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Стаття присвячена дослідженню питань 
формування ефективних концепцій управ-
ління персоналом на торговельних підпри-
ємствах в Україні. Розглянуто теоретичні 
та методичні підходи до формування кон-
цепцій управління персоналом, завдання та 
основні принципи їх реалізації. Досліджено 
специфіку управління персоналом торго-
вельного підприємства. Розглянуто схему 
концепції управління персоналом на торго-
вельному підприємстві. Доведено, що одним 
із головних факторів, що забезпечує підви-
щення ефективності використання люд-
ських ресурсів у сфері торгівлі, є не лише 
формування і реалізація, а й постійне вдо-
сконалення концепції управління персоналом. 
Суб’єкти підприємницької діяльності в тор-
говельній сфері у сучасних умовах розвитку 
економіки можуть успішно застосовувати 
зарубіжний досвід та адаптувати його до 
умов вітчизняного бізнес-середовища з 
використанням нових концептуальних засад 
управління персоналом. Запропоновано 
напрями вдосконалення формування та реа-
лізації концепції управління персоналом тор-
говельного підприємства із застосуванням 
сучасних персонал-технологій.
Ключові слова: персонал, концепція управ-
ління персоналом, системи управління, 
напрями ефективного управління, персонал-
технології, торговельне підприємство.

Статья посвящена исследованию вопро-
сов формирования эффективных концеп-

ций управления персоналом на торговых 
предприятиях в Украине. Рассмотрены 
теоретические и методические подходы 
к формированию концепций управления 
персоналом, задачи и основные принципы 
их реализации. Исследована специфика 
управления персоналом предприятия. Рас-
смотрена схема концепции управления 
персоналом на торговом предприятии. 
Доказано, что одним из главных факторов, 
обеспечивающих повышение эффективно-
сти использования человеческих ресурсов 
в сфере торговли, является не только 
формирование и реализация, но и посто-
янное совершенствование концепции 
управления персоналом. Субъекты пред-
принимательской деятельности в торго-
вой сфере в современных условиях разви-
тия экономики могут успешно применять 
зарубежный опыт и адаптировать его к 
условиям отечественной бизнес-среды с 
использованием новых концептуальных 
основ управления персоналом. Предложены 
направления совершенствования форми-
рования и реализации концепции управле-
ния персоналом торгового предприятия с 
применением современных персонал-тех-
нологий.
Ключевые слова: персонал, концепция 
управления персоналом, системы управле-
ния, направления эффективного управле-
ния, персонал, технологии, торговое пред-
приятие.

The article is devoted to the research of formation of effective concepts of personnel management at trade enterprises in Ukraine. Theoretical and method-
ological approaches to the formation of concepts of personnel management and tasks, as well as the basic principles of their implementation are considered. 
The purpose of the concept of personnel management at the enterprise is formed. The specificity of personnel management of a trading enterprise is inves-
tigated. The main tasks of the effective concept and on its basis the personnel management system at the trading enterprise are formed. The scheme of the 
concept of personnel management at a trading company was considered. It is proved that one of the main factors that provides for increasing the efficiency 
of use of human resources in the trade sphere is not only the formation and implementation, but also the continuous improvement of the concept of person-
nel management. It is proved that the formation of an effective concept of personnel management in a trading company is intended for the development of 
personnel policy and provision of human resources with the necessary levels of competencies, effective use of the labor potential of employees, motivation 
of professional development of employees and social development of collectives. The modern and effective concept of personnel management in a trading 
enterprise should ensure: stability and development of the personnel potential of the enterprise, labor efficiency and efficient use of personnel costs. In order 
to achieve these goals, it is proposed to take certain measures for each of them. Business entities in the trade sector in the current economic development 
environment can successfully apply foreign experience and adapt it to the conditions of the domestic business environment using new conceptual principles 
of personnel management. Directions of improvement of formation and directions of realization of the concept of management of personnel of the trade enter-
prise with application of modern personnel-technologies are offered. The results of the implementation of the effective concept of personnel management 
suggest increasing the efficiency of motivation of employees in a trading company.
Key words: staff, management concept, management systems, areas of effective management, trading company.

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
FORMATION OF THE CONCEPT OF MANAGEMENT OF STAFF  
OF TRADING ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

Постановка проблеми. В умовах глобалізацій-
них процесів, стрімких технологічних і соціальних 
змін в економіці, розвитку інформатизації суспіль-
ства істотно змінюється структура бізнес-серед-
овища, а також місія підприємництва загалом 
та в торговельній діяльності зокрема. У зв’язку 
з ускладненням всіх видів діяльності зростають 
вимоги до професійних компетенцій працівників, 
а отже, виникає необхідність удосконалення кон-
цепцій управління персоналом суб’єктів підпри-
ємницької діяльності у сфері торгівлі. Від робо-
тодавців сьогодення вимагає нових підходів до 

управління персоналом, зокрема у сфері оптової 
та роздрібної торгівлі, що стрімко розвивається. 
Отже, дослідження концепцій управління персо-
налом та розроблення напрямів їх удосконалення 
на торговельних підприємствах та адаптації до 
різних форм організації торгівлі є актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З метою вирішення проблем формування кон-
цепцій управління персоналом торговельного 
підприємства значний науковий інтерес явля-
ють собою праці вчених: М.Г. Ведернікова [1], 
О.А. Гавриш [2], О.В. Григор’євої [3], Я.В. Дерунця 
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Таблиця 1
Теоретичні підходи до управління персоналом підприємства

Підхід

економічний органічний гуманістичний

(концепція 
управління 

персоналом)

адміністративний 
(концепція 
управління 

персоналом)

соціальний
(концепція 
управління 
людськими 
ресурсами)

(концепція 
управління 
людиною)

Роль людини Фактори 
виробництва Ресурс підприємства Головний суб’єкт 

підприємництва

Місце людини Елемент процесу 
праці

Елемент формальної 
структури

Елемент соціальної 
організації Член організації-сім’ї

Об’єкт управління Трудові ресурси Персонал Людські ресурси Людина

Зміст управління Організація праці 
та ЗП

Часткове управління 
«життєвим циклом» 
людини

Комплексне 
управління 
людськими 
ресурсами

Самоуправління

Підрозділ Відділ праці 
та ЗП Кадрова служба

Служба управління 
людськими 
ресурсами

Все підприємство

Головний важіль Заробітна плата Повноваження та 
відповідальність Мотивація Організаційна культура

Стимулювання Оплата робочого 
часу Принцип «заслуг» - Якість трудового життя

Джерело: [2]

[4], М.В. Кармінської-Білобрової [5], Г.Р. Копця 
[6], Т.А. Костунець [7], О.М. Лизунової [9], 
О.В. Побережець [12], О.В. Черненко [13] та бага-
тьох інших. Водночас торговельні підприємства в 
Україні потребують удосконалення формування 
концепцій управління персоналом з метою підви-
щення ефективності праці.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження теоретичних та методичних основ форму-
вання концепцій управління персоналом та розро-
блення напрямів і рекомендацій для застосування 
їх на торговельних підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На думку О.М. Криворучко, концепція управління 
персоналом підприємства – це система тео-
ретико-методологічних поглядів на розуміння і 
визначення сутності, змісту, цілей, завдань, крите-
ріїв, принципів і методів управління персоналом, а 
також організаційно-практичних підходів до фор-
мування механізму її реалізації в конкретних умо-
вах функціонування підприємств [8].

Т.А. Костунець вважає, що у теорії й практиці 
можна виділити чотири концепції, що розвива-
лися в межах трьох основних підходів до управ-
ління – економічного, органічного і гуманістичного. 
Виникнення і розвиток цих підходів зумовлений ево-
люцією ринкових відносин. При цьому всі підходи 
тією чи іншою мірою залишаються актуальними [7].

Я.В. Дерунець зазначає, що методологія управ-
ління персоналом має безліч концепцій, методик і 
підходів, які відображають способи впливу керую-
чої системи на об'єкт управління. Під час розро-
блення кадрової політики організацією необхідний 

комплексний підхід, заснований на стратегічних 
цілях, заходах і поточних завданнях [4].

Сучасна концепція управління персоналом 
на підприємстві базується на нових підходах до 
управління. Особливо можна відзначити гуманіс-
тичний підхід як найбільш зручний для всіх сторін 
робочого процесу [5]. Перехід до гуманістичного 
підходу в управлінні дасть змогу вирішити про-
блему нарощення інтелектуального капіталу під-
приємств в Україні.

На вітчизняних підприємствах все частіше 
намагаються впровадити закордонний досвід 
управління персоналом, але для цього потрібно 
враховувати, що український менталітет поєднує 
американський дух індивідуалізму та японську 
працездатність і прагнення до вдосконалення [3].

Сучасні підходи до управління персоналом 
(економічний, органічний гуманістичний), що є 
актуальними для різних типів організацій та під-
приємств, наведено в табл. 1.

Основу концепції управління персоналом під-
приємства нині становить зростаюча роль осо-
бистості працівника, знання його мотиваційних 
установок, вміння їх формувати і направляти від-
повідно із завданнями, що стоять перед підприєм-
ством (рис. 1). 

Із цих завдань витікають основні принципи роз-
роблення концепцій управління персоналом на 
сучасному торговельному підприємстві (рис. 2).

Узагальнення досвіду вітчизняних і зарубіжних 
підприємств дає змогу сформулювати глобальну 
мету концепції управління персоналом: форму-
вання, розвиток і використання з найбільшою 
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ефективністю трудового потенціалу підприємства. 
Складність розроблення цієї концепції полягає в 
тому, що людські ресурси підприємства за своїм 
характером потребують особливих підходів і мето-
дів управління. 

Важливо враховувати такі особливості праці в 
торгівлі, як:

– дуальний характер праці;
– праця, яка пов’язана із продовженням про-

цесів виробництва у сфері обігу, займає значну 
питому вагу у загальній сумі всього трудового про-
цесу – в основному через низьку оснащеність тор-
гових підприємств технікою;

– праця, що пов’язана зі зміною форм вартості 
товару, досить одноманітна і водночас потребує 
значного нервового та фізичного напруження;

– значний вплив ймовірних факторів: інтен-
сивність купівельних потоків протягом дня, яка 
залежить від місця розташування підприємства, 
значного коливання попиту за товарними гру-
пами, та інші фактори призводять до значних 

коливань навантаження і різкого підвищення 
напруженості праці;

– кінцевий результат праці – не товар, а 
послуга [11].

Ефективне управління торговельним персона-
лом зумовлює етапність, послідовність і комплек-
сність системи внутрішніх зв’язків та стосунків на 
підприємстві. Таким чином, схема концепції управ-
ління персоналом торговельного підприємства 
може бути наведена на рис. 3.

Зниження престижності роботи рядового тор-
говельного персоналу є однією з негативних тен-
денцій у сфері соціально-трудових відносин, тому 
зазвичай на торговельних підприємствах у прак-
тиці є високими показники плинності кадрів.

Головні завдання під час формування ефек-
тивної концепції та на її основі системи управ-
ління персоналом на торговельному підпри-
ємстві полягають у визначенні: пріоритетів та 
розумінні, на що важливо робити акцент; спо-
собів впливу під час керування персоналом; як 

Рис. 1. Завдання концепцій управління персоналом сучасного підприємства

Джерело: складено авторами

Рис. 2. Основні принципи розроблення концепцій управління персоналом  
на сучасному торговельному підприємстві

Джерело: складено авторами
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заохочувати та розвивати працівників на під-
приємстві, щоб результати діяльності персо-
налу були позитивними та сприяли економічній і 
соціальній ефективності підприємницької діяль-
ності [12].

Головною метою формування ефективної кон-
цепції управління персоналом на торговельному 
підприємстві є розроблення кадрової політики та 
забезпечення людськими ресурсами, що володі-
ють необхідними рівнями компетенцій, ефективне 
використання трудового потенціалу працівників, 
мотивація професійного розвитку працівників та 
соціального розвитку колективів.

З метою підвищення продуктивності праці пер-
соналу керівники та менеджери можуть викорис-
товувати різні методи управління персоналом як 
один із способів досягнення прибутковості діяль-
ності підприємства, який діє не прямо, а опосеред-
ковано на персонал.

Сучасні технології управління персоналом, що 
ґрунтуються на основі взаємодії «менеджер-під-
леглі», включають:

1) тренінг, який відрізняється мінімальною кіль-
кістю теорій та «опором» на практику, «відпрацю-
ванням» конкретних навичок [2];

2) професійні консультації, якщо вони необхідні 
для вирішення конкретних проблем, але персо-
налу не вистачає спеціальних знань;

3) наставництво (менторство), передбачає про-
сування вже існуючих знань або професійних нави-
чок та можливостей навчання на робочому місці; 

4) коучинг, що допомагає усвідомити праців-
нику його цілі, причини удач і невдач і визначити 
напрям зміни поведінки [13].

Ефективні концепції управління персона-
лом передбачають активні дії у трьох основних 
напрямах: 

– добір співробітників, прийняття рішень про 
їх переміщення або звільнення повинні бути спря-
мовані на забезпечення найбільш повної відповід-
ності можливостей працівників і складності дору-
чених їм робіт;

– вплив служб управління персоналом на 
формування системи завдань і функціональних 
обов'язків працівників;

– служби управління персоналом несуть від-
повідальність за ефективність інформаційного 
забезпечення всієї системи управління [10].

Розроблення і впровадження сучасних пер-
сонал-технологій на основі вибраної концепції 

Рис. 3. Схема концепції управління персоналом з урахуванням особливостей 
діяльності торговельного підприємства

Джерело: складено авторами

 

Мета розроблення концепції управління персоналом: відповідність людських 
ресурсів підприємства його місії та концепції й стратегії розвитку 

Принципи ефективного управління персоналом 

Кадрова політика (напрями, форми і методи роботи з персоналом): 
- забезпечення потреби в персоналі за компетенціями; 
- управління рухом та розвитком персоналу; 
- управління винагородою та мотивацією; 
- ефективне оцінювання персоналу; 
- забезпечення продуктивної праці; 
- аудит і контролінг персоналу; 
- застосування сучасних персонал-технологій та методів організації праці (у т.ч. 
тайм-менеджмент, стрес-менеджмент). 

Стратегія управління персоналом - комплекс довгострокових форм, методів і 
технологій управління персоналом щодо досягнення стратегічних цілей 

підприємства та підвищення конкурентоспроможності. 

Результати використання персоналу 

- конкурентоспроможний персонал; 
- лояльний персонал; 
- продуктивний персонал; 
- стабільний кадровий склад та персонал, що прагне розвитку; 
- мотивований персонал; 
- стресостійкий персонал; 
- позитивний імідж роботодавці на ринку праці. 
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управління персоналом на підприємстві повинно 
розпочатися з їх кадрової діагностики і заверши-
тися контролінгом [10].

На основі проведеного дослідження можна 
запропонувати напрями вдосконалення діючих кон-
цепцій управління персоналом на торговельних під-
приємствах та їхнього подальшого розвитку (рис. 4).

Аналіз досліджень та публікацій також дає 
змогу виділити такі напрями ефективного управ-
ління персоналом, як:

– дотримання норм законодавства про працю;
– врахування специфіки впливу світових соці-

ально-економічних процесів на концепції управ-
ління персоналом;

– підвищення конкурентоспроможності пер-
соналу;

– забезпечення достатніх умов для професій-
ного розвитку персоналу;

– забезпечення об’єктивного комплексного 
оцінювання якостей, компетенцій та результатів 
діяльності персоналу; 

– зменшення ризиків діяльності підприємств 
при управлінні персоналом в умовах сучасного 
постіндустріального суспільства [6].

Основні складники формування концепції 
управління персоналом (заходи, елементи, прин-
ципи) наведені на рис. 5.

Сучасна й ефективна концепція управління 
персоналом на торговельному підприємстві пови-
нна забезпечувати досягнення таких цілей, як:

– забезпечення стабільності та розвитку кадро-
вого потенціалу підприємства;

Рис. 4. Напрями вдосконалення та розвитку концепцій управління персоналом  
на торговельному підприємстві

Джерело: складено авторами

Рис. 5. Складники формування ефективної концепції управління персоналом  
на торговельному підприємстві

Джерело: складено авторами

 

Напрями вдосконалення та розвитку концепцій управління персоналом 
торговельного підприємства 

Зміна моделей 
мотивації різних 

категорій персоналу 

Зміна чисельності і 
структури персоналу та 

форм зайнятості й 
організації праці 

Зміна моделі у правління 
персоналом (застосування 
прогресивних персонал-

технологій) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципи 

- добір персоналу за професійно-діловими та морально-етичними якостями; 
- постійна увага до розвитку персоналу; 
- оптимізація та планування віково-статевої та кваліфікаційної структур персоналу; 
- навчання управлінського персоналу на практичній основі; 
- оцінювання діяльності торговельних працівників за результатами продажів та 
відгуками покупців. 

Елементи 

- впровадження системи наставництва, коучингу та професійного навчання у 
вигляді тренінгів; 
- розроблення заходів щодо управління конфліктами на робочому місці; 
- впровадження системи профілактики емоційних та професійних стресів 

Заходи 

Упровадження нового механізму та процедур управління персоналом: 
- впровадження моделей професійних компетенцій та механізму їх використання 
при відборі персоналу, оцінюванні та просуванні; 
- впровадження залежності результатів оцінювання працівників та системи 
заохочень; 
- оновлення змісту трудової діяльності по ефективному обслуговуванню покупців 

Основні складові формування концепції управління персоналом  
торговельного підприємства 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

192 Випуск 41. 2020

Рис. 6. Система заходів щодо реалізації ефективної концепції  
управління персоналом на торговельному підприємстві

Джерело: складено авторами

– забезпечення ефективності та результатив-
ності праці;

– ефективне використання витрат на персонал.
Для реалізації поставлених цілей пропонується 

за кожною з них здійснення певних заходів (рис. 6).
Комплекс застосовуваних засобів, методів і 

прийомів роботи з персоналом на торговельному 
підприємстві повинен включати:

1) планування чисельності та структури персо-
налу з урахуванням необхідних компетенцій та їх 
рівнів;

2) управління змінами (моделі оплат, мотивації, 
корпоративної культури);

3) розроблення принципів і правил управління 
рухом персоналу; 

4) управління витратами на персонал;
5) організацію праці, управління часом, управ-

ління стресами;
6) оцінку результатів та якості трудової діяльності;
7) аудит і контролінг персоналу.
Висновки з проведеного дослідження. 

Одним із головних факторів, що забезпечує під-
вищення продуктивності праці на торговельному 
підприємстві, є формування і реалізація, а також 
постійне вдосконалення концепції управління пер-
соналом. Виходячи із особливостей торговельного 
підприємництва, вимоги до її формування та реа-
лізації можна звести до такого:

– концепція управління персоналом повинна 
бути тісно пов’язана зі стратегічними цілями та 
поточними завданнями підприємства та виробля-
тися в результаті обговорень і консультацій на різ-
них рівнях управління;

– стратегічна та концепційна складові частини 
кадрової політики торговельного підприємства 
повинні бути чітко сформульовані та охоплювати 
всі основні напрями роботи з персоналом;

– розроблена на основі прийнятої концепції 
управління персоналом кадрова політика має 
бути забезпечена необхідними ресурсами, містити 
конкретні кроки, а її напрями мають об’єднуватися 
загальною методологією, бути взаємопов’язаними 
з підсистемами управління персоналом.

У сучасних умовах триває процес розвитку 
та оновлення концепцій управління персона-
лом, при цьому удосконалюються як системи 
управління, так і методи та інструменти, що 
використовуються. Результати впровадження 
ефективної концепції управління персоналом 
передбачають підвищення ефективності моти-
вації працівників на торговельному підприєм-
стві до безперервного професійного зростання, 
а також збереження кадрового ядра підприєм-
ства і водночас дотримання оптимальних віко-
вих пропорцій за рахунок прийняття на роботу 
молоді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепція управління персоналом торговельного підприємства 

Стабільність кількісного та 
покращення якісного складу 

персоналу 
(підсистема формування та 
використання персоналу) 

Мотивація персоналу 
(підсистема 

мотиваційного 
менеджменту) 

Розвиток персоналу 
(підсистема 
управління 
розвитком) 

- задоволення потреби в 
персоналі, розміщення, 
просування, управління 
трудової поведінкою; 
- управління плинністю, 
розвиток корпоративної 
культури; 
- вдосконалення процесів 
пошуку та методів 
відбору персоналу; 
- управління адаптацією, 
дисципліна, збереження 
робочих місць, стабільна 
раціональна зайнятість 

- моніторинг та 
усунення демотивації (у 
т.ч. стрес-менеджмент); 
- розроблення системи 
заохочень і покарань; 
- удосконалення 
структури фонду оплати 
праці; 
- запровадження 
матеріальних та 
нематеріальних 
мотиваторів; 
- формування соціально-
компенсаційного пакету 

- удосконалення методів 
і процедур оцінювання 
персоналу; 
- застосування 
технологій коучингу та 
наставництва; 
- безперервний процес 
навчання персоналу; 
- поліпшення умов 
праці; 
- покращення культури 
обслуговування 
покупців 
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