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ПОЛІТИКИ  У  ТОРГІВЛІ  В  КОНТЕКСТІ  
ЕКОНОМІЧНОГО  РОЗВИТКУ  РЕГІОНУ
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Анотація. У статті розглянуті статистичні методи та побудовані прогнозні моделі 
складових кадрової політики у торгівлі фармацевтичними товарами в контексті економіч-
ного розвитку регіону. Пріоритетами розвитку складових кадрової політики обрано напрями 
формування й розвитку персоналу, оскільки вони забезпечують поєднання компетенцій пра-
цівників для виконання торговельних функцій. 

Ключові слова: кадрова політика, торгівля фармацевтичними товарами, персонал, ком-
петенції, регіон, економічний розвиток.

Кадрову політику як багатоаспектну ка-
тегорію слід детально дослідити, зокрема її 
складові, кожна з яких має певний вплив на 
управління персоналом і ефективність госпо-
дарської діяльності загалом. Специфіка тор-
гівлі фармацевтичними товарами потребує 
аналізу компетенцій працівників при форму-
ванні та розвитку персоналу, оскільки саме ці 
складові кадрової політики дозволяють забез-
печити прибутковий розвиток галузі й еконо-
мічний розвиток регіону. Тільки за таких умов 
можливе прогнозування розвитку складових 
кадрової політики, яке відіграє важливу роль у 
плануванні кадрів, товарообороту в торгівлі та 
опосередковано впливає на підвищення рівня 
здоров’я населення в регіоні.

Різні аспекти проблем формування й розви-
тку персоналу як складових кадрової політи-
ки досліджували вітчизняні й зарубіжні вчені. 
Серед учених України і країн СНД необхідно 
відзначити таких: Л. Балабанову, Д. Богиню, 
М. Волгіна, Б. Генкіна, В. Данюка, О. Грішно-
ву, А. Дороніна, Є. Качана, А. Колота, Т. Кос-
тишину, І. Кравченко, Е. Лібанову, Л. Лісогор, 
Н. Лукʼянченко, Д. Мельничука, О. Новікову, 
Ю. Одегова, І. Петрову, Г. Слєзінгера, Ф. Хмі-
ля та ін. Наукові теорії зарубіжних учених, 
викладені у працях К. О’Дейла, С. О’Донела, 
Г. Кунца, М. Мескона, К. Ноумена, Т. Пітерса, 
С. Сінка, Х. Хекхаузена, Г. Реуса, Ф. Хедоурі, 

у вітчизняних умовах можна використовувати 
лише частково, оскільки їх не адаптовано до 
специфіки сучасного етапу розвитку економі-
ки України.

Для побудови прогнозної моделі кадрової 
політики в торгівлі фармацевтичними товара-
ми в контексті економічного розвитку регіону 
ми пропонуємо здійснити прогноз розвитку 
забезпеченості населення мережею аптек та 
питомої ваги продажу фармацевтичних това-
рів в аптечній мережі.

Економіко-математична прогнозна модель 
розвитку кадрової політики в торгівлі фар-
мацевтичними товарами на регіональному 
рівні може бути представлена як функція від 
однієї чи більше змінних. Найбільш пошире-
ною є задача, яка містить n незалежних змін-
них

 ( )ix i 1,n=
 
і величину Y, що залежить від 

цих змінних. Оскільки величина Y є залежним 
чинником, то на неї впливають ще й інші змін-
ні, що не можуть бути точно контрольовані, 
тому величина Y має випадковий характер. З 
метою дослідження використаємо методи екс-
периментального визначення впливу змінних 
на величину y. Тоді математична модель зада-
чі формулюється так: потрібно визначити вид 
функції

1 2 ny f (x ,x ,..., x ),=  (1)
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де y – параметр процесу, що підлягає оптимі-
зації (критерій);
xi – незалежні змінні, які можна змінювати 

під час проведення експериментів ( )i 1,n .=

Спрогнозуємо тенденцію розвитку забез-
печеності населення мережею аптек у Пол-
тавському регіоні. Позначимо x як деякий 
населений пункт у Полтавському регіоні в до-
сліджуваний період часу з 2010 р. до 2012 р. 
Оскільки фактор x у цій постановці задачі 
можна інтерпретувати як змінну часу (в цьому 

разі року) t, то вираз (1) можна записати у ви-
гляді формули (2):

2 k
0 1 2 ky b b t b t ... b t .= + + + +  (2)

Для визначення коефіцієнтів рівняння ре-
гресії знаходять значення величини y в N 
точках факторного простору, де y – кількість 
аптек.

Коефіцієнти при незалежних змінних у 
поліномі апроксимації вказують на ступінь 
впливу чинників. Побудуємо динаміку зміни 
досліджуваного показника за формулою (2) і 
відобразимо на рис. 1.

y = -7E-06x4 + 0,0009x3 - 0,0219x2 + 0,0619x + 3,28
R2 = 0,8666
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Рис. 1. Прогноз розвитку забезпеченості населення  
мережею аптек у Полтавському регіоні

Математична модель, що описує прогноз 
розвитку забезпеченості населення мережею 
аптек у Полтавському регіоні, визначається 
поліномом четвертого ступеня:

y = –7E–06x4 + 0,0009x3 – 0,0219x2 + 

+ 0,0619x + 3,28,

а коефіцієнти при незалежних змінних у по-
ліноміальній регресії вказують на ступінь 
впливу досліджуваних чинників. Коефіцієнт 
регресії R2 = 0,86 вказує на те, що модель є 
адекватною, тому її можна застосувати для 
аналізу та прогнозування досліджуваних чин-
ників. На основі моделі можна стверджувати, 
що забезпеченість населення мережею аптек у 

Полтавському регіоні з роками в деяких насе-
лених пунктах Полтавського регіону зменшу-
ється, що призводить до зменшення кількості 
працівників фармацевтичної галузі, а в інших 
− збільшується.

Ми використовували методологічні підхо-
ди до побудови однофакторних економетрич-
них моделей для прогнозу питомої ваги про-
дажу фармацевтичних товарів:

2
2

1 1

2 3 1 2

,
1 ht 2k e n при 0 х х

L(x) 2
k ln(x) k при х х х

  
    



 
 

 

 

 

(3)

де k1, k2, k3 – експериментальні коефіцієнти 
моделі.
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Слід зазначити, що доцільно не лише оці-
нювати прогноз питомої ваги продажу фар-
мацевтичних товарів із погляду роздрібного 
товарообороту фармацевтичних товарів, але 
й визначати залежність питомої ваги продажу 
фармацевтичних товарів від складових кадро-
вої політики підприємств. Для оцінки рента-
бельності персоналу доцільно використати 
таку модель:

1 1

2 3 1 2

1k
2 ,

ЧП
при

22 ht 2e n при 0 х х
R(x)

k ln(x) k х х х

      



 


 

 

 

(4)

де R(x) – рентабельність персоналу;
G – фінансовий результат;
h – оптимальний інтервал дослідження.

На основі показників питомої ваги продажу 
фармацевтичних товарів у Полтавському регі-
оні за 2009–2012 рр. можна прстежити пози-
тивну тенденцію зміни питомої ваги продажу 
фармацевтичних товарів у товарообороті тор-
гової мережі підприємств (рис. 2).

Поліноміальна тенденція відображає про-
гноз питомої ваги продажу фармацевтичних 
товарів у товарообороті торгової мережі під-
приємств, які займалися роздрібною тор-
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Середнє значення питомої ваги продажу фармацевтичних товарів 

Рис. 2. Динаміка зміни середнього значення питомої ваги продажу фармацевтичних  
товарів у товарообороті торгової мережі підприємств, які здійснювали діяльність із  

роздрібної торгівлі на території Полтавського регіону

гівлею на території Полтавського регіону  
(рис. 3).

Математична модель, що описує прогноз 
зміни значення питомої ваги продажу фарма-
цевтичних товарів у товарообороті торгової 
мережі підприємств, які займалися роздріб-
ною торгівлею на території Полтавського ре-
гіону, визначається поліномом четвертого сту-
пеня:

y = –0,0001x4 + 0,0118x3 – 0,3797x2 + 

+ 4,1825x + 0,5793,

а коефіцієнти при незалежних змінних у полі-
номіальній регресії вказують на ступінь впли-
ву досліджуваних чинників.

Коефіцієнт регресії R2 = 0,67 визначає 
адекватність моделі, тому її можна засто-
сувати для аналізу та прогнозування дослі-
джуваних чинників. На основі моделі можна 
стверджувати, що зміни питомої ваги прода-
жу фармацевтичних товарів у товарообороті 
торгової мережі підприємств, які здійснювали 
діяльність із роздрібної торгівлі на території 
Полтавського регіону з роками в деяких насе-
лених пунктах Полтавського регіону зменшу-
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y = -0,0001x4 + 0,0118x3 - 0,3797x2 + 4,1825x + 0,5793
R2 = 0,67
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Рис. 3. Прогнозна модель зміни значення питомої ваги продажу фармацевтичних  
товарів у товарообороті торгової мережі підприємств, які здійснювали діяльність  

із роздрібної торгівлі на території Полтавського регіону

ється, що призводить до зменшення кількості 
працівників фармацевтичної галузі, а в інших 
− збільшується.

Наступним етапом побудови загальної про-
гнозної моделі розвитку кадрової політики в 
торгівлі фармацевтичними товарами є прогноз 
складових кадрової політики: чисельність 
працівників (Х1), чисельність працівників з 
неповною та базовою освітою (Х8) і чисель-
ність працівників із повною вищою освітою 
(Х9) і їх вплив на рентабельність персоналу та 
товарообіг фармацевтичних товарів.

Спрогнозуємо динаміку зміни складових 
кадрової політики: чисельність працівників, 
чисельність працівників із неповною та базо-
вою освітою і чисельність працівників із по-
вною вищою освітою (рис. 4).

Товарооборот фармацевтичних товарів пря-
мо пропорційно залежить від кадрової політи-
ки та її складових, що визначаються різними 
чинниками, серед яких найбільш вагомими 
є чисельність працівників (Х1), чисельність 
працівників із неповною та базовою освітою 
(Х8) і чисельність працівників із повною ви-

щою освітою (Х9). Об’єднуючи результати 
досліджень розроблених прогнозних моделей 
розвитку складових кадрової політики, можна 
представити економетричну модель залежнос-
ті товарообороту фармацевтичних товарів від 
якостей керівника та розвитку кадрової полі-
тики і її складових у торгівлі на регіональному 
рівні. Така модель може бути представлена в 
такій інтерпретації:

5 5

0 1 2i i 3i i 41 1 42 2
i 1 i 1

Y S K E N N
= =

= β +β + β + β +β +β +∑ ∑

43 3 51 1 52 2 53 3N L L L e,+ β +β +β +β +  (5)

де Y – товарооборот; 
Sі – стать керівника (значення можна оби-
рати з множини {1, 2}, де 1 – жіноча, 2 – 
чоловіча); 
Kі, 5i J∈  – етап кар’єрного росту (K1 – під-

готовчий етап (до 25 р.), пов’язаний із одер-
жанням середньої чи вищої освіти, про-
фесії; 
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Рис. 4. Показники складових кадрової політики торгівлі фармацевтичними товарами  
Полтавського регіону за 2010–2012 рр.

K2 – адаптаційний (25–30 pp.) – період 
освоєння здобутої професії, набуття досві-
ду, навиків; 
K3 – етап просування по службі (30–45 pp.); 
K4 – етан збереження (45–60 pp.); 
K5 – завершальний етап (60–65 pp.); 
Eі, 5i J∈  – освіта (вища, неповна, базова, 
середня, підвищення кваліфікації); 
N – спеціальність; 
L – стаж роботи на займаній посаді; 
e – залишки моделі, невраховані чинники;

0 ij,β β  – вагові коефіцієнти моделі, які мо-
жуть набувати булевих значень із множини 
{0, 1} і відображають досліджувані параме-
три задачі.

Рівняння залежності товарообороту від ета-
пу кар’єрного росту, освіти, спеціальності та 
стажу працівників повинно бути статистично 
значимими в цілому (F > F

кр
) і за кожним чин-

ником окремо (t
K 

> t
кр

; t
E 

> t
кр

; t
N

 > t
кр

; t
L
 > t

кр
).

На підставі економіко-математичного моде-
лювання встановлено залежність питомої ваги 
продажу фармацевтичних товарів у загально-

му товарообороті підприємств від складових 
кадрової політики торгівлі, що відображено 
лінійною багатофакторною тенденцією:

x 0 1 1 3 3 4 4y a a x a x a x= + + + +

8 8 9 9a x a x ,+ +  (6)

де xy  – питома вага продажу фармацевтичних 

товарів; 
х

1
 – чисельність працівників; 

х
3
 – чисельність працівників на одну  

аптеку; 
х

4
 – чисельність працівників, що підвищи-

ли кваліфікацію; 
х

8
 – чисельність працівників із неповною та 

базовою світою; 
х

9
 – чисельність працівників із повною ви-

щою освітою.

На основі побудованої моделі можна ствер-
джувати, що зі збільшенням частки праців-
ників із вищою освітою питома вага продажу 
фармацевтичних товарів загалом товарообо-
роті збільшиться. Можна встановити також 
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позитивний вплив збільшення кількості пра-
цівників, що підвищили кваліфікацію на про-
даж фармацевтичних товарів.

Прогнозування розвитку складових кадро-
вої політики дозволяє обґрунтувати план на-
бору кадрів, їх навчання й підвищення ква-
ліфікації, що надає стабільності процесам 
управління персоналом. Такі підходи до ка-
дрової політики в торгівлі фармацевтичними 
товарами забезпечують більш стабільний еко-
номічний розвиток регіону загалом.
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