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торговельного підприємства
Встановлено, що для підприємств торгівлі, з огляду специфіки їх діяльності, характерною є підвищена роль працівника в досягненні результатів
господарської діяльності, що вимагає зміни підходу до управління трудовим потенціалом працівників. Визначено цільові імперативи, об’єкти,
суб’єкти та предмет стратегічного управління. Проведено дослідження методів, принципів і функцій управління. Виокремлено етапи реалізації
стратегії, що сприяють підвищенню інтенсивності процесу управління. Доповнено перелік загальних функцій стратегічного управління спеціальними функціями, які обумовлюють місію саме торговельного підприємства. Обґрунтовано доцільність управлінських рішень, що приймаються
керованими компонентами системи стратегічного управління відтворенням трудового потенціалу торговельного підприємства.
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П

ідприємство повинно перебувати в постійному
пошуку і реалізації ефективних управлінських
рішень щодо забезпечення ефективного процесу відтворення трудового потенціалу як засобу підвищення конкурентоспроможності.
Проблема системного підходу є визначальною для
побудови ефективної системи управління відтворенням трудового потенціалу торговельного підприємства,
оскільки сприяє об’єднанню всіх управлінських завдань
в єдину систему, яка дозволяє: визначити першочергові завдання за пріоритетними напрямами відтворення;
пов’язати вирішення цих завдань з перспективними
планами, з різними видами стратегій, з довгостроковими програмами активізації діяльності; своєчасно
реагувати на зовнішні зміни; об’єднати ресурси, бізнеспроцеси, окремі операції за видами діяльності в діючий
механізм, який сприяє досягненню цілей стратегічного
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управління відтворенням трудового потенціалу торговельного підприємства.
Теоретико-методологічні аспекти функціонування
системи управління трудовим потенціалом були у центрі уваги вітчизняних і зарубіжних науковців, таких як:
О. Грішнова, Г. Завіновська, А. Колот, Ю. Одегов, І. Петрова, В. Петюх, І. Попов, Г. Щьокін та ін. Але незважа
ючи на багаточисельні дослідження, питання щодо функціонування системи управління відтворенням трудового
потенціалу підприємств все ще потребують вирішення.
Метою даної статті є обґрунтування управлінських рішень, що приймаються керованими компонентами системи стратегічного управління відтворенням
трудового потенціалу торговельного підприємства.
Для підприємств торгівлі, з огляду специфіки їх
діяльності, характерною є підвищена роль працівника
в досягненні результатів господарської діяльності під-
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приємства, оскільки послуги, що пропонуються торговельними підприємствами, потребують безпосереднього контакту персоналу з клієнтами, що значно підвищує
вимоги до трудового потенціалу: професійної компетентності, комунікабельності, культури та творчості у
вирішенні ситуативних проблем з клієнтом.
Така ситуація «вимагає зміни підходу до управління трудовим потенціалом працівників від його розуміння як функціональної складової управлінської та
виробничої ланки підприємства до вивчення та оптимізації його як стратегічного ресурсу зі значним та високоефективним потенціалом, який включає професійні
компетенції, здатність до розвитку, творчість та креативні ідеї» [9].
У 90-х роках ХХ ст. у теорії стратегічного управління підприємством змінюється загальна парадигма
управління, і персонал підприємства стає основним
його ресурсом. Відомий голландський економіст Ханс
Віссема стверджує, що навіть досконалий стратегічний
план може провалитись, якщо до здійснення стратегії не
залучений персонал підприємства [3, с. 281].
Згідно з концепцією стратегічного управління персоналом, запропонованої Фомбруном, ефективне функціонування підприємства ґрунтується на трьох ключових моментах: місії і стратегії; організаційній структурі;
управлінні людськими ресурсами [2]. Існує ще один підхід до стратегічного управління трудовим потенціалом
підприємства – розробка кадрової стратегії, «оскільки
для характеристики всієї сукупності працівників підприємства застосовуються терміни – персонал, кадри,
то кадрова стратегія і стратегія управління персоналом
можуть вважатись ідентичними поняттями» [8].

В

иходячи з вищесказаного, стратегічне управління відтворенням трудового потенціалу – це сукупність цілеспрямованих дій довгострокового
характеру, які направлені на якісне формування, раціо
нальний розподіл (перерозподіл), рівномірний розвиток
та ефективне використання трудового потенціалу, що
забезпечить підприємству досягнення переваг у конкурентній боротьбі.
Тут хочемо наголосити, що основні стратегічні
напрямки в управлінні трудовим потенціалом повинні
базуватись на гуманізації праці та всебічному розвит
ку ініціативи співробітників з врахуванням таких положень [5]:
 соціальні інновації важливі так само, як і технологічні;
 капітал потрібно інвестувати не тільки в передову технологію, але і в підготовку і навчання
кадрів;
 координація активності співробітників повинна забезпечуватися через засоби комунікації і
взаєморозуміння;
 проблеми повинні вирішуватися спільними зусиллями колективу, повинен переважати кооперативний стиль роботи, результат діяльності
підприємства визначається ступенем згуртованості колективу;
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 повна довіра співробітникові та надання йому
максимальної самостійності;
 у центрі економічного управління повинні бути
не гроші, а людина та її ініціатива.
При цьому гуманізація праці являє собою зміну
форм організації праці, спрямовану на збагачення їх
змісту. Її кінцевою метою є «пом’якшення протиріч між
очікуваннями, що зросли, особливо у молоді, у сфері
праці (внаслідок підвищення загального рівня освіти та
розвитку засобів масової комунікації, руйнування патріархальної структури родини й т. ін.) і змістом виконуваної праці, обмеженої рамками передбачуваних дій і
позбавленої творчої самостійності» [7].

Е

фективність системи стратегічного управління
відтворенням трудового потенціалу торговельного підприємства передбачає визначення цільових
імперативів, об’єкта, суб’єкта та предмета стратегічного
управління, вибір методів, принципів і функцій управління, а також виокремлення етапів реалізації стратегії,
що сприяють підвищенню інтенсивності процесу управління [6].
До об’єктів відтворення трудового потенціалу
торговельного підприємства слід віднести: саме підприємство, його господарську систему та всі ресурси; колектив підприємства із його корпоративною культурою;
працівника підприємства як окрему одиницю.
Суб’єктами стратегічного управління відтворенням трудового потенціалу підприємства є його функціо
нальні елементи (структурні підрозділи, менеджмент),
діяльність яких прямо чи опосередковано спрямована
на зміцнення фінансово-економічної безпеки суб’єкта
господарювання.
Предметом діяльності підприємства в напрямі забезпечення ефективного відтворення трудового потенціалу є: по-перше, детермінація і моніторинг чинників, що
дестимулюють якісне формування, раціональний розподіл (перерозподіл), збалансований розвиток і ефективне
використання трудового потенціалу в короткостроковій
і довгостроковій перспективі; по-друге, формування
системи управління та політики перетворень, що спрямовані на усунення або пом’якшення негативного впливу цих чинників у рамках стратегії відтворення трудового потенціалу торговельного підприємства.
У наукових працях вітчизняних і закордонних учених виокремлено ряд класичних методів ефективного
управління трудовим потенціалом, кожен з яких має
свої переваги та недоліки (рис. 1). Правильний вибір методу управління забезпечує чітку організацію процесу
управління, а також усієї виробничо-економічної діяльності підприємства [1].
Сукупність застосування наведених методів управління покликана забезпечити цілеспрямованість колективу, його організованість, чіткість та злагодженість у
виконанні рішень, дисциплінованість та ініціативність.
Як було зазначено, стратегічне управління відтворенням трудового потенціалу торговельного підприємства спрямоване на виконання низки функцій (рис. 2).
Функції управління діяльністю торговельного підприємства діляться на загальні (універсальні), які придат-

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2015
www.business-inform.net

www.business-inform.net

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2015

225

ЕКОНОМІКА

залишаються
незадоволеними багато
потреб, що лежать поза
сферою матеріального
інтересу, що знижує
мотивацію

стимулюється прояв
ініціативи, реалізується
творчий потенціал
працівників на основі
задоволення
матеріальних потреб

Рис. 1. Система методів управління персоналом [10 – 12]

Недоліки:

Переваги:
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Недоліки:
1) придушується
ініціатива, творча робота;
2) відсутні дієві стимули
праці, можуть виникати
антистимули;
3) на великих підприємствах менеджери
не зацікавлені
в підвищенні компетентності, тому вона
в дефіциті

Техніко-економічний аналіз; технікоекономічне обґрунтування; технікоекономічне планування; економічне
стимулювання; фінансування; мотивація
трудової діяльності; оплата праці;
капіталовкладення; кредитування;
ціноутворення; участь у прибутках і капіталі;
оподаткування; встановлення економічних
норм і нормативів; страхування;
встановлення матеріальних санкцій і заохочень

Формування структури органів управління;
затвердження адміністративних норм
і нормативів; правове регулювання; видання
наказів, вказівок і розпоряджень;
інструктаж; набір, відбір і розставлення
персоналу; затвердження методик
і рекомендацій; розробка положень, посадових
інструкцій, стандартів підприємства; розробка
іншої регламентуючої документації;
встановлення адміністративних санкцій і заохочень

Переваги:
1) забезпечується єдність
волі керівництва
в досягненні мети;
2) не вимагає великих
матеріальних витрат;
3) на малих підприємствах оперативно
досягається мета
і забезпечується швидка
реакція на зміну
зовнішнього середовища

Економічні

Адміністративні

Методи управління персоналом

Переваги:
1) включаються
механізми трудової
мотивації, не пов'язані
із задоволенням
матеріальних потреб;
2) практично
не потрібні
матеріальні витрати

Недоліки:
1) не використовуються
стимули, що спираються
на матеріальні потреби
людей;
2) важко прогнозувати
результати

Соціально-психологічний аналіз; соціальнопсихологічне планування; створення творчої
атмосфери; участь працівників в управлінні;
соціальна та моральна мотивація; задоволення
культурних і духовних потреб; формування
колективів, груп; створення нормального
психологічного клімату; встановлення
соціальних норм поведінки; розвиток
у праціників ініціативи та відповідальності;
встановлення моральних санцій і заохочень

Соціально-психологічні

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Цільовий блок

Стратегічна ціль – забезпечення процесу відтворення трудового потенціалу
торговельного підприємства шляхом його якісного формування, раціонального
розподілу (перерозподілу), збалансованого розвитку та ефективного відтворення

Підціль 1:
забезпечення підприємства працівниками
з високим професійним рівнем і набором
особистісних
характеристик

Підціль 2:
створення ефективних систем організації та нормування
праці, що забезпечують високу
продуктивність
та якість праці

Підціль 3:
розвиток внутрішніх
здібностей персоналу
шляхом створення
можливостей для
постійного
інтелектуального
розвитку

Спеціальні функції:
tʢʖʦʠʛʨʞʣʙʤʘʖ
tʠʤʢʛʦʬʻʟʣʖ
tʻʣʣʤʘʖʬʻʟʣʖ
tʬʻʡʛʧʥʦʵʢʩʘʖʡʲʣʖ
tʖʚʢʻʣʻʧʨʦʖʨʞʘʣʤʤʦʙʖʣʻʝʖʬʻʟʣʖ
tʛʠʧʥʛʦʨʣʖ
tʚʞʧʬʞʥʡʻʣʖʦʣʤʧʨʞʢʩʡʴʴʭʖ
tʥʦʤʥʖʙʖʣʚʞʧʲʠʤʘʞʫʤʘʣʖ
tʧʤʬʻʖʡʲʣʤʥʧʞʫʤʡʤʙʻʭʣʖ
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Функціональний
блок

Загальні функції:
t
t
t
t
t
t

Підціль 4:
формування
ефективної
диференційованої
системи
матеріального
та морального
стимулювання

планування;
мотивація;
контроль;
організація;
координація;
регулювання

Блок реалізації стратегії

Етапи реалізації:
1. Дослідження середовища функціонування підприємства та відповідності
окреслених його цілей розроблених стратегій.
2. Оцінювання ефективності розподілу та використання наявних ресурсів
підприємства, створення умов для залучення працівників у процес реалізації
стратегії.
3. Дослідження організаційної структури діяльності підприємства та,
за необхідності, прийняття рішень щодо її коригування.
4. Проведення стратегічних змін на підприємстві, необхідних для реалізації
стратегії.
5. Внесення за необхідності коригування в план (сценарій) реалізації стратегії

Рис. 2. Структурні компоненти стратегічного управління відтворенням трудового потенціалу підприємств

ні для різних процесів управління, тому що виражають
сутність управління, а також конкретні (спеціальні)
функції, які передають зміст управління саме тими процесами, що мають вплив на відтворення трудового потенціалу. Таким чином, носіями загальних функцій є
вся управляюча система в цілому (підприємство), а конкретних – частини системи, які мають локальний, специфічний характер (трудовий потенціал).
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Проте, варто зазначити, що загальні функції повною мірою не відображають специфіки процесу стратегічного управління відтворенням трудового потенціалу підприємства. За необхідне доповнити означений перелік спеціальними функціями, які обумовлюють місію
торговельного підприємства, а саме:
 комерційна. Вона безпосередньо забезпечує виконання місії підприємства, відтак вважається
найважливішою;
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Висновки
Таким чином, лише застосування системного
підходу до побудови ефективної системи управління
відтворенням трудового потенціалу торговельного підприємства сприятиме об’єднанню всіх управлінських
заходів в єдину систему, що дозволить виокремити пер-
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нноваційна діяльність на підприємствах пов’язана
з удосконаленням устаткування, поліпшенням використання торговельних і складських площ, підвищенням якості зберігання товарів, поліпшенням умов
праці працівників, застосуванням новітніх маркетингових технологій, новітніх технологій в процес управління
персоналом тощо.
 цілеспрямувальна – передбачає визначення цілей колективу та засобів їх досягнення;
 адміністративно-організаційна – покликана
формувати керівні органи підприємства, розподіляти завдання між підлеглими, узгоджувати їхні дії та здійснювати контроль за виконанням рішень;
 експертна – полягає у консультування працівників;
 дисциплінарно-стимулююча – передбачає оцінювання якості роботи підлеглих, визначення
заохочень і покарань;
 пропагандистсько-виховна – покликана забезпечувати сприятливий соціально-психологіч
ний клімат у колективі, розвиток здібностей та
ініціативи підлеглих, підбір і розстановку персоналу, участь у навчанні резерву;
 соціально-психологічна – орієнтована на задоволення інтересів працівників, їх матеріальних
і духовних потреб, передусім шляхом створення комфортних умов праці, сприятливого
соціально-психологічного клімату; організацію
педагогічного колективу, його активізацію засобами стимулювання, згуртування, вдосконалення, розвитком самоврядування.
Таким чином, лише наявність на підприємстві
комплексної системи загальних і специфічних функціональних характеристик стратегічного підходу до управління відтворенням трудового потенціалу підприємства
дозволить сподіватись на сталий довгостроковий роз-

виток в умовах динамічного висококонкурентного та
нестабільного зовнішнього середовища.
Щодо засобів управління відтворенням трудового
потенціалу, то вони включають широке коло речей, які
використовуються для практичного управління людьми
на підприємстві: інтелект працюючих, управлінські здібності персоналу; фінансове забезпечення підприємства;
матеріальне і технічне оснащення робочих місць і службових приміщень; нормативно-правове забезпечення;
інформаційне забезпечення, технологію управління.
Також хочемо зазначити, що вкрай важливо, щоб у
ході реалізації стратегії чітко дотримувались регламентовані принципи, а саме:
 планомірність (передбачає здійснення усіх
операцій та дій в підприємстві по відтворенню
трудового потенціалу персоналу на планомірній основі, скоординовано й злагоджено);
 системність (передбачає управління підприємством, як цілісним організмом, із чітким
розподілом повноважень між керівниками та
структурними підрозділами по вертикалі й горизонталі);
 соціальне партнерство (направлено на досяг
нення взаєморозуміння між керівником і підлеглими, досягнення балансу інтересів між
працюючими, соціальної згоди й бажання працювати спільно для досягнення взаємовигідних
кінцевих результатів);
 економічна ефективність (передбачає ефективне використання фінансових ресурсів на
утримання і підготовку персоналу, оптимальні
витрати на оплату праці й утримання робочих
місць);
 демократизм (вимагає оптимального поєднання персональної відповідальності керівника за
стан справ на підприємстві, з активним залученням найманих працівників до формування
стратегії підготовки та використання персоналу,
прийняття стратегічних і оперативних рішень);
 економічна зацікавленість (передбачає створення гнучкої системи стимулів, яка спонукає
весь персонал організації працювати з повною
віддачею);
 соціальна доцільність (означає, що будь-які дії
керівництва повинні бути соціально виправданими та обґрунтованими).
За своєю суттю ці принципи пронизують один
одного та в цілісності забезпечують досягнення поставленої мети – формулювання найбільш оптимальних напрямів ефективного формування, раціонального
розподілу (перерозподілу), збалансованого розвитку
та продуктивного використання трудового потенціалу
торговельних підприємств.
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І

 маркетингова. Як часткова функція будь-якого
підприємства маркетинг допомагає розширювати поле діяльності підприємства та покращувати економічні показники, дозволяє створювати нові робочі місця та більш повно задовольняти попит покупців. Маркетинг застосовує комплексний підхід до узагальнення цілей
з ресурсами і можливостями підприємства.
Маркетингова діяльність передбачає найбільш
повне врахування вимог ринкового попиту і
попиту споживачів, прийняття обґрунтованих
рішень на основі різноманітних розрахунків,
вибір найбільш вигідних каналів збуту та його
стимулювання;
 інноваційна. Під інноваціями у сфері торгівлі ми
розуміємо «прибуткове використання новацій,
що проявилися у вигляді нових технологій, видів продукції і послуг, організаційно-технічних
і соціально-економічних рішень виробничого,
фінансового, комерційного, маркетингового,
адміністративного або іншого характеру» [4].
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шочергові завдання за пріоритетними напрямами відтворення. Це дозволить пов’язати вирішення основних
завдань підприємства з перспективними планами та різними видами стратегій, що дасть можливість своєчасно
реагувати на зовнішні зміни та сприятиме досягненню
цілей стратегічного управління відтворенням трудового
потенціалу торговельного підприємства.
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