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Визначено сутність понять «контролінг» 
та «контролінг персоналу». Сформовано 
показники контролінгу персоналу за рівнями 
управління на підприємстві. Проаналізовано 
напрями усунення проблем формування і 
використання системи контролінгу пер-
соналу на вітчизняних промислових підпри-
ємствах. Виділено напрями формування 
системи контролінгу персоналу в управлінні 
підприємством.
Ключові слова: управління персоналом під-
приємства, контролінг, контролінг персо-
налу, показники контролінгу, промислове 
підприємство.

Определена сущность понятий «кон-
троллинг» и «контроллинг персонала». 
Сформированы показатели контроллинга 
персонала по уровням управления на пред-
приятии. Проанализированы направления 
решения проблем формирования и исполь-
зования системы контроллинга персонала 

на отечественных промышленных пред-
приятиях. Выделены направления форми-
рования системы контроллинга персонала 
в управлении предприятием.
Ключевые слова: управление персоналом, 
контроллинг, контроллинг персонала, пока-
затели контроллинга, промышленное пред-
приятие.

The essence of the concepts of «controlling» 
and «controlling the personnel» is determined. 
The indicators of controlling the personnel by lev-
els of management at the enterprise are formed. 
Directions of elimination of problems of formation 
and use of personnel control system at domestic 
industrial enterprises are analyzed. The direc-
tions of the formation of the personnel control 
system in the management of the enterprise are 
highlighted.
Key words: personnel management of the 
enterprise, controlling, controlling of personnel, 
indicators of controlling, industrial enterprise.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку ринкових відносин в Україні рівень 
управління економікою насамперед визнача-
ється якістю наявних людських ресурсів та здат-
ністю і готовністю їх до ефективної праці. Ці про-
блеми повинні вирішуватися на рівні державного 
управління, вони також є особливо актуальними 
для великих промислових підприємств зі склад-
ною системою управління персоналом. Методи 
управління персоналом, що застосовуються на 
вітчизняних підприємствах, потребують упрова-
дження принципово нових, сучасних технологій, 
планування, організації, координації, аналізу та 
інформаційного забезпечення управлінських сис-
тем. Водночас традиційні підходи щодо організа-
ції систем управління поступово втрачають свою 
ефективність через нестабільний стан української 
економіки, політичну невизначеність уряду нашої 
країни, демографічну і соціальну кризу, неякісний 
стан нормативно-правового забезпечення і зако-
нотворчої діяльності у сфері регулювання зайня-
тості та основних напрямів управління людськими 
ресурсами. 

У зв’язку з цим важливого значення набуває 
впровадження контролінгу персоналу як переду-
мови забезпечення досягнення цілей промисло-
вого підприємства в довгостроковій перспективі. 
Однак слід відзначити, що натепер упровадження 
контролінгу персоналу в практичну діяльність не 
має достатнього розповсюдження через методо-
логічну невизначеність його сутності та обмежену 
характеристику переваг та наслідків його застосу-
вання на промисловому підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у становлення концепції контро-
лінгу внесли зарубіжні, російські та вітчизняні еко-
номісти, такі як М. Армстронг, Ю. Вебер, А. Дайле, 
Х. Кюппер, Р. Манн, Е. Майер, Х. Фольмут, Д. Хан, 
П. Хорват, В.В. Волгін, Н.Г. Данилочкіна, В.О. Дят-
лов, О.П. Єгоршин, П.В. Журавльов, А.Я. Кіба-
нов, О.Г. Одєгов, С.М. Петренко, М.С. Пушкар, 
Р.М. Пушкар, О.К. Платов, Л.А. Сухарева, В.В. Тра-
він, Д.С. Фалько, С.В. Шекшня, Г.Ф. Шепітько та 
інші. Однак застосування контролінгу в сфері 
управління персоналом, на жаль, не наведено 
у працях науковців, що вимагає його аналізу та 
вивчення й надалі.

Дослідженням теоретичних засад та методич-
них підходів до управління персоналом займа-
лися видатні вчені-дослідники, такі як К. Алдер-
фер, Д. МакГрегор, А. Маслоу, У. Оучі, Т. Пітерс, 
В.Н. Анісімов, Д.П. Богиня, В.Р. Вєснін, В.В. Вол-
гін, М.М. Глазов, О.А. Грішнова, B.C. Джевонс, 
С.П. Дирін, Г.В. Жаворонкова, А.Я. Кібанов, 
О.В. Крушельницька, Е.М. Лібанова, В.В. Лукаше-
вич, Л.І. Михайлова, Т.В. Поспєлова та інші. Засто-
сування ж інструментарію контролінгу з метою під-
вищення ефективності управління персоналу не 
висвітлено у роботах дослідників.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Отже, у сучасній вітчизня-
ній науці проблеми контролінгу персоналу у всіх 
сферах економічної діяльності, незважаючи на їх 
актуальність, залишаються поза увагою науковців. 
Дослідження проблем управління персоналом та 
впровадження контролінгу в систему управління 
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персоналом промислового підприємства мають 
розрізнений і некомплексний характер, що визна-
чило вибір теми дослідження та зумовило його 
мету і завдання.

Метою статті є подальший розвиток теоре-
тичних положень та розроблення обґрунтованих 
практичних рекомендації щодо формування сис-
теми контролінгу персоналу на підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Діяльність під-
приємств і організацій в умовах ринкової еконо-
міки вимагає нових підходів до управління: на пер-
ший план висуваються економічні, ринкові критерії 
ефективності, підвищуються вимоги до гнучкості 
управління. Новим явищем в управлінні стала 
поява контролінгу як функціонально відокрем-
леного напряму економічної роботи на підпри-
ємстві, пов’язаного з реалізацією фінансово-еко-
номічної коментуючої функції в менеджменті, що 
забезпечує прийняття оперативних і стратегічних 
управлінських рішень. Координуючи, інтегруючи і 
спрямовуючи діяльність усієї системи управління 
підприємством на досягнення поставлених цілей, 
контролінг виконує функцію управління підприєм-
ством чи організацією і є одночасно синтезом пла-
нування, обліку, контролю, економічного аналізу, 
організації інформаційних потоків.

Лише комплексний характер спостереження за 
всіма блоками господарської і фінансової діяль-
ності може забезпечити інформацію про стано-
вище підприємства і тенденції, що сприяють зміц-
ненню або послабленню позиції підприємства на 
ринку. Як система спостереження за діяльністю 
підприємства у всій його багатогранності виділя-
ється нова наукова дисципліна – контролінг. Як 
зазначає професор В.Б. Івашкевич, «одним із най-
новіших напрямів теорії і практики обліку, контр-
олю й аналізу господарської діяльності підприєм-
ства за рубежем є контролінг» [1, c. 10].

Контролінг – функціональний відокремлений 
напрям економічної роботи на підприємстві, який 
пов’язаний з реалізацією фінансово-економічної 
функції в менеджменті для прийняття оператив-
них і стратегічних управлінських рішень [2, c. 6]. 
Контролінг – концепція ефективного управління 
економічним об’єктом з метою забезпечення його 
сталого і тривалого існування в постійно змінюва-
ному середовищі [3, c. 6].

Згідно з думкою О. Гасило, контролінг – це 
система, що покликана забезпечити інформа-
ційно-методологічну підтримку прийняття управ-
лінських рішень та координацію діяльності різних 
підрозділів і працівників підприємств для досяг-
нення загальних цілей підприємства, отже, більш 
доречно замість «контролінгу персоналу» вико-
ристовувати термін «контролінг управління пер-
соналом». Тому що контролінг управління персо-
налом як концепція управління, містить у собі не 
лише функцію аудиту персоналу (під яким біль-

шість учених розуміє контролінг персоналу), але й 
функції інформаційно-аналітичного забезпечення, 
планування, аналізу, моніторингу, контролю та 
регулювання процесів щодо управління персона-
лом підприємств [4, c. 370].

Контролiнг – це один з найновіших напрямів 
інформаційно-економічного розвитку підприєм-
ства. У сучасних умовах господарювання інтерес 
до нього проявляється все більшою мірою, що 
зумовлено появою значної кількості перекладе-
них видань із питань обліку, фінансів, ціноутво-
рення тощо. 

Система контролінгу – це принципово нова кон-
цепція інформації й управління, яку можна визна-
чити як обліково-аналітичну систему, що реалізує 
синтез елементів обліку, контролю, планування, 
яка забезпечує як оперативне, так і стратегічне 
управління процесом досягнення цілей і результа-
тів діяльності підприємства.

Контролінг персоналу є одним із новітніх напря-
мів підвищення ефективності системи управління 
людським потенціалом. Для більш чіткого розу-
міння його сутності розглянемо деякі наявні під-
ходи до цього поняття. 

А. Папмел пропонує таке визначення: «Контр-
олінг персоналу базується на ідеї створення ефек-
тивної системи управління за допомогою безпе-
рервного порівняння планових цілей і фактичної 
ситуації з метою розпізнавання «вузьких місць» у 
сфері управління, включаючи розгляд зовнішніх 
факторів» [5, с. 194].

Е. Потхофф і К. Трешер вважають, що поняття 
«контролінг персоналу» включає всі завдання 
контролінгу, такі як планування, контроль і аналіз 
погрішностей, як на стратегічному, так і на опера-
тивному рівні. При цьому розглядаються не тільки 
витрати, але і продуктивність (результат) [6, с. 53].

У. Вил приводить таке визначення: «Контр-
олінг персоналу містить у собі систематичне пла-
нування, аналіз і контроль роботи з персоналом 
загалом. Контролінг персоналу, будучи страте-
гічним інструментом управління, повинен врахо-
вувати безліч зовнішніх і внутрішніх факторів, а 
також їх взаємозв'язки та взаємодії» [7, с. 97]. 

На думку Р. Брамземанна, у сферу діяльності 
контролінгу персоналу входить розроблення і 
надання інструментів для забезпечення страте-
гічного та оперативного потенціалу продуктив-
ності праці на підприємстві [8, с. 121]. Р. Бюнер 
під контролінгом персоналу розуміє координацію 
планування, управління і контролю економічних 
процесів персоналу на економічний успіх підпри-
ємства в довгостроковій перспективі [8, с. 122].

Таким чином, можна дійти висновку, що контр-
олінг персоналу – це інструмент управління, 
що дає змогу більш ефективно реалізовувати 
кадрову функцію в менеджменті підприємства 
для досягнення оперативних і стратегічних цілей 
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Таблиця 1.1
Трактування поняття «контролінг персоналу» вченими 

Зміст визначення поняття «контролінг персоналу» Автор
Контролінг персоналу містить у собі систематичне планування, аналіз і контроль роботи з пер-
соналом загалом. Контролінг персоналу, будучи стратегічним інструментом управління, пови-
нен враховувати безліч зовнішніх і внутрішніх факторів, а також їх взаємозв’язки та взаємодії

Wiehl U.

Контролінг персоналу – система внутрішньофірмового планування і контролю у сфері персо-
налу, що допомагає перетворювати стратегії в планові величини й конкретні заходи, а також 
формувати основні положення з управління персоналом

Weber W.

У сферу діяльності контролінгу персоналу входить розроблення і надання інструментів для 
забезпечення стратегічного та оперативного потенціалу продуктивності праці на підприємстві

Bramsemann R.

Контролінг персоналу базується на ідеї створення ефективної системи управління за допо-
могою безперервного порівняння планових цілей і фактичної ситуації з метою розпізнавання 
«вузьких місць» у сфері управління людськими ресурсами

Papmehl A.

Під контролінгом персоналу розуміють координацію планування, управління і контролю еко-
номічних процесів персоналу на економічний успіх підприємства в довгостроковій перспективі

Buehner R.

Контролінг у традиційному розумінні – контроль за встановленням погрішностей плану і на 
основі цього введення коригувальних заходів у сфері управління персоналом

Witt F.-J.,
Witt K.

Kонтролінг персоналу включає всі завдання контролінгу, такі як планування, контроль і аналіз 
погрішностей як на стратегічному, так і на оперативному рівні. При цьому розглядаються не 
тільки витрати, але і продуктивність (результат)

Потхофф Е.  
і Трешер К.

Функція контролінгу персоналу складається з координації основоположності, планування, 
контролю та інформації. До завдань контролінгу персоналу відноситься створення і координа-
ція системи кадрового планування та контролю; створення кадрової інформаційної системи; 
проведення досліджень ефективності планів; виконання функцій кадрового аудиту; ведення 
системи кадрової інформації

Кібанов А.Я.

Завданнями контролінгу персоналу є дослідження впливу на розподіл співробітників за робо-
чими місцями на результати праці організації; аналіз соціальної та економічної ефективності 
застосування тих чи інших методів управління; координація планування персоналу з плану-
ванням інших сфер діяльності організації, особливо у зв’язку з кардинальними перетворен-
нями в ній; створення інформаційної бази персоналу

Веснін В.Р. 

Контролінг персоналу розглядається як важлива функціональна складова частина на рівні 
підприємства, яка дає змогу впливати на причини, що лежать в основі формування цілей і 
кадрового процесу загалом

Анісімов В.М.

Контролінг персоналу – це приєднання до системи внутрішнього контролю фірми, плану-
вання і регулювання роботи з персоналом

Беляцький Н.П.

Контролінг персоналу – це сучасна концепція управління персоналом, яка спрямована відпо-
відати новій ролі персоналу в організації, враховуючи часові зміни в суспільстві та технології. 
Основна ідея контролінгу персоналу – у застосуванні концепції контролінгу у сфері управління 
персоналом, в інтеграції економічного і соціального компонентів ефективності в організації

Одегов Ю. Г.,  
Ніконова Т.В. 

за допомогою забезпечення підтримки, координа-
ції і оптимізації як всієї системи управління люд-
ськими ресурсами, так і окремих сфер управління 
(табл. 1.1) [9].

Контролінг персоналу зарекомендував себе 
як високорезультативний інструмент, що сприяє 
збільшенню швидкості адаптації до змін, запо-
бігаючи відхиленням та надаючи релевантну 
інформацію щодо найбільш економічно вигід-
ного альтернативного шляху розвитку підпри-
ємства та напрямів використання персоналу на 
підприємстві. Процеси зростання підприємства 
і ускладнення його інформаційних мереж пови-
нні супроводжуватися вдосконаленням системи 
контролінгу персоналу, яка, отримуючи імпульси 
подальшого розвитку зсередини, повинна функці-
онувати із випередженням (запасом) на подаль-
ший розвиток.

Використання інструментів контролінгу в управ-
лінні персоналом підприємств має базуватися на 

системному підході, оскілки цього вимагає сама 
природа такого явища, як контролінг. Системним 
підходом передбачається збалансоване викорис-
тання стратегічних і оперативних інструментів 
контролінгу. 

У таблиці 1.2 наведено основні економічні показ-
ники контролінгу персоналу з урахуванням рівнів 
управління, що розглянуті вище [10, c. 41–42]. 

Облік і регулювання показників, що харак-
теризують роботу зайнятих на підприємстві та 
діяльність з управління персоналом, дозволяють 
встановити вплив цих показників на загальний 
результат роботи підприємства, а також відо-
бражають якість і шляхи вдосконалення системи 
управління персоналом.

Контролінг персоналу, використовуючи кла-
сичні інструменти: обґрунтування, оцінки якісних, 
кількісних показників, їх планування, облік, управ-
ління і контроль, розглядає працівників як найваж-
ливіший фактор організації підприємства на всіх 
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Таблиця 1.2
Показники контролінгу персоналу за рівнями управління

Рівні управління Економічні показники

Стратегічний Трудовий потенціал і його компоненти. Рентабельність інвестицій у людські ресурси. 
Структура і тенденції розвитку витрат на людські ресурси.

Тактичний

Рівень плинності кадрів Обсяг інвестування заходів щодо розвитку людських ресурсів. 
Обсяг інвестування соціальних програм. Показники ефективності соціальних програм. 
Потреба в кадрах. Показники кадрових пересувань та їх ефективність. Витрати на заро-
бітну плату. Витрати на створення нормальних умов праці.

Оперативний

Показники кадрової структури (чисельність і склад за категоріями і рівнем кваліфікації, 
статево-вікова структура). Загальні та диференційовані витрати на одного працівника. 
Рівень абсентеїзму. Рівень захворюваності і травматизму на робочому місці. Показники 
використання робочого часу. Показники ефективності програм з розвитку персоналу. 
Показники оцінки ефективності співробітників. Показники ефективності використання 
людських ресурсів.

рівнях управління та сприяє підвищенню ефектив-
ності виробничих процесів.

Серед проблем формування й організації сис-
теми контролінгу персоналу на вітчизняних під-
приємствах є відсутність системи управлінського 
обліку, фінансові обмеження реалізації запропо-
нованих рішень, концентрація на контролі замість 
повноцінного використання спектру функцій контр-
олінгу, складність визначення критеріїв ефектив-
ності самого контролінгу персоналу.

На основі проведеного аналізу проблем фор-
мування і функціонування системи контролінгу 
персоналу на промислових підприємствах сфор-
мульовані основні напрями їх вирішення, які наве-
дені у таблиці 1.3 [11, c. 44].

Головною передумовою формування системи 
контролінгу персоналу на вітчизняних промислових 
підприємствах має бути попереднє створення узго-

дженої ієрархічної системи стратегій управління пер-
соналом промислового сектору, затверджених послі-
довно на державному, галузевому й організаційному 
рівнях, що підвищить якість та ефективність страте-
гічного і тактичного управління на підприємстві. 

Стратегія розвитку персоналу промислових 
підприємств як людського капіталу спрямована на 
досягнення головної мети – створення умов і мож-
ливостей для забезпечення продуктивної зайня-
тості та розвитку персоналу, на подолання ризиків 
втрати його якісних і кількісних властивостей, під-
вищення ефективності витрат на персонал, трудо-
вої та інноваційної активності, сприяння професій-
ному та кар’єрному зростанню.

На основі розробленої стратегії з розвитку пер-
соналу як людського капіталу уточнюються цілі і 
пріоритети впровадження контролінгу персоналу 
на промисловому підприємстві. 

Таблиця 1.3
Напрями усунення проблем формування і використання системи контролінгу персоналу  

на вітчизняних промислових підприємствах
Планування і організація 

процесів формування системи 
контролінгу

Прийняття і реалізації рішень 
у системі контролінгу персоналу

Контроль ефективності системи 
контролінгу персоналу

– розроблення і реалізація стратегії 
підприємства в сфері управління 
персо-налом;
– організація і введення управлін-
ського обліку витрат на персонал;
– розроблення методик оцінки 
доцільності формування системи 
контролінгу персоналу;
– розроблення структури системи 
контролінгу пер-соналу і реалізація 
її в межах організаційної структури 
підприємства;
– підвищення рівня обіз-наності 
керівників у ви-користанні контр-
олінгу і його інструментів в роботі 
підприємства;
– розроблення положення про від-
діл контролінгу підприємства.

– мінімізація впливу людського фак-
тора в наданні й обробці інформації в 
інформаційній системі контролінгу за 
рахунок використання методу пере-
хресної перевірки да-них;
– забезпечення проходження співро-
бітниками, залученими до виконання 
функцій у межах системи контролінгу, 
навчання сучасним методам і засо-
бам відбору і підготовки інформації 
для прийняття управлінських рішень;
– забезпечення послідов-ності у 
прийнятті рішень через дотримання 
цілей підприємства і зацікавлених 
сторін;
– розроблення чітких процедур 
координації всередині системи контр-
олінгу персоналу;
– категоризація рішень з метою 
визначення рівня регламентації 
діяльності виконавців.

– розроблення взірцевих критеріїв 
ефективності системи контролінгу 
персоналу;
– розроблення методів оцінки ефек-
тивності функціонування системи 
контролінгу персоналу та її складо-
вих частин;
– розроблення методів ком-
плексної оцінки зусиль і результату 
роботи персо-налу;
– формування у співпраці із від-
ділом управління персоналом 
методів, спря-мованих на матері-
альне стимулювання активності 
персоналу.
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Об’єктом контролінгу персоналу в системі 
виступають витрати на персонал, процеси управ-
ління персоналом та людські ресурси безпосеред-
ньо. Формування ж та застосування контролінгу 
персоналу сприяє ефективній реалізації стратегії 
розвитку персоналу на вітчизняних промислових 
підприємствах (рисунок 1.1) [11]. 

Принципи побудови системи контролінгу люд-
ських ресурсів – це правила, основні положення 
і норми, яким повинні слідувати контролери під 
час формування системи контролінгу людських 
ресурсів.

Використовуючи результати досліджень, про-
ведених провідними спеціалістами з питань 
управління персоналом підприємства, а також 
їхній досвід побудови системи управління персо-
налом, обґрунтовано в таблиці 1.4 основні прин-
ципи побудови і розвитку системи контролінгу пер-
соналу [12, c. 310–312].

Система контролінгу персоналу виконує свої 
ключові функції з планування, підготовки інформа-
ції, контрольно-аналітичної діяльності, управління 
та координації на основі інформації внутрішнього і 
зовнішнього походження.

Пропонується упорядкувати інформацію, 
що походить від зовнішніх і внутрішніх чинників 
впливу, залежно від можливості чи неможливості 
прямого регулювання її системою контролінгу 
персоналу та систематизувати інструментарій і 
технології в межах роботи із кожною категорією 
(таблиця 1.5) [13, c. 162–167].

Формування системи багаторівневих стратегій 
від галузевого та національного рівня до підпри-
ємства є найкращим варіантом для формування 

умов та реалізації збереження, ефективного вико-
ристання та розвитку персоналу. Реалізація захо-
дів стратегії має проходити паралельно у всіх її 
напрямах і бути спрямована на формування умов 
і можливостей продуктивної зайнятості та розви-
тку персоналу, підвищення ефективності витрат 
на персонал, трудової та інноваційної активності, 
професійного та кар’єрного зростання.

Отже, успішність вирішення проблем упро-
вадження контролінгу в управління персона-
лом промислових підприємств України полягає 
у застосуванні системного підходу передусім 
до формулювання вихідних положень і цільо-
вих орієнтирів управління персоналом, що були 
покладені в основу стратегії розвитку персоналу 
промислових підприємств як людського капіталу. 
Структурування системи контролінгу персоналу 
на основі чотирьох функціональних підсистем 
зумовлене раціональним характером її ключової 
мети – максимального охоплення процесів управ-
ління персоналом підприємства задля підвищення 
економічної ефективності управлінських заходів у 
цій сфері, ефективності використання людських 
ресурсів, вартості капіталу на одного співробітника 
та покращення фінансового результату промисло-
вого підприємства в довгостроковій перспективі.

Висновки і пропозиції. Таким чином, система 
контролінгу персоналу є складовою частиною сис-
теми стратегічного управління підприємством, що 
спирається на наскрізну систему державних і галу-
зевих стратегій управління людськими ресурсами, 
наявність яких сприятиме формуванню послідов-
них стратегій управління персоналом на вітчизня-
них промислових підприємствах.

Рис. 1.1. Напрями формування системи контролінгу персоналу  
в управлінні підприємством

 

Формування 
персоналу 

Ефективне 
використання 

Розвиток 
персоналу 

- вдосконалення 
системи відбору та 
розподілу кадрів, 
організації 
нормування та 
оплати праці; 
- формування 
моральних 
цінностей, 
лояльності та 
професіоналізму 
для адаптування в 
колективі 
організації. 
 

- мотивація до 
якісної та 
продуктивної 
праці;  
- поліпшення умов, 
охорони та безпеки 
праці; 
- управління 
соціальним 
розвитком; 
- становлення 
виробничої 
демократії та 
корпоративної 
культури. 
 

- інвестування в 
професійну 
підготовку та 
перепідготовку 
персоналу; 
- підвищення 
ефективності 
роботи з молодими 
спеціалістами, в 
т.ч. із 
використанням 
наставництва; 
- забезпечення 
кар'єрного росту. 
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Таблиця 1.4
Принципи побудови системи контролінгу персоналу на підприємстві [11]

Принцип Зміст
Принципи, що визначають вимоги до формування системи контролінгу персоналу

Відповідності функцій 
контролінгу персоналу цілям 

виробництва

Функції контролінгу людських ресурсів формуються і змінюються не довільно, а від-
повідно до потреб і цілей підприємства

Первинності функцій 
управління персоналом

Склад підсистем кадрового контролінгу, організаційна структура залежать від 
змісту, кількості і трудомісткості функцій управління персоналу

Оптимального 
співвідношення 

управлінських орієнтацій

Диктує необхідність випередження орієнтації функцій контролінгу персоналу на 
розвиток виробництва порівняно з функціями, спрямованими на забезпечення 
функціонування виробництва

Економічності Припускає найбільш ефективну та економічну організацію системи контролінгу пер-
соналу за одночасного підвищення економічної та соціальної ефективності

Прогресивності Відповідність системи контролінгу персоналу передовим зарубіжним аналогам
Перспективності Система кадрового контролінгу повинна бути організована з урахуванням перспек-

тив розвитку організації
Комплексності Під час формування системи контролінгу персоналу необхідно враховувати всі 

зовнішні та внутрішні фактори, що сприяють або перешкоджають організації сис-
теми контролінгу на підприємстві

Оперативності Своєчасне прийняття рішень щодо аналізу та вдосконалення системи контролінгу 
персоналу, що попереджають або оперативно усувають відхилення, за показни-
ками системи контролінгу

Оптимальності Різноманітне розроблення пропозицій щодо формування системи кадрового контр-
олінгу і вибір найбільш раціонального варіанту для конкретних умов виробництва

Доступності Чим доступніша для розуміння система контролінгу персоналу, тим ефективніше 
вона працює. Система повинна бути адекватною потребам підприємства

Науковості Розроблення заходів щодо формування системи контролінгу персоналу повинне 
ґрунтуватися на досягненнях науки у сфері управління та з урахуванням зміни зако-
нів розвитку суспільного виробництва в ринкових умовах

Погодженості Взаємодії всередині системи контролінгу персоналу повинні бути загалом пого-
джені з основними цілями організації 

Стабільності Для забезпечення стійкого функціонування системи кадрового контролінгу необ-
хідно визначити вузькі і слабкі місця, які за відхилення від заданої мети організації 
спонукають до регулювання системи управління персоналом

Багатоаспектності Контролінг персоналу координує різні аспекти управління працівниками: економіч-
ний, соціальний, організаційний тощо

Таблиця 1.5
Функції контролінгу персоналу відповідно до ступеня контрольованості  

зовнішніх впливів на діяльність підприємства [13]

Види впливів Функції контролінгу персоналу Результат виконання 
функцій

Зовнішні
некеровані

Моніторинг діяльності персоналу

Ціль – одержання інформації про тенденції в зовнішньому 
середовищі і їх вплив на діяльність авіапідприємства в розрізі 
ефективності діяльності персоналу.
Методи, що використовуються, – соціологічних досліджень.
Технології збору й аналізу інформації.
Інструмент – статистичний аналіз.

Рекомендації з 
управління кадровими 

ресурсами
і проведення 

організаційних змін

Внутрішньо- 
системні 
регульовані

Діагностика ефективності діяльності персоналу

Ціль – прогноз і попередження конфліктів, згладжування опору.
Технології роботи з людьми, обробки та інтерпретації інформації.
Інструмент – оперативний контролінг, КРІ, 
виявлення опору змінам, індивідуальна робота зі співробітниками

Оперативне прийняття
якісних управлінських 

рішень
і проведення змін
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FORMATION AND USING OF A PERSONAL CONTROL SYSTEM FOR INDUSTRIAL ENTERPRISE

Current practice of personnel management is undergoing radical changes due to the transformation of 
industrial relations, a change of values of employees, increased social responsibility. The low level of efficiency 
of personnel management is the factor of the lack of efficiency of enterprises and the cause of social and labor 
sphere deformation. Lack of integrated approaches to complex issues solving regarding the effectiveness of 
personnel management updates the choice of the topic of our research.

The problem of evaluation of work behavior, has not only not solved, but not even formulated in principle. 
But the attempts to construct a measuring instrument of labor behavior should not be left as labor behavior of 
the employee acquires the status of a strategic factor in the viability of the modern enterprise.

In article are formulated peculiarities of the control of labour behavior of personnel. Personnel certification 
of the evaluation sheet with account the behavioral elements of work are developed. The scale of evaluation 
characteristics of labour behavior of personnel at an engineering enterprise are formed.

The essence of the concepts of «controlling» and «controlling the personnel» is determined. The indica-
tors of controlling the personnel by levels of management at the enterprise are formed. Directions of elimina-
tion of problems of formation and use of personnel control system at domestic industrial enterprises are ana-
lyzed. The directions of the formation of the personnel control system in the management of the enterprise 
are highlighted.


