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Чобіток В. І. Стратегічно-цільовий комплекс інтелектуалізації управління холістичним розвитком  
промислових підприємств

Мета статті – формування стратегічно-цільового комплексу інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств. 
Результати проведеного дослідження свідчать про те, що сьогодні економіка знаходиться в нових умовах, які вимагають від вітчизняних про-
мислових підприємств демонструвати свої переваги завдяки застосовуванню інноваційних технологій. Керівникам підприємств більше уваги 
необхідно приділяти інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств, що є важливим вектором їх розвитку. Інтелектуалі-
зація процесу управління є підґрунтям для формування єдиної системи реалізації нововведень на вітчизняних промислових підприємствах за 
допомогою формування та впровадження стратегічно-цільових комплексів. Сформовано передумови до холістичного розвитку промислового 
підприємства на основі інтелектуалізації управління в сучасній економіці та класифікацію стратегічно-цільових комплексів інтелектуалізації 
управління холістичним розвитком промислових підприємств. Доведено, що для ефективної роботи необхідно розробляти стратегічно-цільові 
комплекси та дотримуватися стратегії холістичного розвитку на основі інтелектуалізації управління. Процес планування необхідно здійснюва-
ти в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Також необхідно регулярно переглядати плани та коригувати їх відповідно до впливу 
внутрішніх та зовнішніх факторів, зміни вподобань споживачів, законодавчої та податкової політики тощо. Розроблено модель прийняття 
ефективного управлінського рішення щодо впровадження стратегічно-цільових комплексів інтелектуалізації управління холістичним розви-
тком промислових підприємств. 
Ключові слова: інтелектуалізація, управління підприємствами, холістичний розвиток підприємства, стратегічно-цільові комплекси.
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Чобиток В. И. Стратегически-целевой комплекс интеллектуализации управления холистическим развитием промышленных предприятий

Цель статьи – формирование стратегическо-целевого комплекса интеллектуализации управления холистическим развитием промышленных 
предприятий. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что сегодня экономика находится в новых условиях, требую-
щих от отечественных промышленных предприятий демонстрировать свои преимущества благодаря применению инновационных технологий. 
Руководителям предприятий больше внимания необходимо уделять интеллектуализации управления холистическим развитием предприятий, 
что является важным вектором их развития. Интеллектуализация процесса управления является основой для формирования единой системы 
реализации нововведений на отечественных промышленных предприятиях посредством формирования и внедрения стратегически-целевых 
комплексов. Сформированы предпосылки к холистическому развитию промышленного предприятия на основе интеллектуализации управления 
в современной экономике и классификация стратегически-целевых комплексов интеллектуализации управления холистическим развитием про-
мышленных предприятий. Доказано, что для эффективной работы необходимо разрабатывать стратегически-целевые комплексы и придер-
живаться стратегии холистического развития на основе интеллектуализации управления. Процесс планирования необходимо осуществлять 
в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Также необходимо регулярно рассматривать планы и корректировать их в соответствии с 
влиянием внутренних и внешних факторов, изменением потребительских предпочтений, законодательной и налоговой политики. Разработана 
модель принятия эффективного управленческого решения по внедрению стратегически-целевых комплексов интеллектуализации управления 
холистическим развитием промышленных предприятий.
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Chobitok V. I. The Strategic-Targeted Complex of Intellectualization of Management of the Holistic Development of Industrial Enterprises
The article is aimed at forming the strategic-targeted complex of intellectualization of management of the holistic development of industrial enterprises. The 
results of the carried out research show that today the economy operates in a new environment, requiring domestic industrial enterprises to demonstrate their 
advantages through the use of innovative technologies. Heads of enterprises need to pay more attention to intellectualization of management of the holistic 
development of enterprises, which is an important vector of their development. Intellectualization of the management process is the basis for the formation of 
a unified system of implementation of innovations in domestic industrial enterprises through the formation and implementation of the strategic-targeted com-
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plexes. Preconditions for the holistic development of industrial enterprise on the basis of intellectualization of management in the modern economy together with 
a classification of the strategic-targeted complexes of intellectualization of management of the holistic development of industrial enterprises have been formed. It 
is proved that in order to work effectively, it is necessary to develop the strategic-targeted complexes and adhere to the holistic development strategy based on in-
tellectualization of management. The planning process needs to be implemented in the short, medium and long term. Plans should also be reviewed regularly and 
adjusted to suit internal and external factors, as well as changes in consumer preferences, legislative and tax policies. A model of making efficient managerial deci-
sion to implement the strategic-targeted intellectualization complexes of management of the holistic development of industrial enterprises has been developed.
Keywords: intellectualization, enterprise management, holistic development of enterprise, strategic-targeted complexes.
Fig.: 4. Bibl.: 10.
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У сьогоднішніх умовах економіка знаходиться 
в нових умовах, які вимагають від вітчизня-
них промислових підприємств демонструвати 

свої переваги завдяки застосовуванню інноваційних 
технологій. Керівникам підприємств більше уваги 
необхідно приділяти інтелектуалізації управління 
холістичним розвитком підприємств, що є важливим 
вектором їх розвитку.

Радикальне підвищення ролі інтелектуалізації 
в сучасних умовах зумовлює активізацію інтелекту-
альної діяльності на основі підвищення ефективності 
використання людських ресурсів, проведення про-
гресивних науково-дослідних розробок і реалізації 
інтелектуальних програм. Ситуація, що склалася в 
сучасній економіці, свідчить про те, що інтелекту-
альна складова холістичного розвитку підприємств є 
основним вектором для підвищення рівня їх конку-
рентоспроможності.

Інтелектуалізація процесу управління є під-
ґрунтям для формування єдиної системи реалізації 
нововведень на вітчизняних промислових підпри-
ємствах за допомогою формування та впровадження 
стратегічно-цільових комплексів інтелектуалізації 
управління холістичним розвитком промислових 
підприємств. Для досягнення успіху вітчизняним 
промисловим підприємствам у динамічному серед-
овищі необхідно адаптуватися до мінливих умов рин-
ку шляхом підвищення якості надання послуг і випус-
ку продукції та конкурентною ціновою політикою. 

Аналіз публікацій щодо формування стратегіч-
но-цільового комплексу інтелектуалізації управління 
холістичним розвитком промислових підприємств 
свідчить про те, що ці питання розглядаються як за-
рубіжними, так і вітчизняними науковцями, такими 
як: Аванесова Н. і Марченко О. [1], Андрієнко В. [2], 
Ансофф І. [3], Брукінг Е. [4], Валінкевич Н. [5], Дикань 
В. і Корнілова І. [6], Кузьмін О. та Ліпич О. [7], Мозен-
ков О. [8], Прохорова В. [9; 10] та багатьма іншими. 

Питання формування стратегічно-цільового 
комплексу інтелектуалізації управління холістичним 
розвитком промислових підприємств є актуальними 
та потребують подальшого дослідження.

Мета статті – формування стратегічно-цільо-
вого комплексу інтелектуалізації управління холіс-
тичним розвитком промислових підприємств.

Стратегічно-цільовий комплекс включає в себе 
тактичні дії інтелектуальної спрямованості, що спря-
мовані на підвищення рівня холістичного розвитку 
промислового підприємства та сприяють досягнен-
ню цілей. Цей комплекс формується з урахуванням 
пріоритетів, що визначаються завдяки оцінці позицій 
промислового підприємства на ринку та перспектив 
ефективності їх розвитку, що стає можливим, коли в 
процесі прийняття рішень беруть участь і керівники, 
і співробітники.

Промислове підприємство повинно прагнути 
до збалансованого холістичного розвитку, 
який корелюється з поставленими стратегіч-

ними цілями. Промислове підприємство є складною 
системою, відповідно, основним напрямом його хо-
лістичного розвитку є динамічність. На основі про-
веденого аналізу праць науковців [1; 3; 6; 7; 9] можна 
сформулювати передумови холістичного розвитку на 
основі інтелектуалізації управління в сучасній еконо-
міці (рис. 1).

У процесі своєї діяльності промислові підпри-
ємства пристосовуються до: умов турбулентного се-
редовища; ринкових обмежень; активності конкурен-
тів; норм і стандартів, які стимулюють фактори холіс-
тичного розвитку. Останніми роками підвищилися 
вимоги споживачів до якості продукції та рівня обслу-
говування, що потребує постійних інноваційно-про-
гресивних змін у процесі промислового виробництва. 

Нові вимоги скорочують час виведення нової 
продукції на ринок, що потребує вдосконалення про-
цесу інтелектуалізації управління холістичним роз-
витком промислового підприємства. Отже, забезпе-
чення інтелектуалізації управління пов’язано зі здат-
ністю промислового підприємства виготовляти това-
ри та реалізовувати їх за конкурентоздатними цінами 
та забезпечувати отримання прибутку, достатнього 
для подальшого холістичного розвитку. 

У сучасних умовах господарювання врахування 
потреб споживачів ускладнюється тим, що існує тен-
денція переходу від звичайної виробничої спеціаліза-
ції до інноваційно-векторної. 

Диференціація продукції та прагнення про-
мислових підприємств виконувати інноваційні за-
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 Передумови холістичного розвитку промислового підприємства на основі
інтелектуалізації управління в сучасній економіці

Передумови, що виникають на рівні макросередовища 

Передумови, що виникають на рівні мікросередовища 

Передумови, що виникають на рівні внутрішнього середовища 

розвиток економіки країни та регіону

вичерпність ресурсного потенціалу

політика оподаткування

рівень технологічного розвитку галузей, у т. ч. суміжних

зміна місця клієнта в структурі економічних відносин з контрагентами

конкурентна боротьба

відносини з акціонерами

кількісні та якісні зміни потреб споживачів

залежність вартості бізнесу від ефективності функціонування

необхідність оновлення основних засобів

прагнення промислових підприємств до високих показників прибутку 
та досягнення вигідних конкурентних позицій

Рис. 1. Передумови холістичного розвитку промислового підприємства на основі інтелектуалізації управління 
в сучасній економіці

мовлення визначають специфічні форми організації 
виробництва, що пов’язано з: пошуком нових поста-
чальників; використанням інноваційно-прогресив-
них технологій виробництва; виникненням потреби 
в сучасному обладнанні; інтелектуалізацією управ-
ління та з використанням нових знань. 

Забезпечення ефективності стратегічно-цільо-
вого комплексу інтелектуалізації управління 
виступає як один із основних напрямів холіс-

тичного розвитку промислових підприємств. Про-
блема підвищення ефективності стратегічно-цільово-
го комплексу промислового підприємства на основі 
інтелектуалізації управління холістичним розвитком 
є предметом наукових досліджень не тільки на рівні 
підприємств, а й на глобальному рівні, що обов’язково 
враховує клієнтоорієнтований підхід (рис. 2). 

Крім того, проблема забезпечення ефективно-
го стратегічно-цільового комплексу промислового 
підприємства на основі інтелектуалізації управлін-

ня холістичним розвитком пов’язана з відсутністю 
можливості точного прогнозування, тому що існують 
ризики ринкової нестабільності через вплив макро-
економічних факторів, які не може регулювати про-
мислове підприємство.

Лише наявність механізму оперативного отри-
мання інформації про діяльність промислового під-
приємства допоможе своєчасно сформувати та при-
йняти ефективні управлінські рішення, оперативні дії 
повинні бути скоординовані на досягнення певних 
стратегічно-орієнтованих цілей, інакше є ризик поя-
ви нових загроз. Для вирішення цих проблем на про-
мисловому підприємстві повинні вміти правильно 
ідентифікувати свій стратегічно-цільовий комплекс 
і мобілізувати всі інтелектуальні ресурси для досяг-
нення поставленої мети.

Одним зі способів формування ефективності 
стратегічно-цільового комплексу промислового під-
приємства на основі інтелектуалізації управління 
холістичним розвитком є визначення середовища та 
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Ефективне 
використання 

ресурсів 
промислового 
підприємства

Ефективне 
задоволення 

поточних потреб 
споживачів

Стійкість позитивних
темпів зростання

промисловго
підприємства на основі

інтелектуалізації
управління

холістичним
розвитком 

Забезпечення
ефективності
стратегічно-

цільового
комплексу

промислового
підприємства 

Рис. 2. Клієнтоорієнтований підхід до визначення ефективності стратегічно-цільового комплексу промислового 
підприємства на основі інтелектуалізації управління холістичним розвитком

врахування його впливу на рівні мікросередовища – 
прямого впливу (постачальники, споживачі, конку-
ренти, інституціональні установи) та макросередови-
ща – непрямого впливу (інноваційні, економіко-соці-
альні, культурні, правові, міжнародні зміни).

Таким чином, послідовність практичного під-
ходу ефективності стратегічно-цільового 
комплексу промислового підприємства на 

основі інтелектуалізації управління холістичним роз-
витком, який орієнтований на клієнта, представляє 
собою систему елементів діяльності, яка вимагає 
формування інтелектуалізації управління. Для ефек-
тивного результату від інтелектуалізації управління 
необхідний стратегічно-цільовий комплекс, який 
розвиває різні напрямки холістичного розвитку та 
забезпечує формування конкурентних переваг про-
мислового підприємства. 

За результатами аналізу наукової літератури 
можна навести таку класифікацію стратегічно-цільо-
вих комплексів інтелектуалізації управління холіс-
тичним розвитком промислових підприємств, що на-
ведено на рис. 3.

Ефективність діяльності промислового підпри-
ємства визначається вмінням керівника використо-
вувати інтелектуально-інноваційні форми управлін-
ня. Особливу роль у реалізації цього завдання від-
ведено комплексному аналізу ефективності викорис-
тання наявних потенційних ресурсів, які є основою 
для розробки стратегічно-цільового комплексу про-
мислового підприємства на основі інтелектуалізації 
управління холістичним розвитком.

Практичний досвід свідчить про те, що про-
мислові підприємства, які формують стратегічно-
цільовий комплекс свого розвитку, функціонують 
більш успішно й отримують прибуток значно вище, 
ніж конкуренти. Розробка стратегічно орієнтованих 
програм холістичного розвитку промислового під-
приємства необхідна для зниження впливу ризиків, 
забезпечення підґрунтя для прогнозу перспектив 
холістичного розвитку, оцінки внутрішніх резервів, з 
метою коригування дії та інтелектуалізації управлін-
ня для досягнення поставленої мети.

З радикальними змінами в економіці питанням 
мінімізації ризиків почали приділяти увагу все біль-
ше вчених-економістів і управлінців промислових 
підприємств. Установлення причинно-наслідкових 
зв’язків між показниками ефективності роботи про-
мислових підприємств і факторами впливу зовніш-
нього та внутрішнього середовища є головними за-
вданнями. Без ефективної системи планування стра-
тегічно-цільових комплексів інтелектуалізації управ-
ління холістичним розвитком промислових підпри-
ємств домогтися стабільного зростання неможливо.

Для ефективної роботи необхідно розробля-
ти стратегічно-цільові комплекси та дотримуватися 
стратегії холістичного розвитку на основі інтелекту-
алізації управління (рис. 4). Процес планування необ-
хідно здійснювати в коротко-, середньо- та довго-
строковій перспективах. Регулярно переглядати пла-
ни та коригувати їх відповідно до впливу внутрішніх і 
зовнішніх факторів, зміни вподобань споживачів, за-
конодавчої та податкової політики тощо – це сталий 
процес, що допомагає своєчасно реагувати на зміни.

При формуванні моделі прийняття ефектив-
ного управлінського рішення щодо впрова-
дження стратегічно-цільових комплексів ін-

телектуалізації управління холістичним розвитком 
промислових підприємств необхідно:
 сформувати основні цілі та визначити вплив на 

їх реалізацію внутрішніх і зовнішніх факторів;
 провести ґрунтовний аналіз існуючих страте-

гічно-цільових комплексів інтелектуалізації 
управління холістичним розвитком промис-
лових підприємств для вибору оптимальних 
комплексів;

 виявити сильні та слабкі сторони діяльності 
промислового підприємства, що буде підґрун-
тям для впровадження стратегічно-цільових 
комплексів інтелектуалізації управління хо-
лістичним розвитком промислових підпри-
ємств та забезпечити умови для покращення 
рівня їх діяльності.

Розробка стратегічно-цільових комплексів ін-
телектуалізації управління холістичним розвитком 
промислових підприємств супроводжується певни-
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За типом економічного зростання промислового підприємства

стратегічно-цільовий комплекс концентрованого зростання

стратегічно-цільовий комплекс диверсифікованого зростання

стратегічно-цільовий комплекс інтегрованого зростання

стратегічно-цільовий комплекс незмінних темпів зростання

стратегічно-цільовий комплекс обмеженого зростання

стратегічно-цільовий комплекс прискореного зростання

стратегічно-цільовий комплекс випереджаючого зростання

стратегічно-цільовий комплекс внутрішнього зростання

стратегічно-цільовий комплекс зовнішнього зростання

стратегічно-цільовий комплекс органічного зростання

стратегічно-цільовий комплекс концентричної диверсифікації

стратегічно-цільовий комплекс конгломератної диверсифікації

стратегічно-цільовий комплекс з використанням власних джерел фінансування

стратегічно-цільовий комплекс з використанням залучених джерел фінансування

стратегічно-цільовий комплекс з використанням змішаних джерел фінансування

стратегічно-цільовий комплекс господарських одиниць

стратегічно-цільовий комплекс розширення масштабів операційної діяльності

стратегічно-цільовий комплекс збереження масштабів операційної діяльності

стратегічно-цільовий комплекс розширення сегмента ринку

стратегічно-цільовий комплекс збереження сегмента ринку

стратегічно-цільовий комплекс переходу на інший сегмент ринку

стратегічно-цільовий корпоративний комплекс 

стратегічно-цільовий комплекс інтеграції

За темпами холістичного розвитку промислового підприємства

За відношенням промислового підприємства

За спрямуванням холістичного розвитку промислового підприємства

За ступенем диверсифікаційної діяльності промислового підприємства

За джерелами фінансування промислового підприємства

За рівнем стратегічно-орієнтованих рішень промислового підприємства

За масштабами операційної діяльності промислового підприємства

За масштабами ринкової експансії промислового підприємства

Класифікація стратегічно-цільових комплексів інтелектуалізації управління
холістичним розвитком промислових підприємств

Рис. 3. Класифікація стратегічно-цільових комплексів інтелектуалізації управління холістичним розвитком 
промислових підприємств
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Аналіз стратегічно-цільових комплексів інтелектуалізації управління холістичним розвитком
промислових підприємств

Визначення рівня
впливу зовнішніх

факторів

Визначення рівня
впливу внутрішніх

факторів

Визначення основних цілей інтелектуалізації
управління холістичним розвитком

промислових підприємств

Виявлення сильних і слабких сторін функціонування промислових підприємств 

Забезпечення та вдосконалення підґрунтя для формування стратегічно-цільових комплексів
інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств

Інтелектуалізація системи управління Синергетичне управління

Системне управління

Інноваційна діяльність

Підприємницька діяльність

Мотиваційна політика

Стратегічні вектори адаптивної реакції

Стратегічні вектори диференціації виробництва

Стратегічне досягнення результативності

Створення стратегічно спрямованих альянсів

Система управління віддносинами зі споживачами

Визначення впливів ризиків у процесі формування
та впровадження стратегічно-цільових комплексів

інтелектуалізації управління холістичним розвитком 
промислових підприємств 

Систематичний
ризик

Несистематичний
ризик

Залучення інвестицій для формування
та впровадження стратегічно-цільових комплексів

інтелектуалізації управління 
холістичним розвитком промислових підприємств 

Внутрішні
інвестиції

Зовнішні
інвестиції

Прогнозування результатів стратегічно-цільових комплексів інтелектуалізації управління 
холістичним розвитком промислових підприємств

Коригування результатів стратегічно-цільових комплексів інтелектуалізації управління 
холістичним розвитком промислових підприємств

Оцінка та контроль результатів стратегічно-цільових комплексів інтелектуалізації управління 
холістичним розвитком промислових підприємств

Вибір та обґрунтування результатів стратегічно-цільових комплексів інтелектуалізації управління 
холістичним розвитком промислових підприємств

Прийняття ефективного управлінського рішення щодо впровадження стратегічно-цільових
комплексів інтелектуалізації управління холістичним розвитком проимслових підприємств

Рис. 4. Модель прийняття ефективного управлінського рішення щодо впровадження стратегічно-цільових 
комплексів інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств
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ми ризиками (системними або несистемними), тому 
що ситуація на ринку непостійна. 

Необхідно провести результати прогнозування 
стратегічно-цільових комплексів інтелектуалізації 
управління холістичним розвитком промислових 
підприємств, але скласти абсолютно точний прогноз 
неможливо, саме тому вибір стратегічно-орієнто-
ваного вектора необхідно проводити з урахуванням 
можливих ризиків.

Неможливо розробити та впровадити страте-
гічно-цільові комплекси інтелектуалізації управління 
холістичним розвитком промислових підприємств 
без додаткового інвестування шляхом залучення вну-
трішніх або зовнішніх інвестицій.

Обов’язково необхідно провести оцінку та 
контроль результатів впровадження стратегічно-ці-
льових комплексів інтелектуалізації управління хо-
лістичним розвитком промислових підприємств для 
виявлення позитивних і негативних наслідків.

З урахуванням коригування вибрати та обґрун-
тувати результати впровадження стратегічно-цільо-
вих комплексів інтелектуалізації управління холіс-
тичним розвитком промислових підприємств.

На всіх етапах необхідно використовувати гру-
повий інтелект, знання та навички, що були накопи-
чені на промисловому підприємстві, для розробки 
проривних стратегічно-орієнтованих альтернатив їх 
холістичного розвитку.

ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження свідчать 

про те, що в сьогоднішніх умовах економіка знахо-
диться в нових умовах, які вимагають від вітчизняних 
промислових підприємств демонстрації своїх пере-
ваг завдяки застосовуванню інноваційних техноло-
гій. Керівникам підприємств більше уваги необхідно 
приділяти інтелектуалізації управління холістичним 
розвитком підприємств, що є важливим вектором їх 
розвитку. 

Інтелектуалізація процесу управління є під-
ґрунтям для формування єдиної системи реалізації 
нововведень на вітчизняних промислових підпри-
ємствах за допомогою формування та впровадження 
стратегічно-цільових комплексів інтелектуалізації 
управління холістичним розвитком промислових 
підприємств.

Сформовано передумови до холістичного роз-
витку промислового підприємства на основі інтелек-
туалізації управління в сучасній економіці та розро-
блено класифікацію стратегічно-цільових комплексів 
інтелектуалізації управління холістичним розвитком 
промислових підприємств. Кожен тип стратегічно-ці-
льових комплексів містить кілька варіантів, серед яких 
керівництво промислового підприємства може само-
стійно обрати варіант стратегічно-орієнтованого спря-
мування або застосовувати їх в певних поєднаннях.

Розроблено модель прийняття ефективного 
управлінського рішення щодо впровадження страте-
гічно-цільових комплексів інтелектуалізації управ-
ління холістичним розвитком промислових підпри-
ємств.                      
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Рекун Г. П., Філіна К. В. Основні причини плинності персоналу на підприємствах роздрібної торгівлі України
У статті розглянуто проблему плинності кадрів у секторі роздрібної торгівлі, який традиційно є лідером з плинності кадрів у всьому світі вже ба-
гато років. Грошові витрати на пошук, прийом на роботу співробітників, а потім на підвищення їх продуктивності, занадто великі, щоб втрача-
ти їх дуже швидко. Плинність кадрів коштує організаціям часу, грошей і репутації. Метою статті є виявлення причин і ключових факторів високої 
плинності кадрів на підприємствах роздрібної торгівлі. У роботі наведено аналіз причин і мотивів плинності персоналу та його наслідків. Основні 
висновки: ключовими факторами, що впливають на плинність кадрів на підприємствах торгівлі, є: заробітна плата, робоча атмосфера, відноси-
ни з керівництвом, безпека, стрес, кар’єрне зростання, графік роботи, інфраструктура робочого місця. Для того, щоб зменшити фінансові витра-
ти та покращити репутацію компанії, необхідно організувати правильний підхід до пошуку персоналу, надання правдивої інформації про посаду, 
на яку претендують пошукачі. Навчаючи працівників та забезпечуючи перспективу особистого та кар’єрного зростання, фінансово стимулюючи 
та надаючи гідну оплату праці, заохочуючи преміями та додатковими бонусними виплатами, компанія зможе управляти плинністю персоналу.
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Рекун А. П., Филина Е. В. Основные причины текучести кадров на предприятиях розничной торговли Украины
В статье рассмотрена проблема текучести кадров в секторе розничной торговли, который традиционно является лидером по текучести ка-
дров во всем мире уже много лет. Денежные затраты на поиск, приём на работу сотрудников, а затем на повышение их производительности, 
слишком велики, чтобы терять их очень быстро. Текучесть кадров стоит организациям времени, денег и репутации. Целью статьи является 
определение причин и ключевых факторов высокой текучести кадров в розничной торговле. В работе представлен анализ причин и мотивов 
текучести персонала и её последствий. Основные выводы: ключевыми факторами, влияющими на текучесть кадров на предприятиях торговли, 
являются: заработная плата, рабочая атмосфера, отношения с руководством, безопасность, стресс, карьерный рост, график работы, ин-
фраструктура рабочего места. Для того, чтобы уменьшить финансовые расходы и улучшить репутацию компании, необходимо организовать 
правильный подход к поиску персонала, предоставление правдивой информации о должности, на которую претендуют соискатели. Обучая 
работников и обеспечивая перспективу личного и карьерного роста, финансово стимулируя и предоставляя достойную оплату труда, поощряя 
премиями и дополнительными бонусными выплатами, компания сможет управлять текучестью персонала.
Ключевые слова: текучесть кадров, торговые предприятия, приём персонала, увольнение персонала.
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