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АНОТАЦІЯ. У статті розглядаються можливості прогнозування роз-
витку персоналу торговельних підприємств за рахунок побудови
прогнозної моделі, яка враховує оптимізацію оцінювання, навчання
та підвищення кваліфікації працівників торговельних підприємств.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: трудовий потенціал, розвиток трудового поте-
нціалу, навчання, підвищення кваліфікації, прогнозна модель, тор-
говельне підприємство.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются возможности прогнози-
рования развития трудового потенциала торговых предприятий за
счет построения прогнозной модели, которая учитывает оптими-
зацию оценивания, обучения и повышения квалификации работ-
ников торговых предприятий.
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ANNOTATION. The article considers the predictability of commercial
enterprises personnel at the expense of building a predictive model
that takes into account the optimization evaluation, education and
training to commercial enterprises.
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Постановка проблеми. Трудовий потенціал торговельного
підприємства формується з внутрішніх якостей і можливостей
його працівників, тому ефективне використання трудового потен-
ціалу та його розвиток є передумовою ефективної господарської
діяльності торговельного підприємства в цілому.

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Аналізу проблем,
пов’язаних із трудовим потенціалом і його розвитком присвячено
багато праць учених-економістів, таких як: Д. Богиня, Н. Волгін,
В. Гавва, Б. Генкин, О. Грішнова, М. Дороніна, Є. Качан, А. Ко-
лот, Л. Костин, Т. Костишина, Г. Куліков, С. Лебедєва, Е. Ліба-
нова, Л. Лісогор, Ю. Одегов, І. Петрова, В. Савченко, М. Семи-
кіна, Л. Шаульська, Р. Яковлєв та ін.
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Проте сучасні учені і фахівці недостатньо приділяють уваги
проблемам ефективного розвитку трудового потенціалу торго-
вельних підприємств і його прогнозуванню. Тому у статті зроб-
лено спробу виявити можливості прогнозування розвитку трудо-
вого потенціалу торговельних підприємств за рахунок розроб-
лення прогнозної моделі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Метою моделю-
вання є відображення стану проблеми на даний момент; виявлен-
ня найбільш гострих «критичних» моментів, визначення тенден-
ції розвитку і тих чинників, вплив яких може скорегувати неба-
жаний розвиток процесу чи явища [1, с. 336]. У прогнозному мо-
делюванні слід враховувати різноманітність прямих і опосеред-
кованих зв’язків, обмежень, а також узгодження певних гіпотез і
вихідних посилань. Крім того, важливо врахувати взаємозв’язки
розвитку підприємства галузі та національної економіки в ціло-
му. Доцільно, з одного боку, проаналізувати зміст і конкретні на-
прями дії керівництва підприємства із забезпечення ефективності
використання трудового потенціалу, а з іншого — отримання кі-
лькісних оцінок результативності цих заходів, що виявляє еконо-
мічний ефект від їх реалізації.

Нами було зроблено спробу прогнозування розвитку трудово-
го потенціалу за рахунок побудови прогнозної моделі, яка врахо-
вує додаткові витрати на оцінювання, навчання й підвищення
кваліфікації працівників торговельних підприємств. Основним
показником, що свідчить про ефективність використання трудо-
вого потенціалу на підприємстві, ми вважаємо продуктивність
праці, який у нашій моделі отримав форму коефіцієнту k. При
k < –0,05 пропонуємо визначати зниження продуктивності праці,
при –0,05 < k < 0,05 — стабільний стан і при k > 0,05 — підви-
щення продуктивності праці.

За цим принципом ми розподілили усі торговельні підприємс-
тва Полтавської облспоживспілки на три групи: зі зниженням,
стабільним рівнем та підвищенням відносних показників продук-
тивності праці (табл. 1).

Розподіл, проведений у табл. 1, свідчить, що найбільшою є
група зі стабільним станом, до якої увійшли торговельні підпри-
ємства 11 райспоживспілок, у групи з тенденціями зниження та
підвищення рівня продуктивності праці увійшли по 7 райспожив-
спілок.

З метою прогнозування подальшого розвитку торговельних
підприємств, та їх трудового потенціалу зокрема, необхідно ви-
значити вплив певних показників на зміну продуктивності праці
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працівників торговельних підприємств. Ми побудували лінійну
регресійну модель [2], яка вказує, які з показників впливають на
формування динаміки розвитку торговельних підприємств.

Таблиця 1
РОЗПОДІЛ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ

ОБЛСПОЖИСПІЛКИ ЗА ТЕНДЕНЦІЯМИ ЗМІНИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Зниження Стабільність Підвищення

Райспоживспілка Значення k Райспоживспілка Значення k Райспоживспілка Значення k

Гребінківська –0,0683 Гадяцька –0,0401 Багачанська 0,1948
Зінківська –0,1605 Глобинська –0,0443 Карлівська 0,0849

Котелевська –0,0785 Диканська –0,0424 Козельщин-
ська 0,3751

Машівська –0,0530 Кобеляцька 0,0053 Санжарська 0,1111
Пирятинська –0,1324 Кременчуцька –0,0045 Семенівська 0,2328
Чорнухинська –0,1039 Лохвицька –0,0360 Хорольська 0,2578
Шишацька –0,2525 Лубенська –0,0292 Чутівська 0,1287

Миргородська 0,0354
Оржицька –0,0267
Полтавська 0,0340
Решетилівська –0,0424

Показник kд.р (коефіцієнт динаміки розвитку) слугуватиме по-
правкою у ході прогнозування продуктивності праці працівників
торговельних підприємств. Оскільки інтегральний показник ефе-
ктивності використання трудового потенціалу побудований на
підґрунті лінійної моделі [3], прогнози на його основі є лінійни-
ми, показник kд.р буде включено до пропонованої моделі як похі-
дна, що сприятиме її уточненню. Формула обчислення kд.р має
такий вигляд:

kд.р = 1,481 + 0,008Y1 – 0,015Y2 + 0,016Y3 + 0,012Y4.      (1)

Показник kд.р вказує, до якої групи динаміки розвитку нале-
жить торговельне підприємство у певний проміжок часу.

Використавши метод покрокової регресії, отримаємо набір
параметрів, що впливають на продуктивність праці працівників
торговельних підприємств [4]. За допомогою методу покрокової
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лінійної регресії обчислимо показник використання трудового
потенціалу торговельних підприємств (kВ).

Ми здійснили спробу прогнозування продуктивності праці
працівників торговельних підприємств, використовуючи таку
модель:

ПППП = ППЗП · Тn + 1, (2)
де ПППП — продуктивність праці у прогнозованому періоді;

ППЗП — продуктивність праці у звітному періоді;
Тn + 1 — прогнозований темп росту продуктивності праці.
Прогнозне значення Тn + 1 обчислимо з урахуванням темпів ро-

сту продуктивності праці за минулі роки та значення показника
використання трудового потенціалу торговельних підприємств
(kВ):

kВ = f (X1, X2, X3, X4, X5), (3)
де X1 — середня заробітна плата;

X2 — коефіцієнт використання робочого часу;
X3 — питома вага працівників, що закінчили освітні заклади

I—II рівня акредитації;
X4 — питома вага жінок;
X5 — рівень організованості.
Достовірність такого наближення становить близько 92 % і

компенсується коригуючим параметром kд.р.
Таким чином, можна вважати, що:

kB = 0,233 + 0,019 · X1 + 0,458 · X2+
+ 0,005 · X3 – 0,007 · X4 + 0,001 · X5 . (4)

Як елемент дослідження нами передбачалось, що модель еко-
номічного розвитку торговельних підприємств близька до ліній-
ної, тому можна вважати, що:

Тn+1 = aТn + b kВ + ξ(kВ, kд.р), (5)
де Тn — темп росту продуктивності праці у звітному періоді про-
ти минулого;

a, b — константи;
ξ — погрішність прогнозу, яку можливо оцінити за обчисле-

ними kВ та kд.р.
Оскільки kд.р розраховували як лінійний показник, що вказує

на динаміку розвитку продуктивності праці працівників, то мо-
жемо передбачити, що функція ξ є близькою до квадратичної
[5, 6]:
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ξ (kВ, kд.р) = c kд.р
2 + d kд.р + e kВ kдр + ∆, (6)

де c, d, e — константи, а ∆ — величина погрішності оцінки, якою
можемо знехтувати.

На наступному етапі визначаємо залежність показників про-
дуктивності праці працівників торговельних підприємств від
ефективності використання трудового потенціалу [7], інкапсу-
льованих у два параметри — коефіцієнт використання трудового
потенціалу і коефіцієнт динаміки розвитку.

Тn + 1 = aТn + b kВ + с kд.р
 2 + d kд.р + е kВ kд.р (7)

Отже, ми отримали нелінійну модель, за допомогою якої мож-
ливо здійснювати прогнозування продуктивності праці працівни-
ків торговельних підприємств:

Тn + 1 = aТn + b kВ + kд.р(с kд.р
 + е kВ), (8)

Запропонована процедура прогнозування, передбачає викори-
стання двох показників, які впливають на ефективність викорис-
тання трудового потенціалу торговельних підприємств:

1) коефіцієнт використання трудового потенціалу kВ, що ви-
рахуваний через комплекс таких показників: X1 — індекс заро-
бітної плати; X2 — коефіцієнт використання робочого часу; X3
— питома вага працівників, що закінчили освітні заклади I—II
рівня акредитації; X4 — питома вага жінок; X5 — рівень органі-
зованості;

2) коефіцієнт динаміки розвитку, що вирахуваний через ком-
плекс таких показників: Y1 — питома вага працівників, що за-
кінчили освітні заклади I—II рівня акредитації; Y2 — питома
вага жінок; Y3 — рівень організованості; Y4 — стійкість до стре-
сів [8].

Множини параметрів, з яких вирахувано коефіцієнт викорис-
тання трудового потенціалу та коефіцієнт динаміки розвитку, пе-
ретинаються. Для подальшого прогнозування продуктивності
праці працівників торговельних підприємств і для порівняльності
позначень вважатимемо Y1 — Х3; Y2 — Х4; Y3 — Х5; Y4 — Х6.

При цьому, коефіцієнт використання трудового потенціалу
торговельних підприємств вказує на його поточний стан, а коефі-
цієнт динаміки розвитку — на тенденції зміни.

Схематично пропоновану прогнозну модель представлено на
рис. 1.

Висновки з проведеного дослідження. Оскільки головною
метою торговельного підприємства є мінімізація витрат і отри-
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мання прибутку, запропонована нами модель дозволяє спрямува-
ти певні кошти на навчання й оцінювання персоналу, що дає мо-
жливість підприємству не тільки забезпечити ефективність вико-
ристання трудового потенціалу, але й збільшити обсяги товаро-
обороту та отримати прибуток.

Побудова ліній тренду скоригованих показників продуктивності праці
працівників у звітному періоді

Визначення рівня продуктивності праці працівників торговельних
підприємств у звітному періоді

Розподіл торговельних підприємств за тенденцією зміни продуктивності
праці працівників

Побудова лінійної регресійної моделі зміни продуктивності праці
з урахуванням показника kВ = f (X1, X2, X3, X4, X5)

Коригування лінійної регресійної моделі за рахунок інкапсуляції показника
kд.р = 1,481 + 0,008Y1 — 0,015Y2 + 0,016Y3 + 0,012Y4

Побудова нелінійної регресійної моделі зміни продуктивності праці
працівників Тn + 1 = aТn + b kВ + kд.р( с kд.р

 + е kВ)

Оптимізація методів оцінювання, напрямів розвитку та величини витрат на
розвиток трудового потенціалу торговельних підприємств

Розрахунок прогнозних значень середньомісячної продуктивності праці,
обсягу товарообороту з урахуванням заходів щодо підвищення ефективності

використання трудового потенціалу торговельних підприємств

Рис. 1. Процедура прогнозування продуктивності
праці працівників торговельних підприємств

Таким чином, нами доведено доцільність та ефективність за-
стосування прогнозної моделі розвитку трудового потенціалу то-
рговельних підприємств, яка ґрунтується на критерії оптимізації
напрямів і величини витрат, що сприятимуть здійсненню ефектив-
ного оцінювання, безперервного навчання й підвищення кваліфі-
кації персоналу.
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АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ
КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

АНОТАЦІЯ. Статтю присвячено розробці алгоритму формування
інноваційної моделі компетенцій фахівця з управління персона-
лом на основі аналізу особистісного та функціонального підходів
до вивчення питань компетенцій.
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