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Стаття присвячена концептуальним положенням одного з інноваційних 

сучасних підходів до управління кадровим потенціалом підприємства – 

логістичному підходу, який передбачає розробку та впровадження логістичної 

кадрової системи. 
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The article is devoted to conceptual positions of one of the innovative modern 

approach to management of enterprise skilled potential – to logistic approach which 

foresees development and introduction of the logistic skilled system.  
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В сучасних умовах господарювання та жорсткої конкуренції ефективна та 

досконала система управління кадровим потенціалом набуває все більшої уваги 

керівників підприємств, як необхідна умова економічного зростання. В свою 

чергу, система управління кадровим потенціалом, вимагає інноваційної 



спрямованості, системного, комплексного та інтегрованого підходу до 

вирішення проблемних питань та підвищення ефективності управління 

кадровим потенціалом усього підприємства. Усім цим вимогам і відповідає 

використання логістичного підходу в управлінні кадровим потенціалом, що 

спрямовує відділи кадрів та керівництво на створення логістичної кадрової 

системи на підприємстві. 

Застосування логістичного підходу в процесі управління кадровим 

потенціалом підприємства має власну концептуальну основу, яка повністю 

обґрунтовує важливість, необхідність та актуальність даного інноваційного 

підходу в сфері кадрового управління.  

Базуючись на основних загальних концептуальних положеннях логістики, 

логістичний підхід до управління кадровим потенціалом підприємства, має за 

основу власну концепцію, яка представлена у вигляді наступних постулатів: 

1. об'єктом логістичного управління кадровим потенціалом є кадрові 

потоки підприємства; 

2. предметом виступає процес оптимізації кадрових потоків; 

3. оптимізація кадрових потоків є наскрізною та відбувається  з позиції 

єдиного цілого, як системи; 

4. під час процесу оптимізації певного кадрового потоку, його не слід 

розглядати відокремлено від інших, треба брати до уваги увесь 

логістичний кадровий ланцюг; 

5. усі оптимізаційні рішення повинні мати повну узгодженість та 

відповідність із загальної стратегією підприємства; 

6. пошук та використання найбільш достовірної та повної інформації, 

яка має відношення до будь-якого виду кадрових потоків 

підприємства. 

Таким чином, головним об'єктом логістичного управління кадровим 

потенціалом виступають кадрові потоки підприємства. Саме тому важливо 

визначити, що являє собою кадровий потік підприємства.  



Кадровий потік – це сукупність трудових ресурсів, що переміщаються, 

усередині логістичної системи і між нею і зовнішнім середовищем. Кадровий 

потік включає трудові ресурси, які виконують логістичні операції усередені 

логістичної системи та забезпечують зв'язок (матеріальний, інформаційний та 

фінансовий) між системою та середою [2]. 

В ході дослідження процесу управління кадровими потоками підприємства 

розроблено класифікацію, яка відображає спільні для кадрових потоків ознаки, 

виявляє їх специфічні характеристики, які є притаманними тільки кадровим 

потокам. Дану класифікацію представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Класифікація кадрових потоків підприємства 
№ Класифікаційна ознака Види кадрових потоків 
1 2 3 

1. Напрямок руху - Вхідні 
- Вихідні 

2.  Рівень пов'язаності  із іншими потоками 
підприємства 

- Пов'язані  з іншими потоками 
- Відокремлені 

3.  Відношення до підприємства - Внутрішні 
- Зовнішні 

4.  Рівень стабільності - Стабільні 
- Нестабільні 

5.  Ритмічність - Безперервні 
- Дискретні 
- Змішані 

6.  Джерела формування - Внутрішні 
- Зовнішні 
- Комбіновані 

7.  Об'єкт управління - Вхідні 
- Внутрішні 
- Вихідні 

8. Ціль управління - Стабілізуючі 
- Вдосконалюючі 
- Підтримуючі  

9.  Плановість - Заплановані 
- Спонтанні 
- Вимушені 

10.  Рівень кваліфікації - Висококваліфіковані 
- Кваліфіковані 
- Малокваліфіковані 
- Некваліфіковані 

 
  



Створення логістичної кадрової системи в межах управління кадровим 

потенціалом є запорукою ефективного управління кадровими потоками 

підприємства. Будь – яка логістична система представляє собою складну 

організаційно закінчену (структуровану) економічну систему, яка складається із 

елементів -  ланок, які є взаємозалежними у єдиному процесі управління 

матеріальними та супутними їм потоками. Іншою мовою, логістична система – 

це система, яка складається із декількох підсистем, яка виконує логістичні 

функції та має розвинені зв'язки із зовнішнім середовищем, тобто ринком [1]. 

Логістична кадрова система, як логістичні системи, складається  із 

взаємодіючих елементів, які пов'язані між собою, взаємодіють із логістичними 

кадровими підсистемами на різних рівнях та відчувають на собі вплив факторів 

зовнішнього персонал-середовища. 

Перший рівень логістичної кадрової системи (LPS1 – Logistic Personnel 

System) представляє собою підсистему оцінки та управління вхідними 

кадровими потоками та складається із таких структурних елементів, як: пошук 

персоналу, ділова оцінка та відбір, адаптація та профорієнтація.  

Другий рівень логістичної кадрової системи (LPS2) – це підсистема 

управління та оцінки внутрішніх кадрових потоків, серед елементів якої є: 

оцінка та атестація персоналу, управління конфліктами, управління 

мотивацією, управління діловою кар'єрою, управління службово-професійним 

просуванням, професійне навчання персоналу, управління кадровим резервом. 

Третій рівень (LPS3)  – це підсистема управління вихідними кадровими 

потоками, до елементів якої увійшли: управління вивільненням персоналу та 

управління плинністю кадрів на підприємстві. 

Кожен із трьох рівнів, має тісний зв'язок із іншими та із зовнішнім 

оточенням підприємства. Усі вищеназвані рівні у розрізі їх складових елементів 

та умовних позначень представлено на рисунку 1.  

Як на будь-яку відкриту систему, на систему логістичного управління 

кадровим потенціалом впливає зовнішнє середовище,  яке представлено 

наступними факторами: економічні (ω1), політичні (ω2), демографічні (ω3), 



соціокультурні (ω4), науково-технологічні (ω5), постачальники (ω6), 

конкуренти (ω7), державні установи (ω8), споживачі (ω9), трудове 

законодавство (ω10), контактні аудиторії (ω11). 

Логістична кадрова система, як і будь-яка логістична система, 

характеризується наявністю внутрішньосистемних зв'язків та зв'язків із 

зовнішнім персонал-середовищем.  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.  Логістична кадрова система 

 

Внутрішньосистемні зв'язки представлено  функціональною взаємодією та 

відношеннями між структурними елементами трьох рівнів логістичної кадрової 

      
  Перший 
     рівень 

     Підсистема  оцінки 
          та управління      
             вхідними             
             кадровими 
        потоками (LPS1) 

Структурні елементи: 
- Пошук персоналу ( Е1); 
- Ділова оцінка та відбір ( Е2); 
- Адаптація та профорієнтація ( Е3). 

      
     Другий  
     рівень 

     Підсистема  оцінки 
          та управління      
             внутрішніми             
             кадровими 
        потоками (LPS2) 

Структурні елементи: 
- Оцінка та атестація персоналу ( Е4); 
- Управління конфліктами ( Е5); 
- Управління діловою кар'єрою ( Е6); 
- Управління службово-професійним просуванням  
- ( Е7); 
- Управління мотивацією персоналу ( Е8); 
- Управління професійним навчанням персоналу  
- ( Е9); 
- Управління кадровим резервом ( Е10). 

      
     Третій  
     рівень 

     Підсистема  оцінки 
          та управління      
             вихідними             
             кадровими 
        потоками (LPS3) 

Структурні елементи: 
- Управління процесом вивільнення 

персоналу ( Е11); 
- Управління плинністю кадрів ( Е12). 

 



системи. Зв'язки із зовнішнім персонал-середовищем характеризуються 

взаємодією логістичної кадрової системи із факторами зовнішнього середовища 

(ω1, ω2,…. ωn).  Структурна схема  логістичної кадрової системи із внутрішніми 

та зовнішніми зв'язками представлена на рисунку 2. 
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Рис.2. Загальна структурна схема логістичної кадрової системи із 

внутрішніми та зовнішніми зв'язками 

Де:  
LPS1 - перший рівень логістичної кадрової системи; 

LPS2 -  другий рівень логістичної кадрової системи;  

LPS3 – третій  рівень логістичної кадрової системи; 

- вхід (вихід) у логістичну кадрову систему; 

ω1, ωn  - фактори впливу зовнішнього персонал-середовища; 

Е1, Еn – структурні елементи відповідних рівнів; 

- - зв'язки між структурними елементами системи; 

   - зв'язки між підсистемами. 
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Логістична кадрова система представляє собою соціально-економічну 

систему,  усередені якої існує розвинутий, міцний зв'язок між внутрішніми 

структурними елементами кадрових потоків, які також підлягають впливу з 

боку зовнішнього середовища. Створення логістичної кадрової системи 

обумовлене необхідністю забезпечення чіткої взаємодії її елементів, що 

сприятиме зростанню ефективності управління кадровим потенціалом 

підприємства. 

Таким чином, процес управління кадровим потенціалом має бути 

спрямований на формування логістичної кадрової системи, яка надасть 

можливість комплексно та інтегровано управляти вхідними, внутрішніми та 

вихідними кадровими потоками підприємства, враховувати зв'язки між ними та 

із зовнішнім персонал-середовищем. Саме логістичний підхід  являє собою 

новий механізм та форму управління кадровим потенціалом підприємства, 

появу якого вимагає динамізм зовнішнього середовища функціонування та 

постійні зміни вимог до сучасних кадрів. 
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