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Найбільший ефект та якість системи управління персоналом до-
сягають у тому випадку, коли застосовується система методів у ком-
плексі. Застосування системи методів дозволяє глянути на об'єкт удо-
сконалення з усіх боків, що допомагає уникнути прорахунків [7]. 

Методи управління – це сукупність засобів і способів впливу 
управляючого суб’єкта на об’єкт управління для досягнення конкрет-
них цілей. Метод управління характеризує закінчений акт впливу на 
об’єкт управління. 

У процесі конкретного рішення управлінських проблем доцільно 
організувати ефективні комунікації і залучати різні методи управління, 
які дозволять врахувати чужі помилки й надають способи вирішення 
кадрових та господарських задач.  

Додаткового вивчення потребують аналіз взаємозв’язку між ме-
тодами управління та стилями керівництва і розробка службової 
кар’єри на основі психологічної орієнтації як один з найбільш важли-
вих результатів психологічного планування.  
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 Виокремлено складові соціально-економічної ефективності управління персона-
лом підприємства та подано їх зміст.  На основі аналізу діяльності промислових підпри-
ємств визначено їх вагомість та розроблено комплекс заходів щодо підсилення кожної 
складової і, таким чином, підвищення рівня соціально-економічної ефективності управ-
ління персоналом. 
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В умовах формування соціально орієнтованої економіки все бі-
льшої актуальності набувають ті аспекти, які визначають якісний рі-
вень управління персоналом і напрями забезпечення ефективного 
управління персоналом підприємства. Розгляд ефективності як в еко-
номічному, так і в соціальному аспекті отримує сенс тільки тоді, коли 
працівника розглядають як активного учасника виробництва, який за-
безпечує успіх діяльності підприємства.   

Актуальність роботи обумовлена тим, що, незважаючи на існу-
вання досліджень відомих зарубіжних та вітчизняних вчених, серед 
яких слід зазначити М.Армстронга, О.Єгоршина, Н.Гавкалову, Дж. 
Лафту, М.Нагорську, А.Чухно [1-6] та ін., питання, пов’язані з підви-
щенням соціально-економічної ефективності управління персоналом з 
акцентом на формування дієвої кадрової політики підприємства, фор-
мування та використання інтелектуального та соціального капіталу з 
теоретичної і практичної точок зору є відкритими для подальших роз-
робок. 

Метою нашого дослідження є виокремлення та аналіз чинників 
соціально-економічної ефективності управління персоналом підприєм-
ства. 

Об’єктом дослідження є процеси забезпечення соціально-
економічної ефективності управління персоналом на підприємстві. 

Предметом дослідження виступають теоретичні, методичні й 
практичні аспекти управління персоналом.  

У процесі дослідження були поставлені та вирішені наступні за-
дачі: 
 виокремлено складові соціально-економічної ефективності управ-

ління персоналом та розкрито їх сутність; 
 проаналізовано стан складових соціально-економічної ефективнос-

ті управління персоналом на прикладі промислових підприємств; 
 розроблено рекомендації щодо збільшення вагомості складових у 

процесі забезпечення соціально-економічної ефективності управ-
ління персоналом. 

У зв'язку з інтенсивним розвитком економіки, який вимагає ство-
рення соціально орієнтованого управління, недостатньо обмежуватися 
розглядом економічної та соціальної ефективності як різних аспектів 
однієї категорії. Актуальним представляється визначення синтезовано-
го змісту категорії “соціально-економічна ефективність”. У зв'язку з 
цим, узагальнивши визначення економічної та соціальної ефективнос-
ті, пропонується авторське бачення даної категорії: соціально-
економічна ефективність управління персоналом – це складова загаль-
ної ефективності, яка характеризує досягнутий ефект від виробничої 
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діяльності, здобутий з мінімальними витратами та ступінь задоволення 
працівників, які зумовили отримання цього ефекту. 

Виходячи з викладеного вище, соціально-економічна ефектив-
ність містить наступні елементи: 
1) кадрову політику – генеральний напрямок у кадровій  роботі, обу-

мовлений сукупністю найбільш важливих, принципових положень, 
виражених у рішеннях уряду на тривалу перспективу або окремий 
період [2]; 

2) інтелектуальний капітал, що акумулює наукові та професійно-
технічні знання працівників, поєднує інтелектуальну працю та ін-
телектуальну власність, нагромаджений досвід, спілкування, орга-
нізаційну структуру, інформаційні мережі, – тобто все те, що ви-
значає імідж фірми та зміст її бізнесу. Усі елементи інтелектуаль-
ного капіталу є, по суті більш-менш дійовими факторами, що ви-
значають створення багатства сучасного суспільства [6]; 

3) соціальний капітал, що включає зв’язки, визнані норми і цінності, 
що сприяють взаємодії у середині групи чи між ними та при засто-
суванні яких можливе отримання певного соціально-економічного 
ефекту [3]. 

З метою викладення результатів науково-теоретичних розробок 
ефективного застосування кадрової політики, формування та ефектив-
ного використання інтелектуального та соціального капіталу, підтвер-
джених емпіричними дослідженнями шляхом доведень, була розроб-
лена анкета, що містить 30 запитань, на основі чого в рамках дослі-
джуваної проблеми здійснювався аналіз складових соціально-
економічної ефективності на 10 промислових підприємствах Харківсь-
кої та Донецької області: ДНВП «ЕМЗ ГШ та ТУ соляної промислово-
сті», ЗАТ «Артемівський електротехнічний завод», ТОВ "ХаРП, АТ 
"ХЗТД", ДП "Харківський завод електроапаратури", ДП МОУ "Харків-
ський механічний завод", ВАТ "Вовчанський агрегатний завод", ВАТ 
"Укрелектромаш", ТОВ "ХЗ ПТО", ВАТ "Победа труда". 

За результатами анкетування в рамках кожної складової була роз-
рахована питома вага, що дає змогу виявити вплив кожної складової на 
соціально-економічну ефективність. Результати дослідження зводяться 
до наступного: стан жодної складової не відповідає ідеальному та не 
досягає 100%, а найбільш ефективною є система кадрової політики 
(78,6%), але й вона не є досконалою, щодо формування та використан-
ня інтелектуального та соціального капіталу, то вони знаходяться на 
низькому рівні та мають 63,5 і 61,4% відповідно. 

Для збільшення вагомості визначених складових керівництву не-
обхідно створювати умови  для  підвищення загального рівня  соціаль- 
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но-економічної ефективності управління персоналом. Серед яких є: 
 використання сучасних інформаційних технологій; 
 залучення персоналу до прийняття управлінських рішень; 
 розробка ефективної системи оцінювання персоналу; 
 застосування нових форм навчання персоналу та удосконалення 

існуючих, підтримка та заохочення до самоосвіти. Додаткова освіта 
підвищує рівень знань, збільшуючи обсяг та якість інтелектуально-
го потенціалу [1]; 

 створення сприятливих умов професійного та особистого росту; 
 використання матеріальних та моральних форм заохочення співро-

бітників: мотивація сприятиме роботі з більшою творчою віддачею; 
 підтримка здоров’я та медичне обслуговування співробітників, що 

приведе до зменшення кількості захворювань і, як наслідок, збіль-
шення часу використання організацією інтелектуального капіталу; 

 створення сприятливого морально-психологічного клімату; 
 проведення корпоративних заходів для працівників; 
 управління стресами та конфліктами. 

Процес управління проходить декілька етапів. При цьому зміню-
ються підходи до розгляду ефективності, стаючи більш інтегрованими 
та послідовними. Виділяють багато аспектів ефективності управління 
персоналом, серед яких провідне місце належить соціально-економіч-
ній ефективності, яка охоплює як економічні результати від діяльності 
підприємства, так і ступінь задоволеності персоналу, завдяки якому 
були досягнути ці результати, та складається з кадрової політики, інте-
лектуального та соціального капіталу.  

Розроблення комплексу заходів для підвищення вагомості кожної 
складової забезпечить як соціально-економічну ефективність управ-
ління персоналом, так і ефективність діяльності підприємства в ціло-
му. 
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