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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління структурними підрозділами

підприємств торгівлі в ринкових умовах вима�
гає проведення стратегічних, структурних, інно�
ваційних, організаційних, економічних перетво�
рень. Це об'єктивно призводить до необхідності
розробки і використання адекватного інстру�
ментарію управління, що дозволяє, здійснюючи
перетворення в системі стимулювання праці пер�
соналу, робити її більш ефективною [9; 10]. Не�
гативний досвід підприємств торгівлі, що вико�
ристовують по черзі різноманітні економічні
інструменти з метою досягнення конкурентних
переваг без певної системи, свідчить про не�
обхідність розробки комплексних моделей сти�
мулювання праці, що поєднують активаційні
інструменти, інтегрують у собі кілька методо�
логії поліпшення. У цей час намітилася тенден�
ція до використання безтарифних систем і форм
оплати праці на цих підприємствах. Це пояс�
нюється тим, що саме безтарифна система оп�
лати праці дозволяє роботодавцям погодити
розмір заробітної плати з підсумками госпо�
дарської діяльності підприємства, визначати
внесок кожного працівника в кінцевий резуль�
тат діяльності, регулювати фонд оплати праці,
не допускаючи перевитрати його цільового
рівня, що призводить до успішної діяльності
підприємства на ринку. Безтарифний варіант
організації заробітної плати ставить заробіток
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працівника в повну залежність від кінцевих ре�
зультатів роботи як особистих, так і трудового
колективу в цілому. Тому застосування даної
системи виправдане там, де є можливість точно
врахувати ці кінцеві результати, де сформовані
умови для загальної зацікавленості і відпові�
дальності за їхні досягнення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню прогресивних систем оплати
праці та мотивації працівників на підприєм�
ствах різної галузевої приналежності присвя�
чені праці українських дослідників В.А. Борт�
ника [1], Н.М. Горобця С. Цимбалюк [3], Л. Чер�
вінської [4], Г.Т. Шкуріна. Однак залишаються
недослідженими питання використання новіт�
ніх систем оплати праці у торгівлі.

Метою дослідження є обгрунтування по�
слідовності формування компенсаційного па�
кета стимулювання праці персоналу підпри�
ємств торгівлі на основі індикативних коефі�
цієнтів ефективності.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Найбільш ефективна система стимулюван�

ня праці для підприємств торгівлі включає:
підсистему оплати праці за результатами діяль�
ності; підсистему преміювання; підсистему
"участі в прибутках" (рис. 1).
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Як свідчать дані рисунка 1 ефективне збалан�
соване стимулювання праці досягається за раху�
нок комбінованого застосування трьох активац�
ійних інструментів (методик): управління резуль�
тативністю на основі КPI, управління компетен�
ціями і грейдування. Модель комбінованого ак�
тиваційного інструментарію з метою активізації
управлінських механізмів, застосовуваних на
підприємствах торгівлі, що оптимально поєднує
три інструменти: управління результативністю на
основі KPI, управління посадовою ієрархією з ви�
користанням грейдування для визначення ком�
пенсаційного пакета та методика оцінки і ранжи�
рування посад на основі моделі компетенцій.

Запропонована модель базується на вико�
ристанні SMART�підходу, що заснований на
застосуванні так званих SMART�критеріїв, які
повинні відповідати головній цілі підвищення
результативності трудової діяльності. SMART
— це абревіатура, утворена першими літерами
англійських слів: конкретний (specific); вимір�
ний (measurable); досяжний (attainable); значи�
мий (relevant); співвідносний з конкретним тер�
міном (time�bounded) (табл. 1).

У світовій практиці при впровадженні систе�
ми KPI використовується метод оцінки резуль�
татів діяльності підприємства в цілому або окре�
мих її співробітників шляхом застосування по�
казників, критеріїв виконання бізнес�процесів і
зіставлення їх зі стратегічними, тактичними і опе�
раційними цільовими орієнтирами для одержан�
ня величини відхилення (різниці) між цільовим і
фактичним значенням показника. Ключові показ�
ники тому так і називаються, що вибираються із
безлічі інших, менш значимих. Тому ключових

показників не повинно бути велика кількість: на
практиці рекомендується обмежуватися п'ятьо�
ма — сьома (максимум — десятьма). Але саме
використання обмеженої кількості KPI приво�
дить до більш об'єктивної і значимої оцінки ре�
зультатів бізнесу, що обов'язково слід урахову�
вати при розробці всієї системи показників ефек�
тивності. На основі аналізу існуючих підходів до
визначення показників, що включаються в сис�
тему KPI, була розроблена авторська класифіка�
ція основних видів ключових показників ефектив�
ності діяльності підприємства (рис. 2).

Відповідно до SMART�моделі принципами
визначення системи показників, що включають�
ся в систему KPI моделі оцінки результатив�
ності системи стимулювання праці є: оптималь�
на кількість показників 5—10 (максимальна
кількість — не більш 25). Показники легко роз�
раховуються на підставі даних звітності
підприємства, відсутня суб'єктивність у визна�
ченні показників; планові завдання реально
досяжні (імовірність досягнення не менш 70—
80%); показники встановлені відповідно до зони
відповідальності відділу (співробітника).

Значення показників визначені у відповідності
зі специфікою діяльності підприємства (наприк�
лад, для торгових точок мережі в різних регіонах
установлюється різний план по продажах); систе�
ма показників і їх значення частково перегляда�
ються з періодичністю приблизно 1 раз у рік. Виз�
начення ключових факторів відбувається на
підставі аналізу можливих шляхів поліпшення п'я�
ти SMART�критеріїв: specific (конкретний),
measurable (вимірний), achievable (досяжний),
relevant (актуальний) та time�bound (обмежений у
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Рис. 1. Структура системи стимулювання праці підприємств торгівлі
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часі) у кожній зі складових системи оцінки ефек�
тивності діяльності наступним чином (рис. 3).

Наступний етап у побудові системи оцін�
ки ефективності роботи персоналу підприєм�
ства полягає у визначенні показників, завдань
і ініціатив по виділених цілям у стратегічній
карті і їх поширенню за організаційною струк�
турою підприємства. Усі певні стратегічні цілі
виражаються в показниках (KPI), за якими
буде відбуватися оцінка досягнення цих цілей.
Для кожного KPI виділяється завдання —
цільовий рівень, який повинен бути досягну�
тий або перевищений. Ці показники встанов�
люються в якості оціночних різним виконав�
цям та підрозділам підприємства. Оцінка
діяльності підрозділів та окремих працівників
відбувається на підставі порівняння KPI із
цільовим значенням. Ініціативи являють собою
набір заходів, які пропонується здійснити для
досягнення необхідного KPI.

З допомогою узагальнених показників, які
характеризують у кожну із груп SMART�кри�
теріїв, об'єднавши значення узагальнюючих по�
казників по чотирьом групам, стає можливим
одержати якісний невартісної інтегральний по�
казник оцінки результативності системи стиму�
лювання праці підприємств торгівлі за SMART�
критеріями, який має такий вигляд:

Крез. = К конкретний + К вимірний + К до�
сяжний + К актуальний.

Для наочності ілюстрації використання
запропонованої моделей необхідно предста�
вити результати розрахунків у вигляді мат�
ричної моделі оцінки, що дає можливість
представити не тільки результати розра�
хунків досягнутого рівня результативності
системи стимулювання праці, а й за допомо�
гою введення п'ятого SMART�критерію Time�
bound (Обмежений у часі) — динаміку цього
процесу (рис. 4).

У запропонованій мат�
риці оцінки досягнутого
рівня результативності сис�
теми стимулювання праці
(рис. 4) у якості критерію
Time�bound (Обмежений у
часі) пропонується викори�
стовувати рівняння "ефек�
тивності витрат на утриман�
ня робочої", що дозволяє
оцінити динаміку результа�
тивності системи стимулю�
вання праці у часі. Розрахун�
ки проведеного оцінювання
результативності системи

Таблиця 1. Застосування SMART3підходу до обгрунтування системи KPI оцінки результатів
роботи персоналу підприємства торгівлі
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Рис. 2. Основні види ключових показників ефективності системи
стимулювання праці персоналу підприємства торгівлі
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стимулювання праці для досл�
іджуваних підприємств довели,
що для підприємств середня ве�
личина інтегрального показни�
ка результативності, но при
цьому середній темп росту вит�
рат на утримння робочу силу,
що свідчить про слабку іденти�
фікацію системи стимулюван�
ня праці до вимог ринку.

У якості узагальнюючого
показника оцінки ефективності
системи стимулювання праці
може виступати операційний
важіль, як інструмент управлін�
ня операційним прибутком, зас�
нований на вивченні співвідно�
шення постійних і змінних вит�
рат. Чим нижче питома вага по�
стійних витрат у загальній сумі
витрат підприємства, тим у
більшому ступені змінюється ве�
личина прибутку стосовно
темпів зміни валової виручки
(обсягу продажів за встановленими цінами).

Коефіцієнт операційного левериджу розра�
ховується за формулою:

EVA = Постійні витрати / змінні витрати
Чим вище значення коефіцієнта операційно�

го левериджу, тим більшою мірою воно здатне
прискорювати темпи приросту операційного при�
бутку стосовно темпів приросту обсягу реалізації
товарів (надання послуг). Принципова формула
розрахунку цього показника має вигляд:

,

де ЕФоп — ефект операційного левериджу,
ТОП — темп приросту операційного при�

бутку,%;
ТОП — приросту обсягу реалізації товарів,%.
При однакових тем�

пах приросту обсягу про�
дажу товарів (надання
послуг) підприємство, що
має більший коефіцієнт
операційного левериджу,
за інших рівних умов зав�
жди буде в більшій мірі
прирощувати суму свого
операційного прибутку в
порівнянні з підприєм�
ством з меншим значен�
ням цього коефіцієнта.
Конкретне співвідношен�
ня приросту суми опера�

ційного прибутку та суми обсягу реалізації, що
досягається при визначеному коефіцієнті опе�
раційного левериджу, характеризується показ�
ником "ефект операційного левериджу".

ВИСНОВКИ
Визначення впливу розробленої системи

стимулювання праці персоналу на результа�
тивність діяльності підприємства базується на
використанні операційного левериджу (важе�
ля) як одного із головних показників впливу
структури витрат на утримання персоналу на
прибутковість підприємства. Системний підхід
до впровадження комбінованої моделі стиму�
лювання праці персоналу підприємств торгівлі
на основі активаційних економічних інстру�
ментів дозволить топ�менеджменту досліджу�
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Рис. 3. Виділення факторів — ключових показників оцінки
результативності системи стимулювання праці підприємства

торгівлі

Рис. 4. Матриця оцінці інтегрального показника результативності
системи стимулювання праці
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ваних підприємств, застосовуючи активаційний
інструментарій, підвищити функціональний
потенціал управління, оперативно оцінювати
ефективність діяльності структурних під�
розділів, а керівництву цих підрозділів — ефек�
тивність конкретних співробітників досягнен�
ня ними бізнес�цілей, установлених на певний
період, і ухвалювати правильні рішення після
аналізу результатів. Застосування запропоно�
ваної комбінованої моделі стимулювання праці
персоналу підприємств торгівлі забезпечило
наступні переваги: дозволило впорядкувати
найбільш проблемні зони відповідальності;
підвищило прозорість досягнення результату і
сформувало відповідність очікувань результа�
там діяльності; показало керівникові і кожно�
му працівнику, хто і яким чином впливає на ре�
зультат і що він повинен для цього виконати.
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