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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ  
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ТРУДОВОГО  
ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА  
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ЛЬВОВЩИНЫ 
 

STRATEGIK PRIORITIES AND MEANS TO ENHANCE  
THE PLAYBACK CONTROL LABOR POTENTIAL TRADE  

ENTERPRISES IN LVIV REGION 
 

У статті досліджено якісну складову відтворення трудового потенціалу торговельних 
підприємств Львівщини. Доведено об’єктивну необхідність і визначено зовнішні та 
внутрішні умови і засоби інноватизації та інтелектуалізаціт як новітніх векторів 
управління відтворенням трудового потенціалу в торгівлі. Підкреслено особливо важ-
ливе значення у процесі управління відтворенням трудового потенціалу торговельних 
підприємств стратегічного управління, зокрема запропоновано пріоритетні напрямки 
відтворення трудового потенціалу із врахуванням поточної позиції торговельного підп-
риємства та обрано раціональний тип стратегії для кожного із підприємств. 
 

В статье исследованы качественную составляющую воспроизводства трудового 
потенциала торговых предприятий Львовщины. Доказано объективную необходи-
мость и определены внешние и внутренние условия и средства инноватизации и 
интеллектуализации, как новейших векторов управления воспроизводством тру-
дового потенциала в торговле. Подчеркнуто особенно важное значение в процессе 
управления воспроизводством трудового потенциала торговых предприятий 
стратегического управления, в частности предложены приоритетные направле-
ния воспроизводства трудового потенциала с учетом текущей позиции торгового 
предприятия и выбран рациональный тип стратегии для каждого из предприятий. 
 

In conditions of modern economy there are be in gaccumulated the negative phenomena and 
trends, which are manifested in deformations of laborpotential quality, worsening of health 
and creative abilities of employees, aswellas of their competence characteristics. Still, the 
issues of determination of strategic priorities and means (adequate to the modern status of 
development of domestic trade and social-economic & market trans formations) to enhance 
there production controlefficiency for labor potential of tradeenterprises remain insufficiently 
developed. Thus, the purpose of present investigation is scientific substantiation of theoretical-
methodological basic principles, as well as development of scientific-practical recommendations 
regarding determination of strategicpriorities and means toenhancethereproductioncontrol?-
ficiencyforlabor potential of tradeenterprises in Lviv Region. 
Due to application of social investigation there were determined the main trends for 
improvemen to flabor potential reproduction for domestic tradeenterprises — with in the 
limit sofeachof there production phases (phase of formation; phase of distribution / 
redistribution; phase of development; phaseexploitation). 
In modern conditions of developmen to fin formation society more and more attention is 
paid to the qualitative component of labor potential reproduction. Thus, there was proved 
the objective necessity and determined the external and internal conditions and means of 
innovatization and intellectualization — the newest vectors of control over the reproduction 
of labor potential in trade. As the direction of increasing the rate of innovative activity of 
trade enterprises there are chosen: support of cooperation between scientific-research 
institutions and private sector, development of “knowledge economy” sphere and support 
of trade by intellectual products.  
Taking in to account the dynamic soflabor potential, the especial importancein the process 
of control over itsreproduction isdedicated in the investigation to the strategic control, in 
particular to the choice of the rational type of strategy. In the article the conclusion is 
made that for trade enterprises with high rate of labor potential reproduction (within the 
frame of using the aggressive strategy with subsequent transfer tomoderate strategy) it is 
expedient to emphasize the attention on the development of program on satisfying the 
needs of enterprise for high-quality labor potential, while it implies planning measures on 
its support, strengthening strong features and elimination of weak points.  
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Вступ. Однією з головних передумов досягнення стратегічних цілей функці-

онування торгівлі є її динамічний розвиток і виконання базових функцій у сис-
темі національного господарства України та Львівщини зокрема, що забезпечу-
ється на засадах формування і ефективного використання та органічного поєд-
нання кількісних і якісних складових трудового потенціалу торговельних підп-
риємств. Aктуaльнiсть цієї прoблеми посилюється тим, що за відсутності відпо-
відного теоретико-методичного забезпечення управлінський вплив на вказані 
процеси відбувається фрагментарно і хаотично. Як нaслiдoк, нaкoпичуються 
негaтивнi явищa i тенденцiї, що прoявляються у дефoрмaцiях якості трудового 
потенціалу, погіршенні здоров’я та творчих здібностей працівників, їх компете-
нтнісних характеристик, інформаційній дезорієнтації розвитку трудових потен-
цій працівників торгівлі. 

Методологічним і прикладним базисом проблеми відтворення трудового по-
тенціалу є дослідження відомих українських науковців: В. Апопія, С. Бандура, 
Г. Башнянина, Л. Безтелесної, Д. Богині [2], В. Брича, О. Брінцевої [3], Т. Васи-
льціва, В. Вернадського, С. Вовканича, В. Геєця, О. Гнибіденка, С. Гринкевич 
[4], О. Грішнової [5], М. Долішнього [6], С. Злупка, О. Іляш, А. Колота, О. Ко-
меліної, Е. Лібанової, Б. Мізюка, В. Мікловди, М. Пітюлича, С. Подолинського, 
В. Приймака, М. Туган-Барановського, Л. Шаульської, Л. Шевчук [10]. Концеп-
туальні аспекти управління відтворенням трудового потенціалу закладені у 
працях таких зарубіжних учених, як Г. Беккер, Д. Белл, Е. Денісон, П. Друкер, 
Р. Лукас, Т. Мальтус, А. Маршалл, А. Маслоу, Д. Рікардо, В. Ростоу, А. Сміт, 
Р. Солоу, М. Фішер, Т. Шульц та ін. 

Однак наявні фундаментальні дослідження фокусуються лише на окремих 
проблемних аспектах управління відтворенням трудового потенціалу, не утво-
рюючи цілісної системи у цій сфері. Разом з тим питання визначення стратегіч-
них пріоритетів і засобів підвищення ефективності управління відтворенням 
трудового потенціалу торговельних підприємств, адекватних сучасному стану 
розвитку вітчизняної торгівлі та соціально-економічних і ринкових перетво-
рень, залишаються недостатньо розробленими. Це обумовлює актуальність те-
ми даного дослідження. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є наукове обґрунтування 
теоретико-методичних засад і розробка науково-практичних рекомендацій щодо 
визначення стратегічних пріоритетів і засобів підвищення ефективності управ-
ління відтворенням трудового потенціалу торговельних підприємств Львівщини. 
З урахуванням визначеної мети поставлено такі завдання: провести кількісно-
якісне оцінювання відтворення трудового потенціалу торговельних підприємств 
Львівщини; ідентифікувати напрями відтворення трудового потенціалу торгове-
льних підприємств Львівщини; обґрунтувати інноватизацію та інтелектуалізацію 
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трудової діяльності як новітні вектори управління відтворенням трудового поте-
нціалу підприємств торгівлі; розвинути стратегічні підходи до управління відтво-
ренням трудового потенціалу торговельних підприємств Львівщини. 

Результати дослідження. Сучасне суспільство ставить абсолютно нові ви-
моги до трудового потенціалу, особливого значення набувають особистісні яко-
сті, які детермінують трудову поведінку. Саме тому необхідними є визначення 
типового портрету сучасного працівника торговельного підприємства з вияв-
ленням можливостей розвитку його трудового потенціалу та специфіки трудо-
вої поведінки, а також ідентифікація напрямів подальшого ефективного відтво-
рення трудового потенціалу. У цих цілях у 2015 р. було проведено соціологічне 
дослідження на базі торговельних центрів «Метро», «Сільпо», «Фуршет», «Ру-
кавичка», «Арсен», яке дало змогу виявити окремі проблемні аспекти в можли-
востях відтворення особистісного трудового потенціалу працівників. 

Обрання цих торговельних мереж у якості об’єктів аналізу обумовлене тим, 
що споживачі все більше надають переваги придбанню товарів саме в організо-
ваних форматах торгівлі — гіпер- і супермаркетах, магазинах біля дому: у супе-
рмаркетах здійснюють покупки товарів повсякденного попиту 45 % покупців, у 
магазинах біля дому — 25 %, у гіпермаркетах — 8 %, у продуктових магазинах 
з обслуговуванням через прилавок — 3 %, у магазинах оптової торгівлі — 2 %, 
на ринках, у кіосках, палатках, павільйонах і у вуличних продавців — 15 %. За 
результатами опитування ідентифіковані особливості відтворення трудового 
потенціалу сучасного працівника торговельного підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

СУЧАСНОГО ПРАЦІВНИКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Фази відтворення Позитивні аспекти відтворення Деструктивні аспекти відтворення 

Формування 

 продуктивний вік; 
 наявність освіти; 
 уміння користуватись 
комп’ютером та інтернетом  

 невідповідність освітнього рівня 
професійній діяльності та зайнятій 
посаді; 
 відсутність трудового вибору 

Розподілу  
(перерозподілу)  гнучкий графік роботи   неповна зайнятість  

Розвитку  

 кількість освоєних додатково 
професій; 
 підвищення кваліфікації; 
 здатність до самонавчання; 
 навики застосування інфор-
маційних технологій у трудовій 
діяльності 

 невідповідність зарплати затраче-
ним зусиллям на роботі; 
 відсутність володіння інновацій-
ними маркетинговими технологіями 

Використання 

 сприятливий клімат у колек-
тиві; 
 висока здатність до тривалої 
розумової та фізичної праці; 
 внутрішня мобільність  

 недостатній рівень матеріального 
стимулювання; 
 високий рівень трудової мобіль-
ності; 
 емоційне вигорання; 
 фізичне перенавантаження; 
 відсутність соціальних гарантій 

 
У роботі доведено, що політика ефективного управління відтворенням тру-

дового потенціалу підприємств торгівлі має узгоджуватися з підвищенням рівня 
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їх інноватизації та інтелектуалізації. Адже персонал є носієм інтелектуального 
капіталу і через його формування та професійно-кваліфікаційний розвиток за-
безпечується нагромадження та ефективне використання інтелектуального капі-
талу торговельного підприємства. 

Враховуючи специфіку торгівлі, як уже було зазначено, інноваційна діяльність 
на торговельних підприємствах пов’язана з удосконаленням устаткування, поліп-
шенням використання торговельних і складських площ, підвищенням якості збері-
гання товарів, поліпшенням умов праці працівників, застосуванням новітніх марке-
тингових технологій, новітніх технологій у процесі управління персоналом тощо. 

Слід зазначити, що інноваційний процес спрямований на отримання кінцево-
го продукту, яким є інноваційний продукт: 

- нові результати досліджень — ідеї та відкриття, винаходи та інновації, які 
захищені патентами; 

- нові проекти та розробки;  
- нові товари (продукція, технології); 
- нові знання про те, як впровадити, опанувати та використати нові твори 

(«ноу-хау»);  
- нові послуги, нові способи передачі товаріві послуг [9, с. 195]. 
Інноваційним продуктом торговельного підприємства є результат науково-

дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки, що сприяє підвищенню 
ефективності торговельних процесів, а також нові конкурентноспроможні това-
ри, послуги, способи передачі товарів чи послуг, нові знання (маркетингові ме-
тоди ведення торгівлі, чи знання щодо опанування нових товарів і послуг), що 
відповідають вимогам до інноваційної діяльності. 

Вивчення та усвідомлення світових тенденцій розвитку торгівлі дає змогу 
визначити інноваційні пріоритети в управлінні персоналом торговельних підп-
риємств, а саме: 

- інноватизацію трудової діяльності; 
- інтелектуалізацію трудової діяльності; 
- інноваційну культуру підприємства (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Інноваційні пріоритети в управлінні персоналом торговельних підприємств* 

*Розроблено автором. 
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Таким чином, інноватизацію трудової діяльності запропоновано розглядати 
як постійний процес залучення і впровадження інновацій у діяльність персона-
лу, який є комплексним, системним і базується на інтелектуалізації трудової ді-
яльності, що сприяє формуванню інноваційної культури торговельного підпри-
ємства та переважно відзначається позитивними впливами стосовно оптимізації 
ресурсних витрат на одержання кращих результатів, що в підсумку забезпечує 
ефективне відтворення трудового потенціалу. Під інтелектуалізацію праці, ро-
зуміємо збільшення питомої ваги розумових функцій у структурі трудових зу-
силь працівника, підвищення його кваліфікації і культурно-освітнього рівня, 
тобто розглядаємо як засіб якісного підвищення продуктивності та каталізатор 
зародження і впровадження нових ідей.  

Крім того, інноватизація та інтелектуалізацією праці сприяють скороченню 
втрат робочого часу, підвищенню продуктивності праці, досягненню високого 
рівня соціальної спрямованості інновацій, зростанню якості трудового життя 
персоналу, упровадженню якісніших соціальних гарантій, позитивним змінам у 
структурі кадрів і рівні їх кваліфікації. 

Варто зазначити, що креативність та інноваційну спроможність торговель-
них підприємств породжує інноваційна культура, яка є запорукою економічної 
взаємодії всіх суб’єктів інноваційної діяльності, охоплює відносини, які скла-
даються на всьому ланцюжку життєвого циклу: зародження, формування, коме-
рціалізація та дифузія інновацій [7, с. 19]. 

Крім того, інноваційну культуру можна розглядати не тільки як інструмент 
ефективного управління підприємством, який дає змогу значно підвищити про-
дуктивність праці та звести до мінімуму плинність кадрів, а й як інструмент 
ефективізації процесу відтворення трудового потенціалу.  

Звідси, під інноваційною культурою підприємства слід розуміти домінуючі в 
колективі моральні норми і цінності, кодекс поведінки, що визначають спосіб 
об’єднання груп та окремих особистостей у міцний колектив, що злагоджено 
працюватиме на досягнення поставлених перед ним цілей.  

Отже, оптимальним рішенням щодо підвищення рівня інноватизації та інте-
лектуалізації трудової діяльності персоналу торговельних підприємств є залу-
чення такого ефективного інструменту механізму реалізації інноваційного про-
цесу, як інноваційна культура.  

Таким чином, управлінський аспект забезпечення інноватизації трудової дія-
льності торговельного підприємства повинен передбачати створення мотива-
ційного поля для прояву творчих здібностей, нестандартних підходів у вико-
нанні посадових зобов’язань. Але це потребує достатньої фінансової підтримки 
здатної мотивувати працівників до підвищення інноваційної активності, впро-
вадження інноваційних технологій у трудовий процес і господарську практику. 

Враховуючи наведені факти, автором запропоновано низку стратегічних рі-
шень для керівників підприємств торгівлі щодо підвищення ефективності 
управління відтворенням їх трудового потенціалу.  

В умовах динамічного зовнішнього середовища стратегію відтворення тру-
дового потенціалу торговельного підприємства доцільно розглядати як здійс-
нення прогресивних кількісних, якісних і структурних організаційних змін, 
спрямованих на покращання формування, розподілу (перерозподілу), розвитку 
та використання трудового потенціалу. Звідси, місією стратегії відтворення 
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лише у короткостроковому періоді з подальшим переходом до принципів зва-
женої стратегії. Для підприємств із середнім рівнем відтворення (ПАТ «Фур-
шет» (ТЦ «Фуршет»), ТОВ ТВК «Львівхолод» (ТЦ «Рукавичка»)) пріоритетною 
стратегією є зважена, а підприємству із низьким рівнем відтворення трудового 
потенціалу (ПАТ «Ритейлінгова компанія «Євротек» (ТЦ «Арсен»)) варто за-
стосовувати консервативну стратегію з переходом до зваженої. 

Завершальним етапом формування стратегії відтворення трудового потенці-
алу є її реалізація, що повинна здійснюватися на основі партнерства, координа-
ції та узгодження діяльності всіх основних учасників цього процесу (підприєм-
ства і працівника за підтримки державних і регіональних органів управління). 
На етапі реалізації стратегії відтворення трудового потенціалу перед кожним 
торговельним підприємством стоять такі основні завдання: 

• володіння необхідними компетенціями, можливостями й ресурсною базою; 
• розподіл ресурсів за стратегічно важливими напрямами;  
• упровадження інноваційних маркетингових технологій ведення торгівлі;  
• створення працівникам умов для ефективного виконання стратегічних за-

вдань за рахунок впровадження інформаційних, комунікаційних, операційних і 
електронних систем;  

• розробка системи стимулювання і заохочення для досягнення поставлених 
цілей та ефективної реалізації стратегії;  

• створення сприятливого психологічного клімату в колективі, що стимулю-
ватиме персонал до реалізації стратегії; 

• постійна робота над вдосконаленням професійного рівня персоналу; 
• володіння сучасними інформаційними технологіями. 
Висновки. У результаті соціологічного дослідження встановлено, що голов-

ними напрямами удосконалення відтворення трудового потенціалу вітчизняних 
підприємств торгівлі є: у межах фази формування — посилення відповідності 
освітнього рівня працівників їх професійній діяльності та зайнятій посаді, пок-
ращення можливостей трудового вибору; фази розподілу (перерозподілу) — за-
безпечення повної зайнятості; фази розвитку — посилення залежності заробіт-
ної плати та результатів праці, володіння інноваційними маркетинговими 
технологіями; фази використання — удосконалення системи матеріального 
стимулювання праці, покращення умов праці підвищення рівня трудової мобі-
льності та соціальних гарантій. 

За сучасних умов розвитку інформаційного суспільства все більша увага від-
водиться якісній складовій відтворення трудового потенціалу. Ці тенденції осо-
бливо характерні для торгівлі, де зростає частка електронної комерції і застосу-
вання сучасних технологій у торгово-технологічному процесі. Відтак, доведено 
об’єктивну необхідність і визначено зовнішні та внутрішні умови і засоби інно-
ватизації та інтелектуалізації — новітніх векторів управління відтворенням 
трудового потенціалу в торгівлі. Напрямами підвищення рівня інноваційної ді-
яльності торговельних підприємств визначено підтримку кооперації науково-
дослідних інституцій і приватного сектора, розвиток сфери «економіки знань», 
підтримку торгівлі інтелектуальними продуктами. 

Трудовий потенціал категорія динамічна. Відтак, особливо важливе значення 
у процесі управління його відтворенням відводиться стратегічному управлінню, 
зокрема обранню раціонального типу стратегії. У роботі зроблено висновок, що 
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для торговельних підприємств з високим рівнем відтворення трудового потен-
ціалу в межах використання агресивної з подальшим переходом до зваженої 
стратегії доцільно акцентувати увагу на розробці програми задоволення потреб 
підприємства в якісному трудовому потенціалі, що передбачає планування за-
ходів з його підтримки, посилення сильних сторін та усунення слабких місць. 
Для торговельних підприємств із середнім рівнем відтворення трудового поте-
нціалу запропоновано впровадження сучасної системи відбору персоналу, що 
дозволить залучити із загальної кількості претендентів на вакансію того праців-
ника, який задовольняє вимоги підприємства з урахуванням його спеціалізації, 
кваліфікаційно-професійних характеристик, особистих здібностей та інтересів. 
Для торговельних підприємств з низьким рівнем відтворення трудового потен-
ціалу в межах використання консервативної з переходом до зваженоїстратегії 
необхідно акцентувати увагу на особистісних характеристиках працівника, зок-
рема розвивати схильність до самонавчання. 
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