю організаційних структур та їх впливу на 
ефективність управління організацією. 

Досягнення даної мети, в свою чергу, обумовлює потребу в розв’язанні 
наступних завдань: 

Ø проаналізувати існуючі підходи до вибору критеріїв ефективності 
управління; 

Ø охарактеризувати основні фактори, що визначають ефективність 
організаційної структури. 

Розкриваючи зміст даної проблематики, в першу чергу доцільно звернути 
увагу на розгляд принципових особливостей управління в організації, таких як 
створення і підтримка структур і процесів досягнення поставлених цілей або, 
більш конкретно, – створення умов для досягнення цілей організації. Тому, з 
нашої точки зору, доцільно під управлінням розуміти спеціальні взаємозалежні 
елементи (структури) та їх взаємодію (процеси), в результаті якої створюються 
необхідні умови для успішного досягнення визначених наперед цілей організації. 

Відповідно до цього, щоб більш концептуально визначити сутність 
управління, доцільно з’ясувати, що за “елементи” і в які структури і процеси 
вони повинні бути об’єднані, і як все це узгоджено між собою. Саме тому 
доцільно охарактеризувати головні фактори управління і їх вплив на 
ефективність організаційних структур. 

Так, аналізуючи поняття, пов’язані із оцінкою ефективності управлінської 
системи, варто зауважити, що ефективності, як вважають спеціалісти з 
управління, треба вчитись. Насамперед, це – практика, практичні навички, яких 
слід набувати в процесі постійної і кропіткої праці. В цьому контексті П. 
Друкер виділяє п’ять найважливіших навичок, якими доцільно володіти, щоб 
забезпечити необхідну ефективність організаційної структури: 

1) організовувати свій час, починати не з постановки завдань, а з орга-
нізації свого часу;  

2) концентрувати увагу на тому, що можна зробити для того, щоб дієвіше 
вплинути на діяльність та результати організації, в якій працюєш;  
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3) спиратися у своїй діяльності на сильні сторони своїх колег і підлеглих і 
починати з того, що людина може робити, а не з того, що вимагає від неї та чи 
інша робота;  

4) зосереджувати свої зусилля на кількох основних ділянках роботи, тобто 
на тих, на яких можна отримати високі результати; на виконанні головних 
справ першочергово;  

5) приймати ефективні рішення [7, с. 23-25].  
Відповідно до цього, важливими складовими успіху сучасних керівників 

в управлінні організацією є насамперед те, що психологи називають потребою в 
його досягненні, бажання працювати краще й більш ефективніше (efficiently), 
ніж це робилося раніш. Подібна думка не викликає принципових заперечень, 
оскільки досягнення високої ефективності управління справді значною мірою 
залежить від особистих і професійних здібностей менеджера. 

Водночас, варто зауважити, що ефективність управління – це ефект 
(результат), співставлений з витратами на його досягнення. У цьому разі ефект 
управління враховує і витрати управління, що дає можливість говорити про 
ефективність управління. Водночас, витрати на управління повинні включати в 
себе витрати не тільки на систему управління, а й на реалізацію управлінських 
рішень, що випливає із змісту ефекту управління. 

У зв’язку з цим, розуміння ефективності управлінської діяльності вимагає 
в першу чергу відповіді на ряд таких питань. А саме: 

Ø Якими є індивідуальні вимоги роботи?  
Ø Які типи людей найбільш відповідають цим вимогам?  
Ø Що мають робити керівники, щоб привести організацію до успіху?  
Ø Нарешті, які результати ефективного управління?  
Ø Як виступає ефективність в якості динамічного взаємозв'язку особи, 

процесу й результату?  
Варто відмітити тут, що для вітчизняної літератури здебільшого харак-

терна односторонність у висвітленні цих питань, де основна увага переважно 
зосереджується на процесах і результатах, пов'язаних з ефективним управ-
лінням, що засвідчує недостатню розробленість питань мотиваційної діяль-
ності, інтересів людини. 

При цьому слід пам’ятати, що термін “ефективність” пов’язується нами з 
результатами управлінських дій, тобто досягненням поставленої мети, що в 
кінцевому підсумку стосується задоволення індивідуальних мотивів. Іншими 
словами, термін “ефективність” показує, що рухає людьми, чим вони керуються 
у своїх діях, значною мірою пов’язаний з психологічними факторами поведінки 
людей. Такими мотивами є прагнення, намагання, потреби людей. Відповідно 
до цього, ефективність спільної дії виступає як рівень задоволення цих мотивів, 
де єдиною детермінантою цієї ефективності є індивідуум, адже мотиви в 
кінцевому підсумку є індивідуальними. 

При цьому варто зауважити, для того щоб бути ефективною, організацій-
на структура, що ґрунтується на співробітництві людей, має забезпечувати до-
даткові можливості для задоволення особистих мотивів. В результаті цього, 
управлінську ефективність слід розглядати як функцію взаємодії мотивації і 
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можливостей. Стає очевидним, що поняття ефективності виступає тут у ролі 
певного елементу порівняння. Тому, тут може виникнути питання: “Чи можна 
кількісно виміряти ефективність функціонування системи управління та апарату 
управління?” Безумовно, суворому кількісному виміру цей показник не піддає-
ться. Хоча нам можуть бути досить добре відомі взаємозалежності, що пов’язують 
кінцевий результат з виконаним обсягом і змістом управлінської діяльності, але ці 
залежності не завжди можна кількісно виміряти, так само і новий стан системи не 
завжди можна описати за допомогою кількісних характеристик.  

Слід відзначити, що до того ж і сама “технологія” управління в цілому не 
має кількісних показників і “виміряти” ефективність функціонування системи 
на проміжних і кінцевих етапах руху до заданої мети можна не кількісно, а 
шляхом якісної оцінки її стану, що і є основою визначення ефективності 
функціонування організаційної системи [5]. 

Фактично це означає, що ефективність управління виступає як результат, 
співставлений із затратами на його досягнення (вони включають не лише прямі 
витрати на систему управління, а й витрати на реалізацію управлінських рі-
шень). Саме тут стає необхідною очевидність виокремлення певних критеріїв, 
на основі яких можна оцінювати рівень результативності функціонування си-
стем управління, тобто визначати конкретні критерії ефективності. Якщо 
метою управління є досягнення об’єктом управління бажаного стану, то зміс-
том ефекту управління є досягнення цілей управління. Отже, критерій ефек-
тивності управління можна сформулювати як рівень досягнення цілей 
управління, міри досягнення об'єктом управління бажаного стану. 

Отже, ефективність управління можна розглядати як засіб зіставлення 
поставленої мети з досягнутим результатом – з очікуваним або спланованим  
(в даному разі ефективність – синонім результативності). Тому на практиці 
використовуються два критерії оцінки функціонування апарату управління – 
ефективність і економічність діяльності на шляху досягнення мети.  

Для оцінки роботи управлінського апарату, що безумовно позначається 
на організаційній ефективності, велике значення має механізм формування і 
реалізації мети. Заслуговує на увагу в цьому відношенні думка одного з про-
відних спеціалістів у галузі управління П. Друкера, зокрема, те, що “...Управ-
лінська праця, управлінські роботи і управлінська організація – не абсолютні... 
рамки їх окреслюються завданнями, що виконуються. Без розуміння місії, цілей і 
стратегії організації... управлінська робота не може бути продуктивною” [7, с. 48]. 

Однак, при цьому слід пам’ятати, що так само як змінюються цілі управ-
ління, змінюються і критерії ефективності. Тому при визначенні ефективності уп-
равління слід чітко розуміти сутність цілей управління та відповідно чітко їх ран-
жувати. Критерії ефективності управління мають застосовуватися не до засобів, а 
до конкретної мети (на чому, зокрема наголошує професор В.Цвєтков [5, с. 57]. 

Відповідно до цього, з метою визначення ефективності управління необ-
хідно виділити критерій, за якими можна визначити результативність управ-
лінської діяльності, тобто критерій ефективності. Як результат цього, основним 
змістом управлінської діяльності стає досягнення мети управління, а критерій 
ефективності управління може бути визначено як рівень досягнення цілей 
управління, ступінь досягнення об’єктом управління бажаного стану.  



16 
 

Також слід відзначити, що при цьому мають право на існування й інші 
показники функціонування управлінської системи (затрати, втрати управління, 
фактор часу та ін.), але це поодинокі показники, оскільки загальні результати 
можна оцінити лише за критерієм ефективності. Доцільно у цьому випадку 
зауважити, що Г.Саймон (Н.Simon) визначає критерій ефективності як “вибір”, що 
дає найбільший результат з даного застосування ресурсів [4, с. 252-274]. Тому 
надзвичайно важливо щоб одним із шляхів підвищення ефективності управління 
став пошук і використання таких факторів (індикаторів) управлінського процесу, 
які могли б слугувати їх кількісній характеристиці. Заслуговує на увагу також 
підхід американських дослідників, згідно з яким, незважаючи на всі труднощі 
вимірювання ефективності виділено ряд способів, за допомогою яких може бути 
оцінена ефективність діяльності держави або організації зокрема. Зокрема, у 
масштабах суспільства це: (1) рівень реального національного продукту на душу 
населення; (2) ступінь зростання реального національного продукту на душу 
населення; (3) міра використання витрат; (4) здатність до споживання випуску;  
(5) рівень конкуренції; (6) адекватність і точність планування [8, с. 94]. 

Отже, сутність розуміння ефективності організаційної структури визна-
чається дією кількісних і якісних чинників технічного, організаційного, полі-
тичного, соціально-психологічного та морально-ідеологічного змісту, що в 
свою чергу зумовлює необхідність використання багатофакторної та комп-
лексної моделі підвищення організаційної ефективності.  

Вважаємо, що водночас було би спрощенням стверджувати, що ефек-
тивність організаційної структури певним чином пов’язана зі способом, за 
допомогою якого суспільство шляхом використання обмежених ресурсів 
досягає своєї мети. Головне полягає в тому, щоб виявити, як керівники можуть 
визначити, коли і при яких обставинах організації діють ефективно. Оскільки, 
дійсний процес оцінки ефективності організаційних структур відбувається 
значно складніше, ніж це уявляється на перший погляд. Тому, очевидним є і 
той факт, що керівники повинні керувати організацією саме таким чином, щоб 
максимізувати досягнення цілей при продуктивному використанні ресурсів. 
Але головна проблема полягає в тому, як цього домогтися. 

Відповідно до цього, ефективність може виявитися досить невизначеним і 
змінним критерієм. Один керівник визначає ефективність розміром прибутку, в 
той час як інший вимірює її в таких поняттях, як конкурентоздатність, престиж 
у діловому світі або в очах громадськості, розширення організації. Однак, 
якими би критеріями не вимірювалася ефективність, основна її сутність зво-
диться до оцінки будь-якої організаційної структури і її змін. Вибір же 
відповідного критерію ефективності залежить від конкретних умов функціо-
нування, призначення і стратегії організації, причин здійснюваних змін. 

При цьому, доцільно звернути увагу на теорію систем, де ефективність 
можна визначити і виміряти в межах того, що є значимим для керівників як 
приватних підприємницьких, так і державних організацій. Відповідно до цієї 
теорії, яка закладає основи для вибору критеріїв ефективності організаційної 
структури, доцільно навести досить широкий спектр існуючих підходів до її 
дослідження і виміру, що дозволить таким чином розробити загальну модель 
ефективності організаційної структури. 
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Так, в першу чергу, на особливу увагу заслуговують два виміри, що 
стосуються сутності ефективності організаційної структури: 

а) у кінцевому рахунку успішне функціонування організації залежить від 
її здатності адаптуватися до вимог зовнішнього середовища; 

б) загальний цикл “вхідні фактори – процес – вихід продукції” повинен 
знаходитися у центрі уваги керівників, а критерій оцінки результату функ-
ціонування повинен відображати умови забезпечення ефективності [1]. 

У зв’язку з цим, в контексті теорії систем організація розглядається нами 
як один з взаємодіючих елементів системи. Потік вхідних факторів вироб-
ництва (витрати) і виходу продукції (випуск), є ключовим відправним пунктом 
опису організації. У найпростішій формі організація залучає ресурси (вхідні 
фактори виробництва) з більшої системи (зовнішнього середовища), обробляє 
ці ресурси і повертає у зміненій формі (вихід продукції). На схемі представлені 
основні елементи організації як системи (рис. 1).  

Оскільки організація використовує свої ресурси продуктивно, – її існування 
залежить від того, наскільки вона задовольняє потреби суспільства. Як тільки 
організація перестає задовольняти ці потреби, вона стає неефективною. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Взаємозалежність елементів системи 

 
При цьому слід відзначити, що поняття організації як системи, що спів-

відноситься з більшою системою, включає категорію зворотного зв’язку. В цьому 
відношенні організація залежить від умов зовнішнього середовища, що визна-
чають не тільки вхідні фактори (витрати), але і вихід виробленої продукції 
(випуск). Тому вона в обов’язковому порядку використовує засоби регулювання 
ринкового попиту, якими виступають канали інформації, та які безпосередньо 
дозволяють організації вивчати попит. Зворотний зв’язок відноситься до інфор-
мації, що відображає результат дій індивідуума, групи або організації.  

ПРОЦЕС Вихід 
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Вхідні фактори 
виробництва 

(затрати/  
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Зовнішнє середовище (умови) 

Зворотний зв’язок Результат 

Цілі 

економічність   ефективність         результативність 
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Тому, при цьому теорія систем підкреслює значення реагування змісту 
інформації, що надходить в результаті зворотного зв’язку, відповідно до чого, 
надзвичайно важливо визначати ефективність організаційної структури саме 
оптимальний баланс між різними видами діяльності по забезпеченню й 
використанню ресурсів. Як наслідок, ефективність організаційних структур 
визначається через наступні процеси: 

− забезпечення ресурсами;  
− продуктивне використання вхідних факторів виробництва стосовно 

виходу продукції;  
− виробництво товарів або послуг;  
− доцільне виконання технічних і адміністративних завдань;  
− інвестування в організацію;  
− підпорядкування правилам поведінки;  
− задоволення різноманітних інтересів окремих людей і їхніх груп [1]. 
При цьому варто зауважити, що кожний із вказаних видів діяльності 

спрямований на підтримку циклу “вхідний фактор – процес – вихід продукції” 
й адаптацію до умов зовнішнього середовища. 

Узагальнення проведених у різних країнах теоретичних і дослідницьких 
розробок виявило значну різноманітність концепцій і показників ефективності 
організаційних структур. Ця різноманітність відображає зовсім неоднакові під-
ходи щодо розуміння сутності самого поняття “ефективність”. Разом з тим 
можна стверджувати, що узагальнене поняття ефективності містить у собі ряд 
відомих і чітко визначених складових елементів, а підтримка оптимального 
балансу між ними – виступає одним із головних завдань керівників організацій. 

Відповідно до цієї схеми, важливо розрізняти три поняття, які становлять 
основу дослідження ефективності організаційної структури. Так, ефективність 
визначається як співвідношення між продуктом (товаром, послугою) та 
ресурсами, використаними для їх виробництва чи надання.  

Економічність – це мінімізація вартості ресурсів, спрямованих на діяль-
ність, та з огляду на відповідну якість.  

Результативність – це результати у порівнянні з цілями, співставленні з 
використаними для досягнення цих цілей ресурсами.  

При цьому слід пам’ятати, що сучасний рівень аналізу організаційної 
ефективності передбачає врахування фактору часу, коли організація розгля-
дається як елемент дещо більшої системи (зовнішнього середовища). В 
часовому відрізку організація приймає, переробляє і передає ресурси більшій 
системі і, відповідно, остаточна перевірка ефективності організаційної струк-
тури полягає в тому, чи може організація підтримувати себе в зовнішньому 
середовищі. Тому виживання організації є граничною або довготерміновою 
мірою організаційної ефективності. Однак керівники й всі, хто зацікавлений в 
існуванні організації, повинні користуватися індикаторами, що дозволяють 
оцінити імовірність її виживання. Для прикладу, це можуть бути індикатори 
короткотермінової дії, що включають виміри продуктивності, виробництва і 
задоволення. Існують також інші індикатори, що мають назву проміжних. У да-
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ному ж випадку мова йде про два критерії – адаптивності й розвитку. Взаємо-
зв’язок між цими критеріями ефективності і фактором часу представлено на рис. 2. 

Стає очевидним, що для всіх класифікацій критеріїв організаційної ефектив-
ності справедливим є те, що число короткотермінових, проміжних і довготер-
мінових критеріїв може бути збільшено або скорочено. Розглянемо головні з них. 

Виробництво. У даному контексті виробництво відображає здатність 
організації випускати таку кількість продукції і такої якості, що вимагає 
споживчий ринок. Показники виробництва включають прибуток, обсяг 
продажів, частку на ринку і т.д. Такі критеріальні показники безпосередньо 
відносяться до того випуску продукції організацією, що споживається 
покупцями і клієнтами. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Критерії організаційної ефективності і час 
 
Продуктивність. Даний показник визначається в цілому як відношення 

випуску продукції до вхідних ресурсів. Даний критерій, короткострокової дії, 
зосереджений насамперед на всьому циклі “вхідні фактори – процес – випуск 
продукції”, однак акцент зроблено на елементах “вхідні фактори” і “процес”. 
Показники ефективності включають рівень віддачі на капітал або фонди, 
одиницю вартості, відходів і втрат, простоїв. Показники продуктивності 
обов’язково повинні виражатися у формі пропорції: прибуток (вартість або 
випуск продукції), віднесена до часу. 

Задоволення. Розуміння організації як елементу соціальної системи, 
вказує на доцільності зосередження саме на вигодах, що одержують її члени, 
покупці і клієнти. Організаційна структура ефективна, якщо вона сприяє 
досягненню її цілей при мінімальних небажаних наслідках або витратах. Так, 
наприклад, для працівника, ефективна організаційна структура – це структура, 
яка не допускає втрат або помилок і забезпечує задоволеність роботою, має 
чіткі лінії підпорядкованості і розподілу відповідальності, дозволяє брати участь у 
вирішенні проблем, додає впевненості у майбутньому, визначає статус і мож-
ливості для службового росту і забезпечує престижний рівень заробітної плати. 

Адаптивність. Даний показник можна представити як рівень, при якому 
організація реагує на зміни умов її внутрішнього і зовнішнього середовища. 
Адаптивність розглядається тут як проміжний критерій, більш абстрактний, ніж 
рівень виробництва, продуктивність або задоволення. Цей критерій більше відно-

Довготермінові Проміжні Короткотермінові (Час) 

Виживання Адаптивність 
Розвиток 

Виробництво 
Продуктивність 
Задоволення 

(Критерії) 
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ситься до здатності керівника прилаштуватися до змін як зовнішнього, так і внут-
рішнього середовища організації. Низька ефективність організації, яка є резуль-
татом недостатньо великого рівня виробництва, продуктивності і задоволення, 
сигналізує про необхідність внесення змін в практику і стратегію управління.  

Таким чином, зовнішнє середовище може зажадати випуску іншої про-
дукції або надати інші ресурси, тим самим викликавши необхідність змін. Низь-
кий рівень адаптивності, при якому організація не може або не хоче прилаш-
туватися до змін зовнішнього середовища, означає погрозу її виживанню. На 
відміну від короткострокових критеріїв ефективності не існує спеціальних і 
конкретних показників виміру адаптивності. Організація управління може 
сприяти проведенню політики, що підтримує готовність до змін. В цьому плані 
існує вже визначена практика управління, що у разі необхідності застосування 
забезпечує необхідний рівень адаптивності. 

Розвиток. Головна ціль введення даного критерію полягає в підвищенні 
здатності організації виживати в тривалій перспективі. Традиційні спроби про-
ведення технічної й організаційної реконструкції включають програми навчан-
ня управлінського й інженерно-технічного персоналу, однак при цьому досить 
важливо розширювати сферу розвитку організації за рахунок включення ряду 
психологічних і соціологічних підходів. 

При цьому слід пам’ятати, що введення фактору часу дозволяє говорити 
про ефективність у коротко-, середньо- і довготривалій перспективі. Наприклад, 
певну організацію можна оцінювати як ефективну з погляду таких показників, як 
рівень виробництва, задоволення і продуктивність, але як неефективну при 
використанні показників адаптивності і розвитку. Виробник певних товарів може 
бути дуже продуктивним у короткотривалій перспективі, але в нього може бути 
мало шансів на виживання. Таким чином, коли мова йде про оптимальний баланс, 
то мається на увазі і збалансованість діяльності організації в часі. 

Адже відомо, що чим далі знаходиться майбутній період, тим більше 
невизначеними є його показники. Прогноз завтрашніх подій більш визначений, 
ніж прогноз подій майбутнього року. Природно, що і показники виробництва, 
задоволення і продуктивності відносно більш конкретні, певні, доказові й 
об'єктивні, чим показники адаптивності і розвитку. Це означає, що значно 
простіше визначити відносну організаційну ефективність, використовуючи 
короткотермінові, а не довготермінові критерії. 

Враховуючи проаналізовані нами теоретичні конструкції теорії і моделі 
управління, що пов’язані насамперед із ефективністю організаційних структур, 
пропонована нами модель ефективного управління побудована на аналізі 
успішної діяльності організацій і дозволяє отримати відповіді на запитання, які 
складові або елементи управління й у яких взаємозв’язках найбільше точно 
можуть характеризувати організацію як ефективну і що, навпаки, повинне 
змусити задуматися і придивитися до роботи організації?  

Відповідно до цього, нами здійснена спроба систематизувати основні 
фактори, що визначають ефективне управління організацією (таблиця 1).  
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Таблиця 1 
Основні фактори, що визначають ефективне управління 

організацією 
1. Культура 
співробітництва 

1.1. Формування сприятливого зовнішнього середовища організації; 
1.2. Розуміння відповідальності та важливості функцій партнерів; 
1.3. Формування ефективних та стабільних форм і механізмів 
співробітництва. 

2. Формування 
стратегії 
організації 

2.1. Ретельний аналіз проблем, на вирішення яких спрямована 
основна діяльність організації; 
2.2. Визначення основних принципів, мети, напрямків й умов 
діяльності, затверджених вищестоящим органом; 
2.3. Створення програми дій, спрямованої на здійснення стратегії (з 
визначенням критеріїв оцінки результатів). 

3. Близькість до 
клієнтів 

3.1. Надання своєчасної, повної і доступної інформації, що 
стосується можливостей вирішення проблем; 
3.2. Вироблення системи “зворотного зв’язку” та використання в 
роботі інформації, що надходить від клієнтів; 
3.3. Залучення клієнтів до реалізації програм з надання послуг. 

4. Професіоналізм 
у послугах 

4.1. Визначення основним призначенням організації – надання послуг; 
4.2. Дослідження якості надаваних послуг, ринку подібних послуг, що 
надаються іншими організаціями; 
4.3. Запровадження постійного аналізу і вдосконалення послуг на 
основі отримання інформації від клієнтів, а також порівняння з 
роботою подібних організацій. 

5. Організаційна 
культура 

5.1. Декларація загальної системи цінностей організації (для чого і для 
кого існує, як відноситься до тих, з ким взаємодіє і для кого працює?); 
5.2. Формування відповідних норм поведінки, іміджу керівників та орга-
нізації, способів спілкування і поведінки всередині і поза організацією; 
5.3. Створення дієздатного колективу. 

6. Організаційна 
структура 

6.1. Розподіл ролей і обов’язків в організації по вертикалі; 
6.2. Розподіл ролей і обов’язків в організації по горизонталі; 
6.3. Забезпечення координації дій членів команди, єдності управління. 

7. Людський 
фактор 

7.1. Встановлення відповідності особистих і професійних якостей 
членів команд організаційним цінностям; 
7.2. Вироблення і контролювання конкретних вимог до кожного 
співробітника на основі досягнення конкретних результатів; 
7.3. Встановлення відповідності винагороди за успішно виконану 
роботу до сподівань підлеглих. 

8. Система 
контролю 

8.1. Контролювання діяльність кожного члена організації з погляду 
використання ресурсів; 
8.2. Контролювання відповідності цілей програм і досягнутих 
результатів; 
8.3. Контролювання діяльність кожного члена організації з погляду 
його участі в процесі діяльності організації (надання послуг з погляду 
раціональності, правомірності, ефективності). 

9. Система 
фінансування 

9.1. Складання і ведення бюджету організації на основі принципів 
відкритості, а також планування доходів і витрат на майбутнє; 
9.2. Збалансовування грошових й інших ресурсів організації з її 
завданнями, зобов'язаннями, вимушеними витратами; 
9.3. Використання інформації про наявність і можливості бюджету в 
процесі аналізу і планування діяльності організації. 

10. Регулювання 
організації 

10.1. Пошук і аналіз інформації для успішної роботи як організації так 
і її партнерів; 
10.2. Забезпечення потреби організації і партнерів в інформації 
(стратегічної, оперативної, облікової, фінансової, правової т. д.); 
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10.3. Забезпечення можливості щодо регулярності отримання такої 
інформації ззовні. 

11. Інформаційне 
забезпечення 

11.1. Забезпечення належної поваги до права і внутрішніх норм 
організації; 
11.2. Підтримка організованості регулювання структури, прав і 
обов’язків співробітників; 
11.3. Підтримка організованості регулювання діяльності, процесів, 
поведінка членів організації. 

12. Механізм 
саморозвитку 

12.1. Регулярний аналіз проблем, рівня організованості з метою 
нагромадження досвіду і подальшого саморозвитку; 
12.2. Вироблення стратегії і програм розвитку організації, підвищення 
рівня адаптації до мінливих умов зовнішнього середовища; 
12.3. Заохочення до творчості в організації, прагнення до інновацій і 
участі членів і партнерів організації в її розвитку. 

 
При цьому слід пам’ятати, що традиційно критерієм оцінки ефективності 

інституційного рівня функціонування державного управління виступає стан 
ефективності управлінської діяльності (у тому числі в кризових умовах). В 
цьому плані доцільно звернути особливу увагу на модель ефективної 
організації, запропонованої Р. Лайкертом та, відповідно до якої визначено три 
основних фактори ефективності організаційної структури: 

1) внутрішньо організаційні – формальна структура організацій, економічна 
структура й соціальна політика, професійно-кваліфікаційний склад персоналу; 

2) проміжні змінні – людські ресурси організацій, організаційний клімат, 
методи прийняття рішень, способи стимулювання й мотивації діяльності; 

3) результативні змінні – ріст і падіння прибутку, ступінь задоволення 
запасів, потреб тощо [2, с. 7]. 

Застосовуючи вказаний підхід до оцінки ефективності організаційних 
структур, варто відзначити, що ефективність “народжується” в результаті 
складної взаємодії різних факторів, серед яких домінуюче положення займає 
насамперед людський фактор. 

Щодо висновків з даного дослідження, перспективи і подальших розвідок 
у даному напрямку, слід пам’ятати, що традиційно критерієм оцінки 
ефективності інституційного рівня функціонування державного управління 
виступає стан ефективності управлінської діяльності (у тому числі в кризових 
умовах). Рівень ефективності управління зумовлений складною взаємодією 
ситуативних, індивідуальних і мотиваційних чинників.  

Ситуативні характеристики включають організаційні та соціальні перед-
умови, що можуть вплинути на процес управління, це насамперед кількість 
службовців, структура організації й організаційно-психологічний клімат колек-
тиву. Суттєво впливають на ефективність управління система комунікацій, 
ієрархія влади і підпорядкування, усталені процедури прийняття рішень, 
характер взаємодії членів групи, індивідуальні характеристики керівника, його 
особистісні особливості, уподобання, вміння, навички, рівень інтелектуальної 
обдарованості, загальна й спеціальна підготовка та ін. Неабияке значення 
мають і мотиваційні характеристики, які спонукають людину до виконання 
певного завдання. Наше розуміння організаційної ефективності визначається 
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дією кількісних і якісних чинників технічного, організаційного, політичного, 
соціально-психологічного та морально-ідеологічного характеру, що в свою 
чергу зумовлює необхідність використання багатофакторної та комплексної 
моделі підвищення організаційної ефективності.  

Водночас, варто сьогодні особливо відмітити, що питання теорії, 
методології і методики оцінки функціонування організаційних структур не 
отримали у вітчизняній літературі глибокої розробки. Наведені в літературі 
критерії оцінки стосуються передусім ділових характеристик працівників, в той 
час як більш важливе значення у справі підвищення організаційної ефек-
тивності мають періодична оцінка стану реалізації завдань, оцінка виконуваної 
роботи за основними параметрами, орієнтація на результати праці, комплексна 
оцінка якості і кількості виконаної роботи.  

Отже, сутність розуміння ефективності організаційної структури визна-
чається дією кількісних і якісних чинників технічного, організаційного, полі-
тичного, соціально-психологічного та морально-ідеологічного змісту, що в 
свою чергу зумовлює необхідність використання багатофакторної та комп-
лексної моделі підвищення організаційної ефективності.  

Відповідно до цього, нами пропонується розглядати такі основні фактори, 
що визначають успішне управління організацією, як розвиток культури 
добродійності, формування стратегії організації, професіоналізм у послугах, 
організаційна культура, людський фактор, система контролю, система 
фінансування, регулювання організації, механізм саморозвитку. Водночас, варто 
зауважити, що систематизована нами таблиця – це не просто ілюстрація, вона 
може служити робочим інструментом в оцінці організаційної ефективності. 
Відповіді на перераховані в таблиці питання (використовуючи просту п’ятибальну 
шкалу: 1 – зовсім немає або дуже погано; 2 – у малому ступені, недостатньо; 3 – у 
середньому, нестабільно; 4 – добре, з деякими недоліками; 5 – відмінно) 
допоможуть проаналізувати ситуацію в організації.  
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3. АУДИТ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
На думку В.С.Пудіча “методологія управлінського аудиту покликана 

виявити, наскільки ефективно працює організація, зокрема оцінити це на основі 
аналізу всіх її складових [1]. Саме тому на думку вченого особлива увага при 
здійсненні управлінського аудиту має приділятись зв’язкам і принципам взає-
модії всіх об’єктів і суб’єктів управління організацією. Відтак основну мету 
управлінського аудиту В.С.Пудіч бачить у забезпеченні динамічного розвитку 
організаційної структури та гармонізації методів управління керівника та стилів 
виконання управлінських функцій персоналом. 

Одним із видів здійснення управлінського аудиту є аудит персоналу. 
Його сутність зводиться до запровадження діагностики персоналу організації. 
Однак таке вузько-методологічне розуміння кадрового аудиту обмежує його 
технологічні можливості. На нашу думку аудиту персоналу як технологія 
стратегічного управління повинен включати не лише діагностування персоналу 
діяльності, але і його функціональні можливості та результативність функ-
ціонування як структурного підрозділу органу державної влади, так і системи 
державного управління загалом.  

Методологія розуміння сутності аудиту персоналу у концепціях різних 
дослідницьких підходів містить свої понятійні корективи. Під аудитом персоналу 
традиційно розуміється “сукупність принципів і методів здійснення контролю за 
діяльністю персоналу для виявлення і усунення суперечностей, невідповідностей, 
дублювання інформації і скасування застарілих елементів управління” [2]. 
Відповідно до цього основною метою аудиту є забезпечення функціонування 
системи державного управління. У концепції американського вченого Ч.Т.Хофера 
аудит персоналу розглядається як “огляд, призначений для з’ясування того, чи 
виконуються цілі і процедури, визначені вищим керівництвом, чи ні” [2].  

У концепції Дж.С.Тимоті та Дж.Лоуверса під аудитом персоналу 
розуміється “вивчення ділових операцій з метою розробки рекомендацій від-
носно економнішого і ефективнішого використання ресурсів, результативності 
в досягненні цілей організаційної структури органу державної та відповідності 
політиці держави” [3].  

Наведені вище підходи до визначення сутності аудиту персоналу свідчить 
про його інструментально-технологічний характер, який спрямовує його на 
забезпечення контролю за діяльністю персоналу у виконанні державно-управ-
лінських рішень, спрямованих на забезпечення ефективності надання послуг 
громадянам. 

Особливо цікавий підхід до визначення сутність технології аудиту персо-
налу запропоновано російськими вченими. Зокрема на думку А.І.Селіна най-
більш методологічно виправданим є вживання поняття “аудиту системи управ-
ління персоналом”. Під ним вчений розуміє “комплексне та всебічне дослі-
дження системи управління персоналом на рівні керівництва вищої ланки 
служби управління персоналом і лінійного керівництва, що включає аналіз і 
оцінку кадрового потенціалу, функцій управління персоналом, організаційної 
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структури і функціонального розподілу праці, ефективності системи управління 
персоналом, а також розробку рекомендацій по її вдосконаленню” [4, с. 81].  

Виходячи із цього особливу увагу вчений приділяє аналізу процесуального 
забезпечення реалізації аудиту системи управління персоналом, який має чітко 
визначатись стратегічними цілями та завданнями органу державної влади. 

В межах даного аналізу особливу увагу слід приділити розгляду 
структури реалізації аудиту персоналу в органах державної влади. В даному 
відношенні слід чітко визначити об’єкт та суб’єкт аудиту персоналу в органах 
державної влади. У ролі першого виступають різноманітні індивідуально-харак-
терологічні та професійні аспекти використання потенціалу персоналу та 
управління ним у системі функціонування органів державної влади. Під суб’єк-
том слід розуміти активну діяльність зовнішніх експертів (зовнішній аудит) або 
власного персоналу державно-управлінської структури при тимчасовій його 
ізоляції від управлінського процесу і як такого який не перебуває у 
організаційної підлеглості (внутрішній аудит). Реалізація аудиту персоналу 
регламентується відповідними принципами, до яких належать: 

Ø комплексність (при проведенні аудиту персоналу мають враховуватись 
всі чинники, які впливають на систему управління персоналом, наприклад 
взаємозв’язки між органами влади, домовленості, стан керованості 
персоналом); 

Ø оперативність (своєчасне ухвалення рішень щодо вдосконалення орга-
нізації системи управління персоналом);  

Ø перспективність (при проведенні аудиту персоналу слід враховувати 
перспективи розвитку органу державної влади);  

Ø багатоаспектність (аудит персоналу як по вертикалі, так і по гори-
зонталі може здійснюватися по різних каналах: адміністративному, економіч-
ному, правовому та інших).  

Ø узгодженість (припускає, що заходи щодо проведення аудиту персо-
налу мають бути завжди узгоджені з основними цілями органу державної влади 
і синхронізовані в часі);  

Ø адаптивність (гнучкість) (прилаштування технології і методології ауди-
ту персоналу до змін системи управління персоналом і цілей, що змінюються, і 
умов діяльності органу державної влади та факторів його розвитку);  

Ø паралельність (одночасне виконання окремих елементів аудиту 
персоналу за функціональними напрямами, підвищує оперативність аудиту 
системи управління персоналом). 

Виходячи із цього можна визначити основні напрямки здійснення аудиту 
персоналу:  

− аудит кадрового потенціалу;  
− аудит функцій системи управління персоналом;  
− аудит організаційної структури і функціонального розподілу праці в 

системі управління персоналом;  
− аудит ефективності управління персоналом.  
Реалізація кожного із цих напрямів реалізації аудиту персоналу визначає 

відповідний рівень аудиту персоналу в органах державної влади, до яких належать: 
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− рівень вищого керівництва;  
− рівень служби управління персоналом;  
− рівень лінійного керівництва.  
На кожному із таких рівнів здійснюється відповідне організаційно-пра-

вове, нормативно-методологічне та інформаційне забезпечення процесу 
здійснення аудиту персоналу. 

Запровадження технології аудиту персоналу з необхідністю має приводити 
до отримання результатів аудиту. Під ними доцільно розуміти “аудиторське 
заключення про стан системи управління персоналом і кадровий потенціал органу 
державної влади, а також комплекс рекомендацій щодо вдосконалення системи 
управління персоналом і підвищення ефективності використання кадрового 
потенціалу структурного підрозділу органу державної влади” [5, с. 86].  

На особливий методологічний інтерес у даному відношенні заслуговує 
технологічна схема аудиту персоналу розроблена російським вченим 
А.І.Селіною [6, с. 14] (Рис. 3). 

На думку А.І.Селіної центральним питанням технології аудиту системи 
управління персоналом є вибір цільових показників аудиту персоналу. Форму-
вання системи показників базується на використанні основних напрямів здійс-
нення аудиту системи управління персоналом, і включають [7, с. 56]:  

1. Показники аудиту кадрового потенціалу;  
2. Показники аудиту функцій системи управління персоналом;  
3. Показники аудиту організаційної структури і функціонального 

розподілу праці в системі управління персоналом;  
4. Показники аудиту ефективності системи управління персоналом.  
Аналізуючи аудит персоналу як один із видів технології стратегічного 

управління доцільно чітко виходити із розуміння двох його рівнів: 
Ø внутрішній аудит (аудит який здійснюється керівником конкретної 

організаційної структури і поширюється на діагностування персоналу та його 
діяльності, який безпосередньо йому підпорядкований); 

Ø зовнішній аудит (діагностування умов та факторів, які впливають на діяль-
ність персоналу і тим самим висувають нові критерії вимог до його діяльності). 

В загальнометодологічному контексті технологія аудиту персоналу вима-
гає від керівника володіння новою спеціалізацією “управлінського персоналу 
(менеджер-аудитор) по контролю за результативністю організації і виконання 
операцій управлінського циклу, що спрямоване виключно на забезпечення 
продуктивності управлінської діяльності” [8, с. 109].  

Саме тому на думку А.І.Пригожина “сучасний керівник як хороший фахівець 
повинен володіти самими сучасними знаннями про предмет аналізу” [9, с. 127].  

Саме у такому контексті розуміння аудиту персоналу являє собою техно-
логію стратегічного управління, складовими якої виступають динамічні та 
гнучкі методи, способи, процедури оцінки ефективності системи управлінської 
діяльності персоналу органу державної влади. В даному відношенні аудит персо-
налу має бути зорієнтований на досягнення відповідних цілей, до яких належать: 

Ø оцінка ефективності діяльності персоналу; 
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Ø виявлення “сильних” та “слабких” сторін у діяльності управлінського 
персоналу; 

Ø ефективність внутрішньоорганізаційних механізмів контролю за 
діяльністю персоналу з боку керівника; 

Ø розроблення рекомендацій, щодо вдосконалення системи управлінської 
діяльності у кризових умовах; 

Ø адаптація персоналу до умов реорганізації, реструктуризації, злиття, 
поглинання та ліквідації структурного підрозділу органу державної влади. 
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Рис. 3. Технологічна схема аудита системи управління персоналом 
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Виходячи із того, що основним технологічним прийомом здійснення 
аудиту персоналу в органах державної влади є діагностування його діяльності, 
доцільно виокремити основні структурні елементи реалізації діагностування, за 
допомогою яких і здійснюється аудит персоналу в органах державної влади. 
Такими структурними елементами технології діагностування виступають: 

1. Моніторинг (механізми збору даних про діяльність персоналу, його 
керованість, які забезпечують виявлення на цій основі найбільш важливих тенден-
цій і невирішених проблем по управлінню персоналом в межах даної організації).  

2. Аналіз (розподіл системи управління персоналом на складові елементи, 
що тим самим дозволило б дослідити і визначити його фактичний стан, іденти-
фікувати найбільш істотні характеристики та критерії вимог якими має 
володіти персонал певного органу державної влади).  

3. Оцінка (визначення рівня ефективності кадрового потенціалу і системи 
управління персоналом шляхом співставлення фактичних знань, вмінь і показ-
ників їх відповідності конкретним параметрам, критеріям, нормам, правилам, 
принципам, стандартам, цілям і завданням органу державної влади) [189].  

5. Перевірка функціонування персоналу конкретного структурного під-
розділу на предмет відповідність його діяльності трудовому законодавству та 
дотримання його прав.  

6. Експертиза документації по управлінню персоналом (положень, інст-
рукцій, регламентів, правил, кодексів і так далі), оцінка їх повноти і достат-
ності, правильності складання і ефективності використання у процесі управ-
ління персоналом [10].  

7. Ревізія кадрового діловодства на предмет контролю дотримання, за-
тверджених трудовим законодавством правил і норм ведення кадрового обліку, 
достовірності і об’єктивного віддзеркалення в документах дійсного положення, 
відсутність порушень [11]. 

8. Запровадження нововведень щодо діагностування діяльності персо-
налу, для практичного використання прогресивних ідей, винаходів, результатів 
діяльності персоналу. 

9. Розробка рекомендацій – письмовий або усний відгук, порада або вка-
зівка про певний образ дій, вдосконалення методів по управлінню персоналом 
для досягнення цілей і завдань організації.  

Одним із видів аудиту персоналу в органах державної влади є опе-
раціональний аудит або аудит результативності. За допомогою такого виду 
аудиту керівнику вдається ідентифікувати проблеми, з якими стикається персо-
нал у процесі реалізації своїх функціональних повноважень. На думку М.Песа-
ріна та А.Слейтера такий вид аудиту дає найбільш реальну оцінку управління і 
функціонування організації, а також виконань роботи персоналом з погляду 
ефективності, економічності і результативності його діяльності [12].  

Відтак, на нашу думку, основною функціональною метою аудиту персо-
налу в органа державної влади як технології стратегічного управління є 
визначення рівня результативності його діяльності. Однак тут відразу ж постає 
питання, за якими критеріями має визначатись результативність персоналу. 
Б.М.Смірнов з цього приводу звернув увагу на п’ять основних критерії, до яких 
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він відніс технологічний, організаційний, економічний, соціальний, правовий. 
Кожен із таких критеріїв слугує своєрідним імперативом для здійснення конт-
ролю за діяльністю персоналу. Відповідно до цього вчений визначив основні 
напрями за якими має здійснюватись аудит діяльності персоналу органу 
державної влади. До них, зокрема належать: аудит інтелектуальних здібностей, 
аудит механізмів управління, аудит дотримання законів і принципів 
функціонування організації (системи), аудит професіоналізму персоналу, 
функціональний аудит, комплексний аудит, системний аудит [13].  

Доцільність запровадження такого підходу до розуміння аудиту персо-
налу в сучасних умовах суспільно-політичного та економічного розвитку є 
найбільш виправданою. Оскільки тут аудит має носити багатофункціональний 
характер і поширюватись на всі предметні сфери діяльності персоналу в 
органах державної влади, а відтак він має бути універсальним засобом 
здійснення контролю її результативності. 

Особливий інтерес в межах даного аналізу становить концепція російського 
вченого А.Я.Кібанова, в межах якої розроблено модель технології аудиту персо-
налу, запровадження якої чітко розподіляється між підсистемами управління 
персоналом, кожна із яких наділяється відповідними функціональними 
повноваженнями по її реалізації. Такими підсистемами виступають: 

Ø підсистема планування і маркетингу персоналу, яка забезпечує розроб-
ку кадрової політики і стратегії управління персоналом, аналіз кадрового 
потенціалу і т.д.;  

Ø підсистема розвитку організаційної структури управління, яка забез-
печує аналіз організаційної структури управління, проектування нової, розроб-
ку штатного розкладу, розробку і реалізацію рекомендацій по розвитку стилю і 
методів керівництва. 

Такі підсистеми, на нашу думку, також мають виступати інституційною 
основою здійснення аудиту персоналу в органах державної влади [14].  

Загальностратегічною метою здійснення аудиту персоналу у діяльності 
органів державної влади є вдосконалення системи управління персоналом і на 
цій основі підвищення ефективності використання кадрового потенціалу органу 
державної влади відповідно до його принципів розвитку. Реалізація такої стра-
тегічної мети з необхідністю вимагає відповідності технології аудиту персоналу 
основним його завданням, серед яких: 

Ø визначення відповідності стратегії управління персоналом і кадрової 
політики стратегії і цілям розвитку органу державної влади;  

Ø вдосконалення системи управління персоналом і визначення 
перспектив її розвитку;  

Ø виявлення рівня відповідності бажаного і дійсного стану кадрового 
потенціалу в розрізі відповідності його стратегічним завданням структурного 
підрозділу органу державної влади;  

Ø виявлення проблем у сфері управління персоналом, що перешкоджають 
ефективному функціонуванню органу державної влади;  

Ø вдосконалення методів і технологій управління персоналом відповідно 
до умов та потреб соціально-економічного та політичного розвитку;  
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Ø встановлення відповідності діяльності персоналу вимогам законодавства; 
Ø підвищення рівня результативності персоналу;  
Ø оцінка діяльності служб управління персоналом та їх функціональної 

ролі у здійсненні стратегічного управління конкретним структурним підроз-
ділом органу державної влади; 

Важлива роль в оптимізації діяльності персоналу в органах державної влади 
належить незалежному управлінському аудиту. Його функціональним завданням 
має бути незалежне обстеження та оцінка управлінської діяльності персоналу на 
предмет її відповідності оптимізаційним стандартам підвищення ефективності 
державно-управлінської діяльності. Відповідно до цього під аудитом персоналу в 
органах державної влади слід також розуміти механізм вдосконалення системи 
управління персоналом відповідно до стратегії розвитку як органу державної 
влади так і конкретних його структурних підрозділів.  

Оптимізаційна роль технології аудиту персоналу посідає важливе зна-
чення в сучасних кризових умовах. Оскільки в умовах кризи відбувається фор-
мування нової стратегії, що супроводжується фактичним переходом стратегії 
функціонування на активний розвиток, що тим самим має забезпечити стабіль-
ність і ефективність системи управління персоналом. Відповідно до цього при 
стабільному функціонуванні організації аудит персоналу виступає стратегічною 
функцією управління персоналом. Якщо ж під аудитом персоналу розуміти 
форму зовнішнього впливу на розвиток організаційної структури, то “будь-яке 
втручання у розвиток організаційної структури ззовні приводить до зміни 
стратегії, тим самим посилюючи необхідність зовнішнього аудиту системи 
управління персоналом” [15, с. 317].  

Окремим технологічним прийомом стратегічного управління при реалі-
зації аудиту персоналу є аудит-менеджмент. Такий технологічний прийом доз-
воляє сформувати цілісне уявлення про стан та розвиток управлінських здіб-
ностей та засоби їх належного застосування. На думку В.П.Пугачева аудит-
менеджмент дозволяє “перейти від емпіризму в управлінській теорії і практиці 
до професіоналізму, тобто до науково обґрунтованого виконання управлінської 
діяльності” [16, с. 202]. 

Запровадження аудиту персоналу в системі функціонування органів дер-
жавної влади з необхідністю вимагає розробки чітких критеріїв вимог, принципів, 
методів та механізмів діяльності персоналу. Відтак це свідчить про те, що аудит 
персоналу носить не лише технологічний, але й методологічний характер, 
оскільки чітко визначає критеріальні засади професійних навиків, етичних 
стандартів поведінки персоналу, відповідності його кваліфікаційним стандартам 
функціонування системи органів державної влади. Такий підхід до розуміння 
аудиту персоналу дозволяє подолати організаційно-функціональні суперечності у 
взаємодії керівник – персонал. Це дозволяє визначити конкретні оптимізаційні 
переваги запровадження технології аудиту персоналу, зокрема вона забезпечує: 

Ø спостереження і дослідження моделей діяльності персоналу у різних 
управлінських ситуаціях; 

Ø здійснення регулярних контактів керівника і персоналу у формі 
реалізації управлінських функцій; 
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Ø інтеграцію і координацію управлінської практики персоналу у процесі 
реалізації ним відповідних функціональних повноважень; 

Ø накопичення інформації для порівняння і систематизації характеристик 
діяльності персоналу в органах державної влади; 

Ø спостереження закономірностей поведінки персоналу в умовах 
модернізації та реорганізації державно-управлінської структури. 

В межах даного аналізу також слід звернути увагу на методологію 
реалізації аудиту персоналу в органах державної влади. Важлива роль тут 
належить функціональному методу здійснення аудиту персоналу. В основі 
запровадження даного методу лежить комплексне, системне діагностування 
персоналу, метою якого є підвищення ефективності його функціонування та 
всієї організаційної структури. Функціональний метод аудиту персоналу 
дозволяє сформувати аудиторське заключення і розробити рекомендації по 
вдосконаленню управління персоналом у системі органів державної влади.  

Виходячи із цього функціональний метод аудиту персоналу забезпечує 
суттєві переваги у системі управління персоналом, зокрема він забезпечує залу-
чення зовнішніх експертів до процедури аудиту персоналу, що тим самим робить 
оцінку його діяльності більш об’єктивною. Завдяки даному методу детально 
вивчаються всі можливості оптимізації по кожному функціональному напряму 
діяльності персоналу, завдяки чому вдосконалюється система управління 
персоналом.  

Виходячи із логіки даного розгляду проблеми особливу увагу слід 
приділити розгляду основних етапів реалізації технології аудиту персоналу. 

1. Підготовчий (вироблення спільного підходу до реалізації аудиту персо-
налу: керівник органу державної влади вирішує, хто конкретно із персоналу 
братиме участь у проведенні аудиту, відповідно до цього визначається тип 
аудиту персоналу, проводиться оцінка аудиторських ризиків, складається план 
діагностування персоналу). 

2. Інформаційний (відбір, систематизація і вивчення даних, які характе-
ризують діяльність персоналу, а також даних по аналогічних підрозділах інших 
структурних підрозділів органів державної влади). 

3. Аналітичний (аналіз та оцінка персоналу за певний період його 
діяльності, формування аудиторського заключення, який би включав: аудит 
кадрового потенціалу; аудит функцій системи управління персоналом; аудит 
структури управління загалом та функціонального розподілу праці в системі 
управління персоналом; аудит ефективності системи управління персоналом; 
баланс сильних і слабких сторін системи управління персоналом). 

4. Творчий (формування комплексу рекомендацій щодо вдосконалення 
системи управління персоналом органу державної влади, що включає 
виявлення способів виконання функціональних повноважень в межах окремого 
структурного підрозділу, формування варіантів функцій, попередню оцінку і 
відбір варіантів шляхом порівняння діяльності персоналу в межах окремого 
структурного підрозділу). 
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5. Дослідницький (опис кожного варіанту діагностування діяльності пер-
соналу, що включає експертизу, відбір варіантів з урахуванням його оптимі-
заційного ефекту). 

6. Рекомендований (розгляд і затвердження рекомендацій і ухвалення 
рішень щодо їх реалізації). 

7. Впровадження (підготовка персоналу апарату управління до впро-
вадження і розробки плану-графіка впровадження проекту).  

Наведені вище етапи технології реалізації аудиту персоналу характе-
ризують процес аналізу й оцінки системи управління персоналом по кожному 
напрямку. 

Аудит персоналу в органах державної влади також потребує розроблення 
стандартів його проведення. Такі стандарти А.І.Селіна поділяє на три групи, які 
розробляються безпосередньо в аудиторській організації (для зовнішнього 
аудиту) і керівниками вищої ланки спільно службою управління персоналом і 
службою внутрішнього аудиту (за наявності такої) для внутрішнього аудиту. Це 
дозволило вченому визначити такі стандарти проведення аудиту персоналу в 
органах державної влади: 

Ø загальні стандарти (визначення концептуальної бази);  
Ø основні стандарти (підготовка і планування аудиту персоналу, техно-

логія аудиту системи управління персоналом, вимоги до формування ауди-
торського висновку);  

Ø стандарти професії (вимоги до кваліфікації аудиторів відповідно до 
напрямів і рівнів аудиту персоналу) [17].  

Запровадження таких стандартів аудиту персоналу відіграє оптимізаційну 
роль, оскільки забезпечує не лише ефективність діагностування діяльності 
персоналу, але й функціонування організаційної структури загалом. Цікавий 
підхід у даному відношенні запропоновано Р.Фостером, якому вдалося 
розробити покроковий алгоритм вдосконалення системи аудиту персоналу в 
органах державної влади. До таких основних кроків він відносить: 

 
Крок 1:  Визначення цілей впровадження проекту по вдосконаленню системи 

управління персоналу. 
Крок 2:  Формування робочої групи, призначення керівника групи. 
Крок 3:  Складання плану-графіка впровадження проекту по вдосконаленню 

системи управління персоналом. 
Крок 4:  Матеріально-технічна підготовка. 
Крок 5:  Професійна підготовка учасників проекту. 
Крок 6:  Соціально-психологічна підготовка учасників проекту. 
Крок 7:  Розробка системи стимулювання впровадження проекту. 
Крок 8:  Видання наказу-інструкції щодо вдосконалення системи управління 

персоналом. 
Крок 9:  Процес контролю аудиту персоналу.  
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ВИСНОВКИ 
 

1. Наведені міркування дозволяють зробити висновок, що ефективність, 
як характеристика діяльності відображає відношення результату одного з 
“елементів” діяльності до всіх її інших “елементів” – цінностей, потреб, цілей і 
засобів (витрат). Різні точки зору з приводу ефективності і методів її оцінки 
пов’язані з різними способами узгодження критеріїв і мають прагматичну, а не 
теоретичну основу. 

Як було нами відзначено, в поняття ефективності входить відношення 
результату діяльності до цілей, що деякі дослідники називають “цільовою 
ефективністю”. Проте, відношення результату до цілей є певною мірою 
відповідності результату і меті. Цю відповідність прийнято вважати 
надійністю. Таким чином, якщо система функціонує надійно, тобто результат її 
діяльності відповідає цілям, то відношення результату до мети є близьким до 
максимального. 

Проте, останнім часом саме надійність, виражена як результат відносно 
цілей, починає відігравати домінуючу роль у визначенні ефективності. В 
підтвердження цьому можна привести декілька аргументів. 

При встановленні наступних аспектів досліджень, пов’язаних з ефек-
тивністю управлінських систем, скористаємося порадою авторів однойменної 
книги (7), які зробили свої висновки на підставі дослідження досвіду кращих 
компаній. Їх порада така: “Якість перш за все!” Що ж треба розуміти під 
якістю? Виявляється, що якість, це насамперед – бездефектна (безпомилкова) 
робота, відсутність браку, як безпосередньо на стадії виготовлення продукту 
надання послуги, так і на всіх інших стадіях управлінського процесу. 

Саме безпомилковість є однією з головних умов надійності. Першою й 
основною вимогою до ефективного управління на сьогодні, є надійність як 
властивість, що забезпечує відповідність процесу функціонування системи його 
нормі. Іншою вимогою до ефективного управління, на думку авторів, є 
партисипативний стиль управління, який вони визначають як “взаємну 
відповідальність в системі взаємовідносин керівників і підлеглих” [7, с. 11]. 

2. Основними вимогами, що пред’являються до ефективного управління 
системами управління персоналом, є надійність і відповідальність або, як це 
формулюється в Т.Пітерса, Р.Уотермена, Дж.Харрінгтона, В.Демінга, якість і 
відповідальність. Проте в управлінні поняття “якість” стало використовуватися 
самостійно пізніше, ніж поняття “ефективність” і “надійність”. Саме якість 
стає тим новим ідеалом, на досягнення якого передбачалося кинути всі основні 
сили і ресурси. Предметом професійної відповідальності керівників 
проголошується якісна робота. Основним змістом поняття “якості” в управлінні 
стала бездефектність.  

Враховуючи положення теорії систем, наше розуміння організаційної 
ефективності визначається тим, якою мірою організація досягає оптимуму 
взаємин у всіх видах діяльності. Ефективність являє собою складову ряду видів 
діяльності, що охоплюють цикл “вхідний – фактори – процес – вихід продукції” 
і адаптацію до зовнішнього середовища. У свою чергу, кожен компонент 
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(структурний підрозділ) організації – будь то виробництво, збут, управління 
персоналом, постачання, проектно-конструкторські роботи, дослідження і 
розвиток – може бути представлений у виді системи зі своїми вхідними 
ресурсами, процесом, адаптаційною діяльністю, що повинні оптимізуватися для 
досягнення загальної організаційної ефективності. 

У зв’язку з цим, іншим аспектом оптимального балансу є забезпечення 
необхідного взаємозв’язку між критеріями в рамках визначеного періоду. Не 
існує фіксованого взаємозв’язку між рівнем виробництва, задоволенням і 
продуктивністю. Ні теоретичні дослідження, ні реальна практика не дають 
основ стверджувати, що рівень виробництва і задоволення тісно пов’язані. 
Вказані показники можуть змінюватися в одних або в різних напрямках, 
залежно від обставин, тому керівникові важливо розпізнати необхідність 
визначення потенційного взаємозв’язку показників, перш ніж запроваджувати 
політику впливу на них. 

3. Аудит персоналу в органах державної влади дозволяє сформувати си-
стемне уявлення про його діяльність, виявити “сильні” та “слабкі” сторони 
такої діяльності, порівняти її на відповідність стандартам ефективності 
діяльності. Це свідчить про те, що аудит персоналу як технологія стратегічного 
управління дозволяє сформувати нову якість у керівника – вміння знаходити 
дефекти реалізації управлінських функцій та розробляти механізми їх усунення. 
Системне запровадження аудиту персоналу у системі органів державної влади 
сприяє розвитку системи управління персоналом, а відтак і забезпеченню рівня 
ефективності функціонування конкретного структурного підрозділу орану 
державної влади. 
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