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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

STRATEGIC DEVELOPMENT OF SOCIAL PERSONEL MANAGEMENT OF
THE TRADE ENTERPRISES

В статі розглядається процес стратегічного розвитку системи соціального управлін-
ня персоналом підприємства (ССУП), пропонується: структура наповнення стратегії
розвитку та логіка процесу її реалізації, виділено блок ініціації процесу стратегічного
розвитку.

В статье рассматривается процесс стратегического развития системы социального
управления персоналом предприятия (ССУП), предлагается: структура наполнения
стратегии развития и логика процесса ее реализации, выделен блок инициации про-
цесса стратегического развития.

The article describes the process of strategic development of social enterprise HR (SSMP), it is
proposed: the structure of content development strategy and its implementation process logic
is a process initiation of strategic development.

Ключові слова. Стратегічний розвиток, стратегія персоналу, логіка процесу, алгоритм
розробки стратеги, управління персоналом, торговельне підприємство.

Ключевые слова. Стратегическое развитие, стратегия персонала, логика процесса,
алгоритм разработки стратеги управления персоналом, торговое предприятие.

Key words. Strategic development, personal strategy, process logic, algorithm development
of strategic human resource management, commercial enterprise.

Вступ. Соціальний стан та тенденції соціального розвитку в Україні з позицій со-
ціальних потреб населення і забезпечення інтеграційних процесів до кращих світових
соціальних систем є незадовільними. Про це свідчать найнижчі місця України серед
країн світу за показниками людського розвитку, рівня та якості життя, демографічно-
го стану, рівня виробничого травматизму тощо. Такий стан свідчить про відсутність
науково-обґрунтованої системи соціального управління персоналом, перш за все, на
корпоративному рівні. Чітко визначених економічних, правових обов’язків щодо міс-
ця і ролі персоналу в соціальному управлінні підприємством немає.

Дослідженням теоретичних, методологічних і практичних аспектів формування
системи соціального управління персоналом підприємства присвячені роботи ба-
гатьох зарубіжних та вітчизняних авторів: І. Ансоффа, Л. В. Балабанової,
Б. М. Гєнкіна, Л. Є. Довгань, В. А. Дятлова, А. П. Єгоршина, П. І. Іванова,
А. Я. Кібанова, С. А. Нікітіна, Ю. Г. Одегова, О. В. Сардак, І.В. Сіменко,
Г. В. Слуцького, Г. Шмідта та інших.

У наукових працях М.П. Біляцького, Ю.П. Ліпунцова, В.І. Маслова, М.О. Вол-
гіна неодноразово й з різних позицій аналізувався взаємозв’язок стратегії управ-
ління персоналом і стратегії розвитку організації [1, 2, 3, 4]. В той же час не вирі-
шеним залишається питання розроблення теоретичних та практичних аспектів
стратегії формування системи соціального управління персоналом як у науково-
му, так і у прикладному аспектах.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування вибору концепції стратегі-
чного розвитку персоналу торговельних підприємств, та на її підставі визначення ал-
горитму стратегічного розвитку системи соціального управління персоналом підпри-
ємства (ССУП) на базі сформованих параметрів, опрацювання засобів оцінки
поточного стану підсистем ССУП з урахуванням чинників синергетичного ефекту.
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Результати дослідження. Концепція стратегічного управління І. Ансоффа пе-
редбачає наявність чітко сформованої системи цілей, які необхідно досягти для
реалізації генеральної стратегії з виділенням функціональних стратегій і підцілей,
спираючись на мотивацію персоналу [5, с. 55]. Таким чином, виходячи зі встанов-
лених практичних проблем досліджених торговельних підприємств, та урахуван-
ням того, що саме концепція стратегічного управління І. Ансоффа є класичним
прикладом організації процесу управління персоналом на основі соціальних пріо-
ритетів (розвитку мотивації персоналу), її положення можна визнати базовими
для ССУП на торговельних підприємствах.

Для забезпечення стабільного функціонування торговельних підприємств кері-
вництво має звертати увагу не тільки на процеси, що стосуються суто торгівлі, але
й на персонал, від якого залежить успішність бізнесу. При цьому необхідно вико-
ристовувати ефективні методи підвищення продуктивності праці, що не можливо
без розвитку мотивації, задоволення потреб персоналу відповідно до індивідуаль-
ного внеску кожного працівника у збільшення обсягу товарообігу. Саме ці аспек-
ти враховувалися під час вибору моделі стратегічного розвитку системи соціаль-
ного управління персоналом підприємства.

З методичних позицій процес стратегічного розвитку ССУП має бути підпо-
рядкованим загальній стратегії розвитку підприємства, спрямованій на збільшен-
ня товарообігу шляхом підвищення конкурентоспроможності, що вимагає від ке-
рівництва вирішувати наступні практичні завдання: 1) побудова організаційної
структури реалізації стратегії; 2) адаптація сучасних механізмів стратегічного
управління для реалізації стратегії ССУП; 3) запровадження систем моніторингу і
контролю; 4) створення системи мотивації, направленої на вирішення стратегіч-
них завдань і досягнення цілей розвитку [6, с. 214-219].

На основі визначених завдань окреслена структура наповнення стратегії розви-
тку ССУП, яка узгоджується зі стратегіями та програмами підрозділів торговель-
ного підприємства (рис.1).

Стратегічний розвиток
ССУП

(стратегічна мета)

Короткострокові
програми

(оперативні та
тактичні цілі)

Аналіз досягнення
цілей соціального

управління
персоналом

Стратегії
соціального
розвитку
підрозділів

Програми соціального
розвитку підрозділів

Комплексна
програма

розвитку ССУП

Програми з розвитку
пріоритетного напрямку
(підсистем ССУП, які є

пріоритетними та
визначаються

оперативними та
тактичними цілями)

розробка коригування узгодження

Рис.1. Структура наповнення стратегії розвитку ССУП (авторська розробка)
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Пріоритетними напрямами реалізації стратегії розвитку ССУП мають стати:
визначення структурних проблем у кожному підрозділі, які мають негативний
вплив на ССУП; забезпечення розроблення та затвердження оновлених стратегій
розвитку, які визначать пріоритетні напрями розвитку підсистем ССУП торгове-
льного підприємства на середньо- та довгострокову перспективу (тактичних, опе-
ративних і стратегічних) з обов’язковим узгодженням притаманних тому чи ін-
шому підрозділу цілей, пріоритетів і завдань; аналіз, оцінка та оптимізація змісту
діючих систем управління на предмет погодження їх цілей і завдань із пріорите-
тами стратегічного розвитку ССУП; організація моніторингу диференціації пока-
зників розвитку.

Основними інструментами реалізації стратегічного розвитку ССУП є: корпора-
тивна соціальна відповідальність (КСВ) торговельного підприємства з обов’язко-
вим внесенням змін до посадових інструкцій та колективного договору; ефектив-
на система мотивації, що спонукає персонал до підвищення продуктивності праці
та підвищення якості обслуговування клієнтів; узгодженість стратегій розвитку
підрозділів із загальною стратегією розвитку підприємства.

Основними управлінськими технологіями реалізації стратегії слід вважати: ін-
телектоінтегруючу технологію стратегічного управління соціально-економічними
об’єктами мезо- та мікроекономічного рівня; інтелектомотивуючі технології
впливу на персонал підприємств із метою його орієнтування на ефективну та ре-
зультативну роботу, підвищення продуктивності праці; технологію реінжинірінгу
господарських процесів з метою оздоровлення підприємств; технології багатока-
нального залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій в усі підсистеми ССУП; ін-
терактивні навчальні (тренінгові) технології з підготовки та перепідготовки кад-
рів, що забезпечують усебічний розвиток персоналу [7, с. 134-139].

Схематично, процес стратегічного розвитку ССУП торговельного підприємства
можна навести на рис. 2. Логіка цього процесу базується на корегуванні існуючої
системи управління персоналом за допомогою створення або удосконалення кожної
з підсистем для того, щоб в результаті отримати ефективно функціонуючу ССУП.

Необхідною передумовою стратегічного розвитку ССУП є чітке визначення у
ній цілей, які, відбиваючи показники якості бажаного стану в цілому, надають
можливості варіювання та коригування на проміжних етапах окремих програм і
планів розвитку торговельних підприємств. Для цього потребується вжити заходів
відповідно до усвідомлення алгоритму (рис. 3), в якому спеціально виділено блок
ініціації процесу стратегічного розвитку — як критично важливий необхідний еле-
мент для визначення стану управління, ресурсного забезпечення розвитку та інших
характеристик системи. Комплексна організаційна взаємодія має бути для достат-
ньою для розроблення та реалізації стратегічних планів. Функції представлені як
організаційна підготовка ССУП до формування стратегічного плану розвитку.

Опрацювання стратегічних цілей розвитку здійснюється керівництвом в зага-
льних формах перспективної стратегії і моделей станів на тривалий період.

За своїм внутрішнім змістом стратегічні цілі можуть знаходитися в різних
співвідношеннях: доповнювати один одного, виступати альтернативами, утворю-
вати ієрархічні структури. На цьому етапі вимагається виділення однорівневої су-
купності стратегічних цілей, і вибір з декількох альтернатив. Результатом вико-
нання операцій у цьому блоці стає сформульована стратегічна мета розвитку
ССУП — підвищення її ефективності.

Визначення характеристик цілей — формування набору параметрів, які опису-
ють сформульовану мету кількісно, або, принаймні, допускають отримання такого
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опису на основі застосування експертних процедур. Такий набір параметрів має
відповідати вимогам валідності, повноти, адекватності, можливості швидкої оцін-
ки [8, с. 392].

Збільшення товарообігу підприємства на основі ССУП

Стратегія розвитку ССУП

Відповідність наявної системи вимогам системності та
соціалізації

Відповідає Не відповідає

Корегування ССУП за підсистемами та складовими

Необхідність проведення
SWOT- аналізу системи

управління

Визначення підсистем
ССУП

Формування
Оцінка
персо-
налу

Розвиток Соціальна
відповідальність

Мотивація

Удосконалення
системи

планування
персоналом

Оцінка  і
розвиток
потенціалу

Удосконалення
системи

соціального
партнерства

Розвиток
мотиваційного
потенціалу

Оцінка посади,
показників

результативності

Наявність ресурсів для реалізації стратегії розвитку
ССУП

Визначення типу стратегії та реалізація програм

Оцінка досягнення поставленої мети

Сформована ефективна ССУП

Методи: експертна оцінка,
опитування , бальний

Шляхи удосконалення

Рис. 2 Логіка процесу стратегічного розвитку ССУП
торговельного підприємства(авторська розробка)

Граничні параметри стратегічних цілей можуть бути агреговані, оскільки осно-
вне їх призначення — забезпечити можливість декомпозиції завдання управління
на сегменти, відповідні профілям функціонування ССУП.

Наступну деталізацію характеристик доцільно доручити профільним фахівцям,
які повинні сформувати набори кількісно вимірюваних показників, які стануть ін-
дикаторами успішності реалізації стратегії підприємства в цілому та в окремих
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його підрозділах. На завершення процедури оцінки, поруч із запропонованими
експертами рівнями параметрів, вимірюються індикатори інтенсивності самоор-
ганізації. При такому підході, результатом реалізації цього блоку управлінського
алгоритму має стати набір параметрів і їх кількісні оцінки, що відносяться до ба-
жаного майбутнього стану ССУП в цілому, та її окремих підсистем [9, с. 212-227].

Згідно розробленого алгоритму (рис. 3) на основі сформованих наборів пара-
метрів виробляється оцінка поточного стану різних підсистем ССУП з урахуван-
ням чинників синергетичного ефекту. В цьому випадку сукупність індикаторів,
які виступають базою оцінювання, доповнюється критеріями, що характеризують
рівень розвитку та інтенсивності процесів самоорганізації.
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Рис. 3. Алгоритм розробки стратегії розвитку ССУП (авторська розробка)
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Пропонований алгоритм може бути замкнутий в кільце і введений зв’язок-
перехід від блоку «завершення алгоритму» до блоку «ініціація процесу стратегіч-
ного планування» з урахуванням конкретної ситуації на підприємстві, а також не-
стандартних (креативних) рішень менеджерів.

Отже, визначені передумови забезпечення процесу стратегічного розвитку
ССУП із запропонованою структурою наповнення стратегії розвитку системи
(рис. 1), логічним виразом здійснення процесу (рис. 2) та алгоритмом розроблення
самої стратегії (рис. 3) може стати методичним положенням для керівників торго-
вельних підприємств, яке зорієнтує їх на виконання послідовних дій, спрямованих
на підвищення ефективності соціального управління персоналом. При цьому ме-
тодичні положення матимуть на меті їх обґрунтування та конкретизацію практич-
ної складової концепції розвитку ССУП на торговельному підприємстві в частині
досягнення стратегічної цілі — підвищення ефективності ССУП і досягнення її
гіперефективності.

Висновки. Таким чином, на основі проведених досліджень щодо забезпечення
стратегічного розвитку ССУП на торговельних підприємствах можна зробити на-
ступні висновки :

— стратегічний розвиток ССУП на торговельних підприємствах залежить від
організаційної структури, чіткого визначення пріоритетних задач реалізації стра-
тегії, використання ефективних інструментів та управлінських технологій, дотри-
мання послідовності дій щодо формування та реалізації стратегії;

— стратегічний розвиток ССУП є ключовим елементом концепції торговель-
ного підприємства та конкретизує крім стратегічних, також оперативні й тактичні
напрямки вдосконалення системи згідно з якими вибудовується чітка ієрархія ці-
лей на основі концепції стратегічного управління І. Ансоффа, що вимагає дотри-
мання обґрунтованих наукових положень щодо побудови цієї моделі;

Необхідною передумовою досягнення стратегічної мети розвитку ССУП, дося-
гнення ефективності як економічного, так і соціального розвитку торговельного
підприємства є подальший пошук шляхів і напрямків практичної реалізації запро-
понованої стратегії.
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