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Складений рейтинг значущості окремих чинників посилення інтенсивності конкуренції в
економіці України дозволяє побачити фактори, найбільш впливові на конкуренцію між
підприємствами: скорочення внутрішнього платоспроможного попиту (14%); проникнення на ринки
збуту інших виробників (12,3%); можливість підприємства вільно рекламувати свою продукцію
(11,2%); законодавча діяльність Верховної Ради України (10,2%); стримування цін конкурентами з
України (9,3%); діяльність Кабінету Міністрів України (8,7%); діяльність Антимонопольного
комітету України (8,5%); краща якість імпортних товарів (7,4%); зростання обсягу імпорту (7,1%);
низькі ціни імпортних товарів (6,4%). діяльність торговельно–посередницьких організацій (4,9%).
Домінуючий вплив на розвиток конкуренції виявило скорочення внутрішнього
платоспроможного попиту населення (14% загального впливу). Втім, тенденція до переважного
впливу на розвиток конкуренції цього чинника спостерігалась досить давно та зберігається протягом
щонайменше останніх 5 років.[3]
Також впливовим фактором виявилось проникнення на ринки збуту інших виробників
(12,3%), адже кількість та структура гравців на ринку має прямий вплив на інтенсивність
конкуренції: чим більше підприємств та чим завзятіше вони відстоюють свої ніші та завойовують
споживачів, тим гострішою буде конкуренція.
Результати оцінювання суб’єктами господарювання інтенсивності конкуренції як вцілому в
економіці України, так і на окремих галузевих ринках, загалом узгоджуються із загальними
тенденціями економічного розвитку. Економічна ситуація в країні залишається дуже непростою, а
проте у 2015 – 2016 роках з'явилися перші ознаки відновлення економічної активності на внутрішніх
ринках України, хоча до справжньої стабілізації економічного середовища ще далеко. Скорочення
внутрішнього платоспроможного попиту та зменшення доходів населення призвели до того, що
частина підприємств не змогла зберегти свої позиції, та в 2016 році їхня кількість була значно
меншою ніж на початок 2014 року, але така ситуація також призвела до інтенсифікації конкуренції
серед тих підприємств, що залишились на ринку.
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Уже привычными задачами службы управления персоналом любой (малой, средней, крупной
по численности сотрудников) компании являются подбор и прием работников, оценка и аттестация
персонала, организация обучения и развитие карьеры, выработка политики в области управления
персоналом и обеспечение дисциплины, организация кадрового делопроизводства и проведение
корпоративных мероприятий, увольнение и другие.
Если рассматривать маркетинг в области управления персоналом как вид деятельности,
направленный на удовлетворение запросов и потребностей компании, то знание HR–специалистами и
руководителями подразделений основ маркетинга в области управления персоналом является
необходимым условием эффективного функционирования любой компании. Данное направление
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Секція 3. Прикладні аспекти менеджментув реальному, фінансовому, інфраструктурному та інших секторах економіки

непосредственно связано с такими понятиями, как «потребность», «запрос», «обмен», «рынок»,
«спрос», «товар», «сделка», «договор», «управление маркетингом», «менеджер (управляющий) по
маркетингу в области управления персоналом».
Маркетинг в области управления персоналом как направление деятельности HR–менеджера
состоит из:
 рразработки профессиональных требований к кандидатам (сотрудникам) с учетом общих
компетенций и результатов, требующихся данной компании (экономический анализ рабочего места и
результата от выполнения поставленных задач);
 оопределения качественной и количественной потребности в персонале (планирование
оптимальной численности компании);
 расчёта затрат на приобретение и дальнейшее использование кандидатов (сотрудников);
 выбора оптимальных источников и путей покрытия потребности в персонале;
 исследования потребностей рынка персонала (для своевременной мотивации
собственных сотрудников, уменьшения текучести кадров);
 изучения среды, групп и категорий персонала (для своевременной мотивации
собственных сотрудников, уменьшения текучести кадров, появления конкурентных преимуществ);
 оценки потенциала спроса на рынке труда на данную компанию (наличие конкурентных
преимуществ);
 сегментации рынка труда для данной компании (наличие конкурентных преимуществ);
 подготовки под целевой сегмент маркетинговых мероприятий (изучение и создание
имиджа компании, создание информационных каналов и т.д.);
 стимулирования персонала (наличие конкурентных преимуществ).
Можно рассматривать 4 «Р» в области управления персоналом следующим образом:
− продукт (Product) – сотрудник и (или) кандидат, имеющий качество (результат работы),
которое требуется компании, торговую марку (имя, образование, опыт работы), свойства
(компетенции, личностные и деловые характеристики); упаковка (имидж, внешний вид, умение
презентовать себя, возраст);
− ценообразование (Pricing) – стоимость должности и (или) конкретного сотрудника
(кандидата) на рынке труда;
− продвижение товара на рынок (Promotion) – PR персонала, выступление на
конференциях, публикации, резюме, достигнутые результаты;
− место (Place) – востребованность данной должности на рынке труда и покупка
(удержание) сотрудника (кандидата) компанией.
HR–менеджеру время от времени следует сравнивать персонал компании с персоналом
конкурентов и анализировать его по вышеуказанным 4 «Р».
Цель предоставления информации руководителям подразделений и руководству компании и
прогнозируемый результат – это своевременная мотивация и удержание ключевых сотрудников, а
также экономически выгодный подбор персонала на открывающиеся вакансии. Данный анализ
позволяет своевременно корректировать уровень доходов ключевых сотрудников, оптимизировать
систему оплаты труда в компании, оказывать мотивирующее воздействие на персонал, снижать
текучесть кадров (если это необходимо), вплоть до изменения кадровой политики компании.
Технология маркетинга персонала позволяет HR–службу рассматривать как бизнес–единицу,
предоставляющую свою услугу и удовлетворяющую потребность руководителей структурных
подразделений. Подбор персонала – неотъемлемая составляющая работы менеджера по персоналу в
любой организации. Правильно подобранные, обладающие необходимыми компетенциями и
соответствующие культуре компании сотрудники – залог успеха и процветания компании. В
маркетинге по управлению персоналом значима потребность бизнеса и производства в квалификации
персонала (обучение внутреннее и внешнее). HR–менеджеру следует помнить: специалистов высокой
квалификации требуется меньше, а ресурсов, затрачиваемых на их поиск, привлечение и удержание,
больше.
Подытоживая предлагаемые подходы к маркетингу в области управления персоналом, можно
выделить два основных принципа:
− рассмотрение определенной философии и стратегии управления человеческими
ресурсами. Персонал, работающий в компании и потенциальный персонал, рассматриваются в
качестве внешних и внутренних клиентов компании;
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− толкование особой задачи HR–менеджера – своевременное проведение маркетинговых
исследований (анализ 4 «Р», рынок труда, позиционирование, сегментация) и оптимизации
деятельности персонала, которая оценивается с помощью проведения аттестации или оценки
персональной деятельности.
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Сучасні конкурентні умовивимагають приділяти особливу увагу проблемі забезпечення
економічної ефективності діяльності підприємств. Сутність цього поняття зумовлює важливість
дослідження структурних складових системи забезпечення у практиці господарювання будь–якої
організації.
Значний внесок у дослідження проблеми підвищення економічної ефективності діяльності
підприємств зробили такі вчені–економісти, як Л.Л. Єрмолович, Д.Г. Заруба, О. Є. Кузьмін, Б.М.
Мізюк, С.В. Мочерний, С.Ф. Покропивний та ін. В наукових працях багато висвітлено поглядів на
сутність поняття "економічна ефективність", досліджено підходи щодо її оцінювання, розглянуті
методи вимірювання економічної ефективності діяльності підприємств тощо. Проте залишаються не
остаточно визначеними складові системи забезпечення економічної ефективності діяльності.
Отже метою роботи є визначення векторів формування складових системи забезпечення
економічної ефективності діяльності підприємств.
Завдання визначення ефективності виникає в різних ситуаціях, і його раціональне вирішення
в конкретних умовах передбачає застосування тих або інших підходів чи методик. Під
забезпеченнямвзагалі слід розуміти сукупність заходів і засобів створення умов, які разом сприяють
ефективному здійсненню економічних процесів, реалізації намічених планів для підтримки
стабільного функціонування будь–якого підприємства [1]. На наш погляд, забезпечення ефективної
діяльності доцільно розглядати під кутом системного підходу, оскільки система забезпечення
показників ефективності має:
 відображати витрати всіх видів ресурсів, що споживаються на підприємстві;
 створювати передумови для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва;
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