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Вступ. ринкові реформи в україні, розширення проце-
сів демонополізації та приватизації, структурна реорганіза-
ція промисловості та низка інших економічних і соціальних 
чинників змінили місце і роль персоналу у промисловому 
виробництві країни. в умовах розвиненої конкуренції та 
використання в промисловості сучасних інформаційно-
комп’ютерних технологій управління вплив оцінки профе-
сійних якостей персоналу з управління на кінцеві результа-
ти виробництва постійно збільшується. 

це вимагає розв’язання науково-практичних завдань 
визначення результатів діяльності персоналу усіх підроз-
ділів на промислових підприємствах шляхом створення та 
використання нових методів контролю – аудиту персоналу 
та результативності. 

вагомий внесок у формулювання і теоретичну розроб-
ку проблем результативності діяльності персоналу підпри-
ємства внесли такі відомі зарубіжні вчені як м. армстронг, 
т. Ю. Базаров, л. Байєрс, Б. м. Генкін, Ф. Герцберг, Г. десслер, 
п. друкер, о. п. єгоршин, о. я. кібанов, а. а. козлов, а. мас-
лоу, е. мейо, м. Х. мескон, Ф. тейлор, в. в. травін, в. о. Фо-
кін, С. в. Шекшня та інші. 

також проблемами розробки методів оцінки діяльнос-
ті персоналу займалися відомі українські вчені: о. і. амоша, 
д. п. Богиня, в. Г. Герасимчук, Г. м. дмитренко, м. С. доро-
ніна, т. в. киріян, к. Ф ковальчук., о. л. колос,  о. м. колот,  
Ю. Г. лисенко, т. п. максименко, о. Ф. новікова, о. і. пушкар, 
л. н. Салій, о. Ю. Сердюк, а. чернявський, н. Г. чумаченко, 
Г. в. Щокін, о. м. ястремська та інші.

діючі методи оцінки діяльності персоналу промисло-
вих підприємств не дозволяють у повному обсязі вияви-
ти професійні якості та результативність персоналу усіх 
підрозділів промислового підприємства, а також лише 
фрагментарно враховують економічні і соціальні аспекти 
їх професійної діяльності. використовуючи ці методи без 
урахування обґрунтованої системи оцінних критеріїв пер-
соналу,  керівництво промислового підприємства не має 
можливості  всебічно та своєчасно в кількісному вигляді 
оцінити вклад кожного працівника в результати діяльності 
підприємства, оцінити рівень кадрового забезпечення під-
приємства.

у зв’язку з цим дослідження і вирішення питань, які 
пов’язані із створенням системи аудиту персоналу для при-
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йняття кадрових рішень на промисловому підприємстві, є 
актуальною проблемою для розвитку теорії та практики 
прийняття кадрових рішень і має господарське значення.

Метою статті є аналіз сутності поняття аудиту персо-
налу, визначення його об’єкта та надання результатів до-
слідження щодо змісту аудиту персоналу в системі при-
йняття кадрових рішень.

потреби удосконалення ефективності діяльності ви-
значають існування багатьох напрямків використання ме-
тоду аудиторської перевірки. однак на сьогоднішній день 
практичне використання аудиторської форми діагностики 
дослідження майже обмежене. отже в першу чергу треба 
визначитись із поняттям та класифікацією аудиту.

Згідно з Законом україни «про аудиторську діяль-
ність» – аудит – це перевірка відкритої бухгалтерської 
звітності, обліку, первинної документації та іншої інфор-
мації, яка стосується фінансово-господарської діяльності 
суб’єктів господарювання с ціллю визначення достовір-
ності їх звітності, обліку, його повноти та відповідно до 
чинного законодавства [1].

аудит (фінансовий) – це перевірка публічної бухгал-
терської звітності, обліку, первинних документів та іншої 
інформації щодо фінансово-господарської діяльності 
суб’єктів господарювання з метою визначення достовір-
ності їхньої звітності, обліку, його повноти і відповідності 
чинному законодавству та встановленим нормативам [1].

аудит – це процес, за допомогою якого компетентний 
незалежний працівник накопичує й оцінює свідчення про 
інформацію, яка піддається кількісній оцінці та відноситься 
до певної господарської системи (юридичної особи, під-
розділу суб'єкта господарювання, індивідуума), щоб визна-
чити і виразити у своєму висновку ступінь відповідності 
цієї інформації встановленим критеріям [3, с. 111].

потреби удосконалення діяльності визначають існу-
вання багатьох напрямків використання методу аудитор-
ської перевірки. однак на сьогоднішній день практичне 
використання аудиторської форми діагностики досліджен-
ня майже обмежене [2].

у світову практику вже давно увійшла така форма 
контролю, як аудит адміністративної діяльності, який ще 
називають операційним, управлінським або аудитом ефек-
тивності. ця форма контролю суттєво відрізняється від фі-
нансового аудиту. обумовлено це тим, що метою фінансо-
вого аудиту і в україні, і в більшості інших країн є оцінка до-
стовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітно сті, 
а метою адміністративного аудиту (управлінський, аудит 
ефективності) – оцінка рівня економічності, ефективності 
і  результативності заходів, програм і діяльності структур, 
які піддаються контролю.

Спеціаліст в області консультаційного супроводження 
організаційних змін роботи з персоналом С. к. мордовін 
вказує, що аудит людських ресурсів являє собою формалі-
зовані дії, які направлені на вивчення та оцінку стану люд-
ських ресурсів в організації, а також вважає, що одним із 
найбільш розповсюджених засобів оцінки ефективності 
управління людськими ресурсами є оцінка людських ре-
сурсів методами аудиту, а саме фінансового. розвиток та 

застосування статистичної звітності та даних, отриманих 
під час дослідження аудит персоналу, допомагає визначи-
ти наскільки успішно здійснюється діяльність по управлін-
ню людськими ресурсами. аудит людських ресурсів має на 
меті досягнення цілей аудиторської перевірки – відповід-
ність фактичного стану управління людськими ресурсами 
визначеним цілям підприємства [4, с. 244].

у свою чергу Ю. Г. одегов стверджує, що аудит пер-
соналу – це періодичне проведення експертизи в частині 
управління персоналом, включаючи систему заходів сто-
совно збору інформації, її аналізу та оцінки, а на основі 
цього – ефективності діяльності організації, використання 
трудового потенціалу та регулювання соціально – трудо-
вих відносин. він зазначає, що оцінка людських ресурсів 
повинна проводитися методами управлінського аудиту 
 [5, с. 127]. 

на думку а. я. кібанова, аудит персоналу – це система 
консультаційної підтримки, аналітичної оцінки та незалеж-
ної експертизи кадрового потенціалу організації, яка наря-
ду з фінансово-господарським аудитом дозволяє виявити 
відповідність кадрового потенціалу організації її цілям та 
стратегії розвитку [6, с. 617].

таким чином, аудит персоналу – це перевірка всієї 
документації стосовно організації та діяльності персо-
налу, яку здійснює компетентний незалежний працівник 
з  метою визначення достовірності її звітності, обліку, по-
вноти, відповідності діючому законодавству та встанов-
леним нормам щоб визначити і виразити у своєму висно-
вку ступінь відповідності цієї інформації встановленим 
критеріям.

під час проведення аудиту персоналу здійснюєть-
ся перевірка відповідності нормативно-правовим актам 
україни наступних документів: колективний договір; 
штатний розпис; правила внутрішнього розпорядку; по-
садові інструкції; накази по кадровому складу;особові 
картки; трудові книжки; табелі використання робочого 
часу; документація стосовно заробітної плати; докумен-
тація нарахування на фонд оплати праці та утримань із 
заробітної плати.

відповідно до цього аудит персоналу не суперечить 
законодавству, не дивлячись на те, що визначення «аудит 
персоналу» в Законі № 3125 відсутнє. Більш того, прове-
дення аудиту персоналу не тільки можливо, але й необхід-
но, бо він дозволить: визначити стан організації персоналу 
на підприємстві; привести документацію стосовно персо-
налу у відповідність з нормами та нормативними актами 
україни; уникнути порушень трудового законодавства, 
штрафних санкцій, адміністративної, а в деяких випадках 
і  кримінальної відповідальності. 

при цьому головною, глобальною ціллю аудиту пер-
соналу є оцінка ефективності та продуктивності діяльності 
персоналу як одного із важливих факторів, які забезпечу-
ють прибутковість організації. З одного боку,  аудит персо-
налу є способом спостереження подібно фінансовому або 
бухгалтерському аудиту, а з іншого – інструментом управ-
ління, який дозволяє визначити ту чи іншу проблему у сфе-
рі трудових відносин.
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аудит персоналу здійснюється на підставі визнаних для 
будь-якої аудиторської перевірки принципах: професіона-
лізму, незалежності, достовірності, чесності та об’єктивності,  
які співпадають з міжнародними стандартами.

об’єктом аудиту персоналу є трудовий колектив орга-
нізації, різні сторони його виробничої діяльності, принци-
пи та методи управління персоналом в організації.

під час аудиторської перевірки повинні бути вивчені 
не тільки кількісні та якісні характеристики персоналу, 
але і весь спектр функцій управління персоналом, за до-
помогою яких досягається забезпечення інтересів орга-
нізації [6].

Складність та багатогранність об’єкта та цілей аудиту 
персоналу визначає використання методологічного інстру-
ментарію проведення перевірок та аналізу, який можна 
розділити на три групи методів: організаційно-аналітичні; 
соціально-психологічні; економічні методи.

Функція аудиту в процедурі відстеження, зіставлен-
ня і коректування негативних відхилень (неприпустимих 
ситуацій). р. дуарс зазначає: «контроль – це критично 
важлива і складна функція управління, яка повинна здій-

снюватися кожним керівником незалежно від займаної 
посади та посадових обов'язків». З цього випливає, що 
аудит є найбільш фундаментальним елементом процесу 
управління, оскільки планування, організацію і мотива-
цію неможливо розглядати у відриві від конт-ролю.

аудит персоналу повинен здійснюватися з моменту 
постановки цілей і формулювання змісту завдань, прово-
дитися на підставі оцінки фактичних результатів діяльності 
підрозділів, включати наступне їх зіставлення з планови-
ми показниками кожного з підрозділів. результати аудиту 
постійно безпосередньо або опосередковано викорис-
товуються для визначення поділу успішності функціону-
вання всіх підрозділів підприємства. контроль фактично 
досягнутих результатів одночасно є підставою для оцінки 
управлінського персоналу всіх підрозділів підприємства. 
під оцінкою управлінського персоналу розуміється інте-
гральна функція критеріїв, на підставі яких визначаються 
професійні якості та результативність роботи управлінців 
всіх підрозділів.

ефективний аудит персоналу дає можливість пра-
вильно оцінити реально ситуацію, що склалася і тим самим 

Таблиця 1
Основні складові проведення аудиту персоналу при прийнятті кадрових рішень

Основні функції управління персоналом Зміст аудиту

Формування кадрової політики 
організації

Оцінка поточного стану кадрової політики та оцінка ступеня зв’язку кадрової політики зі 
специфікою організації та зовнішніми умовами

Планування персоналу
Оцінка наявних ресурсів, цілей та перспектив розвитку організації, майбутніх потреб у персоналі, 
аудит штатного розкладу, ступеня його обґрунтованості , аналіз змін кадрового потенціалу 
організації

Використання персоналу Аналіз рівня зайнятості персоналу, забезпечення стабільності складу робітників

Підбір персоналу
Оцінка використовуваних методів наїму персоналу, результативності оціночних процедур, 
взаємодії організації зі службами працевлаштування, учбовими закладами тощо 

Ділова оцінка персоналу
Аналіз використаних форм ділової оцінки персоналу, періодичності її проведення, представлених 
результатів та рішень, застосованих по її результатам 

Адаптація персоналу
Аналіз використаних методів адаптації, оцінка їх ефективності, виявлення та діагностика проблем, 
які виникають в період адаптації

Навчання персоналу
Аналіз цілей та використовуваних форм навчання, їх відповідність цілям організації; вивчення 
змісту та періоду навчання; оцінка персоналу та ефективності навчання, фактичних результатів

Робота з кадровим резервом
Аудит управлінської діяльності в організації, оцінка управлінського потенціалу та визначення 
потреби у підготовці кадрового резерву, оцінка методів роботи з кадровим резервом

Організація трудової діяльності 
персоналу

Аналіз умов праці та стану нормування праці в організації, оцінка ефективності організації 
робочих місць, розподіл робіт та оцінка отриманих результатів

Мотивація та стимулювання
Аналіз використовуваних форм та систем стимулювання, їх зв’язку з мотивацією персоналу, рівня 
та структури оплати праці, оцінка співвідношення розроблених принципів, структури оплати праці 
цілям організації

Трудові відносини у колективі
Діагностика соціально – психологічного клімату , оцінка рівня соціальної завантаженості  
в організації, діагностика організаційної культури

Ділова кар’єра персоналу
Аналіз системи руху персоналу в організації, аналіз схем заміщення посад та реалізації плану 
кадрового росту, оцінка результативності методів планування кар’єри 
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створити передумови для внесення змін у заплановані по-
казники розвитку, як окремих підрозділів, так і всього під-
приємства в цілому [4].

він відрізняється наступними ознаками: стратегічна 
спрямованість, безперервність, орієнтованість на кінце-
ві результати, обґрунтованість, вимірність, своєчасність, 
гнучкість, економічність і простота, врахування специфіки 
роботи кожного підрозділу.

від ефективності аудиту персоналу залежить макси-
мальне та своєчасне врахування ризиків і загроз зовніш-
нього і внутрішнього середовищ підприємства за рахунок 
збору, обробки та аналізу інформації про фактичні резуль-
тати господарської діяльності кожного підрозділу.

так, можна зробити висновок про те, що ефективність 
аудиту персоналу взаємопов’язана з оцінкою діяльності 
керівників і фахівців усіх сфер управління. це дозволяє під-
приємству досягати поставлені цілі, як в оперативних пи-
таннях, так і в стратегічній перспективі.

неефективність аудиту персоналу за процесом ви-
конання завдань у всіх сферах діяльності, є передумовою 
зниження конкурентоспроможності продукції, в результаті 
чого руйнується економічний потенціал підприємства і ви-
никає загроза банкрутства.

проведений аналіз дозволяє стверджувати, що  
аудит персоналу формує стратегічні переваги органі-
зації в сфері управління персоналом, впливає на ефек-
тивність управління організацією в цілому. це дозволяє 
організації бути лідером в області діяльності в різних си-
туаційних умовах і сприяє побудові «сильної організації» 
готової до змін зовнішнього середовища, а також мож-
ливістю адаптуватися до цих змін. це свідчить про те, що 
аудит персоналу, особливо в умовах ринкової економі-
ки, дозволить підвищити прибутковість організації за 
рахунок виявлення внутрішньо організаційних резервів 
підвищення ефективності та продуктивності персоналу 
організації. 

Висновки. новітні концепції управління персоналом 
підприємства недостатньо враховують зміну пріоритетів 
серед функцій управління, а саме те, що консолідуючу роль 
в управлінні перебрала на себе функція мотивації персона-
лу. Задля організаційно-економічної підтримки таких змін 
потрібно розвивати теоретичні засади аудиту персоналу 
та інтегральної персоніфікованої оцінки діяльності управ-
лінського корпусу підприємства. аналіз стану управління 
людськими ресурсами в промисловості та дослідницьких 
робіт із вдосконалення управління персоналом на сучас-
них  підприємствах дозволяє зробити висновок щодо ак-
туальності в умовах інноваційного розвитку розробки та 
впровадження на промислових підприємствах системи 
аудиту персоналу, яка дозволить визначати професійні 
якості і вклад кожного працівника в результати діяльнос-
ті підприємства, оцінити рівень кадрового забезпечення 
підприємства, формувати раціональну кадрову політику та 
обґрунтовувати прийняття поточних і стратегічних кадро-
вих рішень.
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