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Запропоновано методику інтегрального  аналізу умов формування люд-

ського фактора антикризового управління на підприємствах роздрібної тор-

гівлі. 

Предложена методика интегрального анализа условий формирования 

человеческого фактора антикризисного управления на предприятиях рознич-

ной торговли. 

 

The method of integral analysis of terms of forming of human factor of anti-

krizisnogo management is offered in the enterprises of retail business. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Формування 

людського фактора є вкрай важко структурованим процесом і відпові-

дно чітка формалізація цього процесу дуже проблематична і спонукає 

до застосування комплексного підходу щодо розробки методичного 

інструментарію аналізу умов формування в підприємствах роздрібної 

торгівлі. Відповідно до зазначеного, розробка методики аналізу умов 

формування людського фактора антикризового управління в підприєм-

ствах роздрібної торгівлі, яка дозволить не тільки виявляти та оціню-

вати негативні впливи, але й визначати систему конкретних заходів 

формування, є актуальним завданням і має практичну значущість. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних 

науковців значний внесок у дослідження та способи застосування еко-

номіко-математичних, статистичних та експертних методів аналізу 

зробили В.Я Коробов. В.Г. Воронкова, А.Г. Беліченко, О.М. Попов, 

В.Д. Немцов, Л.Є. Довгань, А.Я. Кибанов, В.І. Паніоттов, 

В.С. Максименко, Н.М. Марченко, А.А. Епіфанов, С.Н. Козьменко, 

А.П. Міщенко та ін. 

Разом з тим проблема інтегрального аналізу умов формування 

людського фактора антикризового управління в підприємствах роздрі-

бної торгівлі не знайшла належного відображення в літературі та пот-

ребує розвитку. 

Мета та завдання статті. Метою статті є розробка методики 

аналізу умов формування людського фактора антикризового управлін-

ня в підприємствах роздрібної торгівлі. Для досягнення мети необхід-

но виконання наступних завдань: визначення системи формування 

людського фактора антикризового управління та її апробація на прик-

ладі конкурентної групи підприємств роздрібної торгівлі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи з сутно-

сті поняття «людський фактор підприємства» [1-3] проведення інтег-

рального аналізу внутрішніх умов формування людського фактора в 

підприємствах роздрібної торгівлі та інтерпретація отриманих резуль-

татів потребує дослідження показників, що відображають:  
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1) особисті дані людських ресурсів, що втілюються у стані та 

динаміці вікових, освітніх, кваліфікаційних та інших характеристиках 

працівників певного підприємства роздрібної торгівлі. 

2) показники людського потенціалу та людського розвитку, а 

саме динаміки компетенцій працівників (нові знання, досвід, нові на-

вички), які змінилися за період, що аналізувався. 

3) показники людського капіталу, а саме динаміки капіталовк-

ладень в людські ресурси з метою накопичення людського потенціалу 

та забезпечення людського розвитку; 

4) результати праці, які втілюються у динаміці основних показ-

ників результативності здійснення торговельної діяльності (товароо-

борот, прибуток тощо), а саме результати використання людських ре-

сурсів, людського потенціалу, людського розвитку та ефективності 

людського капіталу. 

Необхідно підкреслити, що у даній системі показники першої, 

третьої та четвертої групи мають кількісну оцінку, а другої – разом з 

кількісною якісну, що потребує застосування різних методів оцінки, 

які ураховують як об’єктивні числові характеристики, так й 

суб’єктивні психологічні.  

Для вирішення даної проблеми автором пропонується на підста-

ві розрахованих часткових показників сформувати інтегральний пока-

зник формування кожної складової людського фактора в підприємст-

вах роздрібної торгівлі і уже на їхній підставі обґрунтовувати виснов-

ки щодо динаміки умов формування людського фактора у цілому. 

 Інтегральний аналіз формування людського фактора згідно із 

запропонованою процедурою проводиться з використанням математи-

ко-статистичних методів для виміру кількісних показників і методу 

експертної оцінки для виміру якісних показників. Для розрахунку за-

гального інтегрального показника пропонуємо використати локальні 

інтегральні показники, які відображають структурні елементи людсь-

кого фактор підприємства та результатів праці (рис. 1). Розрахунок 

комплексного інтегрального показника формування людського факто-

ра 
1K за 2006-2009 рр. наведено в табл. 1, де «В» відображає високий 

рівень формування, «С»  середній, «Н»  низький. 

Аналіз показав, що на підприємствах №1 і №2 не зважаючи на 

підвищення рейтингу в 2007 році до високого, в 2008-2009 рр. пройш-

ло зниження до середнього рівня 2006 р. У підприємстві №3 в 2006-

2008 роках рейтинг був високим, а в 2009 р. знизився до середнього 

рівня, а в підприємстві №4 таке зниження пройшло вже в 2007 р. Така 

ж тенденція спостерігається в підприємствах №5 і №7, але тут знижен-
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ня пройшло з середнього рівня на низький. У підприємстві №6 стабі-

льно середній рейтинг, а в підприємстві №8 – низький. 
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 Рисунок 1 – Система інтегрального аналізу формування людського фактора на підприємствах роздрібної торгівлі 

 

Показники аналізу людських ресурсів: 

– продуктивність праці ( 1X  ); 
– частка працівників, вік яких       кіль-   локальний 

до 35 років, % ( 2X  );                       кісні  інтегральний 
– коефіцієнт плинності кадрів –                 показник 

обернений  ( 3X
 );                                            (

1

ЛРR
 ) 

– оцінка працівниками набуття     якіс- 

нових навичок у балах ( 4X  )         ні 

Показники аналізу людського потенціалу: 
– середньомісячна зарплатня  

одного працівника ( 5X
 ); 

– частка працівників зі стажем      кіль-  локальний 

до 3-х років, % ( 6X
 );                     кісні   інтегральний 

– частка працівників, що підви-               показник 

щили кваліфікацію ( 7X
 );                              (

1

ЛПR
 ) 

– оцінка працівниками набуття     якіс- 

досвіду у балах ( 8X
 )                     ні 

Показники аналізу людського капіталу: 

– загальні витрати на одну людину ( 9X
 );      кіль- 

– рентабельність витрат на утримання й        кісні      локальний 

розвиток персоналу ( 10X
 );                                           інтегральний 

– задоволення матеріальним станом                            показник 

( 11X  );                                                                 якіс-         (
1

ЛКR
 ) 

– оцінка персоналом набуття нових                 ні 

знань ( 12X  ) 

Показники аналізу людського розвитку: 

– дохід працівника ( 15X
 ); 

– частка працівників з вищою освітою        кіль-       локальний 

( 13X
 );………………………………………..кісні       інтегральний 

– створення робочих місць ( 14X  );                               показник 

- задоволення рівнем життя ( 16X
 )               якісні        (

1

ЛРозвR
 ) 
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комплексний інтегральний показник  формування  

людського фактора за визначений термін часу 

 

Локальний інтегральний показник аналізу масштабу фінансової 

кризи (Кмк): коефіцієнт покриття (Р); коефіцієнт рентабельності капі-

талу (R); коефіцієнт автономії (N); коефіцієнт оборотності запасів (О) 

Локальний інтегральний показник аналізу результа-тів 

праці (Ккр): коефіцієнт рентабельності товарообороту 

(Rт); оцінка працівниками здобутими компетенціями (Зк) 

2 ,КРМКрп KKK
 

комплексний інтегральний показник  

результатів праці за визначений термін часу 

 

співставлення 
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Таблиця 1 – Інтегральний показник (рейтинг) умов формування 

людського фактора на підприємствах роздрібної торгівлі  
 

Підп-

риєм-

ство 

Інтегральний показник (К1) Рейтинг 

Рік Рік 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008  2009 

1 1,37 1,47 1,28 1,30 С В С С 

2 1,25 1,48 1,39 1,35 С В С С. 

3 1,58 1,50 1,49 1,35 В В В С 

4 1,63 1,14 1,25 1,37 В С С С 

5 1,08 1,04 0,79 0,68 С С Н Н 

6 1,30 1,29 1,20 1,15 С С С С 

7 1,03 0,81 0,85 0,79 С Н Н Н 

8 0,94 0,77 0,87 0,81 Н Н Н Н 

 
Таким чином, розраховані значення інтегрального показника 

(рейтингу) умов формування людського фактора в підприємствах роз-

дрібної торгівлі дозволяють сформулювати наступні висновки: 

 у цілому динаміка більшості розглянутих показників свідчить 

про деяке погіршення умов формування людського фактора в підпри-

ємствах роздрібної торгівлі; 

 доцільно застосовувати методику інтегральної оцінки для ана-

лізу динаміки умов формування людського фактора в підприємствах 

роздрібної торгівлі, тому що це надає інформацію не тільки про рей-

тинг людського фактора у конкурентній групі, а й для самоаналізу під-

приємства за часовими інтервалами; 

 використання локальних інтегральних показників у складі за-

гального інтегрального показника, а також складових у локальному 

інтегральному показнику дозволяє виявити резерви формування люд-

ського фактора в кожному конкретному підприємстві. 

Процес формування людського фактора антикризового управ-

ління включає систему аналізу не тільки умов формування людського 

фактора, але й аналіз масштабу фінансової кризи та результатів праці, 

тому що це є основою розробки антикризових заходів будь-якого підп-

риємства в ринковому середовищі. 

Застосування інтегральної оцінки в процесі діагностики фінан-

сового стану підприємств роздрібної торгівлі дозволяє визначити мас-

штаб кризи як на конкретну дату (у статиці), так й за декілька періодів 

(у динаміці) і порівнювати як за періодами, так і в конкурентній групі, 

а також надає необхідну інформацію під час формування людського 

фактора антикризового управління. 
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У цьому контексті не можна не погодитися з обґрунтуванням 

Власової Н.О., Гросул В.А., Чирви Ю.Є. обрання у якості показників 

якісної діагностики фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі 

таких індикаторів [4]: 

 за критерієм платоспроможності (P) – коефіцієнта покриття; 

 за критерієм ризику (N) – коефіцієнт автономії;  

 за критерієм ефективності (R) – коефіцієнт рентабельності ка-

піталу; 

 за критерієм ділової активності (О) – коефіцієнт оборотності 

запасів. 

 

Таблиця 2 – Рейтинг масштабу фінансової кризи та результатів 

праці в сукупності підприємств роздрібної торгівлі за 2006-2009 рр. 

 

Під-

при-

ємс-

тво 

Інтегральний показник 

Рейтинг масштабу  

фінансової кризи  

та результатів праці 

Рік Рік 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

1 0,93 1,50 1,15 1,81 В Н С Н 

2 1,10 1,04 1,06 1,11 С С С С 

3 0,72 1,04 0,34 0,94 В С В В 

4 1,34 1,02 0,46 1,09 С С В С 

5 1,55 1,39 0,80 1,31 Н С В С 

6 1,87 1,74 1,22 1,63 Н Н С Н 

7 1,82 1,45 0,98 1,40 Н Н В Н 

8 1,23 1,22 1,31 1,31 С С С С 

 

Результати рейтингової оцінки фінансової кризи в підприємст-

вах роздрібної (табл. 2) довели, що: 

 тільки підприємства №2 і №8 мають стабільно середній рівень 

масштабу кризи; 

 у підприємствах №6 і №7 не зважаючи на коливання в 2008 р. 

зберігається низький рівень масштабу кризи, в підприємстві №4 – се-

редній, а в підприємстві №3  високий; 

 в підприємстві №1 не зважаючи на коливання рівень фінансо-

вої кризи знижується, а в підприємстві №5 – зростає. 

У межах процесу формування людського фактора антикризово-

го управління результати аналізу умов формування дозволяють визна-

чити спрямування заходів щодо досягнення антикризової стійкості в 

підприємствах роздрібної торгівлі. Інтегрування результатів аналізу 
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проводиться у вигляді матриці. Матриця будується на загальновідомих 

принципах двокоординатної площини: 

 за строками (вертикаль) відбудовується три стани фінансової 

кризи, які «зверху-униз» відображають зниження рівня кризового ста-

ну в підприємстві роздрібної торгівлі; 

 за колонками (горизонталь) відбудовуються три стани форму-

вання людського фактора, які «зліва-направо» відображають нарощу-

вання кількісних і якісних властивостей людського фактора; 

 кожна клітинка (поле) відображає особливу комбінацію двох 

характеристик, що відповідає особливому стану підприємства. 

Результати позиціювання наведені на рис. 2. Відзначимо, що для 

покращення сприйняття графічного відображення об’єктів позицію-

вання на полях матриці стану формування людського фактора антик-

ризового управління здійснено тільки за початковий (2006 р.) й завер-

шальний (2009 р.), щоб наочно відобразити динамічну спрямованість 

цих процесів за чотири роки.  

 
Рейтинг стану людського фактора підприємств роздрібної торгівлі 
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Рисунок 2 – Позиціонування підприємств роздрібної торгівлі на полях  

матриці умов формування людського фактора антикризового управління  
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 І зона (НК) – найгірше становище формування людського 

фактора в кризовому підприємстві; 

 ІІ зона (СК) – наявність резервів формування людського 

фактора в кризовому підприємстві; 

 ІІІ зона (ВК) – високий рівень формування людського фа-

ктора в кризовому підприємстві; 

 ІV зона (НП) – найгірше становище формування людсько-

го фактора в передкризовому підприємстві; 

 V зона (СП) – наявність резервів формування людського 

фактора в передкризовому підприємстві; 

 VІ зона (ВП) – високий рівень формування людського фа-

ктора в передкризовому підприємстві; 

 VІІ зона (НР) – найгірше становище формування людсько-

го фактора в фінансово стійкому підприємстві; 

 VІІІ зона (СР) – наявність резервів формування людського 

фактора в фінансово стійкому підприємстві; 

 ІХ зона (ВР) – високий рівень формування людського фак-

тора в фінансово стійкому підприємстві. 

Позиціювання підприємства в певній зоні (клітинці) дозво-

ляє визначити спрямування заходів формування людського факто-

ра антикризового управління в підприємствах роздрібної торгівлі.  

Висновки. Запропонована методика аналізу умов форму-

вання людського фактора антикризового управління в підприємст-

вах роздрібної торгівлі містить переваги, які полягають у наступ-

ному: 

 системність та комплексність за рахунок поєднання показ-

ників, що характеризують як показники оцінки стану людського 

фактора, так й діагностики фінансової кризи; 

 можливість на основі причинно-наслідкових зв’язків оці-

нити характер впливу окремих показників людських ресурсів, 

людського потенціалу, людського капіталу, людського розвитку й 

фінансового стану на формування людського фактора антикризо-

вого управління в підприємстві; 

 можливість отримати наочне уявлення про спрямованість 

динамічності процесів формування людського фактора антикризо-

вого управління в підприємствах роздрібної торгівлі;  

 придатності для використання як на окремому підприємс-

тві роздрібної торгівлі та в конкурентній групі цих підприємств, 

так й в підприємствах інших галузей за умови обрання показників 

властивих цим галузям. 
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Незважаючи на певний суб’єктивізм обрання показників та 

розподілу порогових значень інтегральних рейтингів, запропонована 

методика оцінки стану формування «людського фактора» може вико-

ристовуватися не лише як складова механізму формування «людського 

фактора» антикризового управління, але і самостійна методика вияв-

лення недоліків існуючого «людського фактора» та попередження кри-

зових явищ в підприємствах роздрібної торгівлі. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА  
 

Розглянуто питання діагностики конкурентоспроможності підприєм-
ства торгівлі як однієї з основних задач управління маркетинговою діяльніс-
тю; запропоновано систему показників для діагностики конкурентоспромож-
ності роздрібних торговельних підприємств, представлено графічну модель 
для їх інтерпретації у вигляді «діагностичного трикутника конкуренто-
спроможності».   

            
Рассмотрен вопрос диагностики конкурентоспособности предприятия 

торговли как одной из основных задач управления маркетинговой деятельно-
стью; предложена система показателей для диагностики конкурентоспособ-


