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У статті сформульовано основні вимоги до змісту концепції та уточнено її поняття; розкрито сутність концептуальних підходів до управління персоналом та уточнено поняття «концепція управління персоналом»; обґрунтовано концепцію управління розвитком підприємства
та наведено її схематичне вираження; доведено універсальність обґрунтованої концепції для
підприємств будь-якої галузі економіки.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвиток підприємств залежить
від ефективного управління ними. Зі змінами парадигми управління підприємством змінюються й концептуальні основи цього процесу.
З часу розвитку в Україні ринкових
форм управління підприємствами кожне з
них, за винятком державних, повинно використовувати сучасні концепції для забезпечення безперервного розвитку, що
надасть змогу конкурувати в умовах мінливого зовнішнього оточення на ринку. У
той же час практична проблема розвитку
вітчизняних підприємств свідчить про те,
що більшість із них не здатні бути конкурентоспроможними порівняно з підприємствами розвинутих країн.
Отже, етап пошуку та впровадження
на практиці ефективних концепцій управління розвитком на вітчизняних підприємствах не завершено, що привертає увагу багатьох учених-економістів і визначає актуальність досліджень у цьому напрямі як із наукової, так і з практичної точок зору.
Аналіз досліджень і публікацій за
визначеною проблемою. З метою вирішення наукового завдання щодо обґрунтування концепції управління розвитком
підприємств певний науковий інтерес яв94

ляють собою праці вчених, які розкривають сутність концептуальних положень
розвитку підприємств (І. Амеліної [1],
Н. Дятлова [2], Ю. Шарова [3], В. Пастухової [4], О. Шведчикова [5], К. Дєєвої [6],
Н. Олексієнко [7], Н. Бондар [8]), учених,
які займаються пошуком шляхів вирішення проблем управління розвитком підприємств (Р. Фещур і В. Самуляк [9], О. Раєвнєвої [10], С. Глазьєва [11], І. Дроздова
[12], А. Блінова та О. Рудакова [13], О. Козиренко [14] та О. Незнахіної [15]. Результати досліджень цих учених мають певні корисні положення, задуми та ідеї, які
може бути покладено в основу концепції
управління розвитком підприємств.
Виділення невирішеної частини за
гальної проблеми. У той же час існують і
такі результати наукових досліджень, які
загострюють проблематику концептуалізації процесу управління розвитком підприємств. До таких слід віднести: твердження окремих дослідників про те, що
термін «управління розвитком» взагалі не
має права на існування в економіці [16];
вільне ставлення окремих дослідників до
вживання терміна «концепція» або «концептуальний підхід» при спробах знайти
шляхи вирішення проблем розвитку підприємств або управління ними [17, 18];
ігнорування окремими вченими основних
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факторів, які мають бути пріоритетними
задля управління розвитком підприємств
на сучасному етапі – ролі персоналу та інноваційної складової [19, 20, 21, 22, 22].
Ці наукові проблеми актуалізують необхідність обґрунтування концепції управління розвитком підприємств.
Формування цілей статті, поста
новка завдання. Для розв’язання визначених проблем, у статті вирішено такі завдання: сформульовано основні вимоги
до змісту концепції та уточнено її поняття; на основі контент-аналізу праць учених узагальнено та виділено корисні положення концепцій розвитку підприємств
та управління підприємствами, які можуть бути використаними при обґрунтуванні концепції управління розвитком
підприємства; розкрито сутність концептуальних підходів до управління персоналом як головної рушійної сили розвитку
підприємства та уточнено поняття «концепція управління персоналом»; обґрунтовано концепцію управління розвитком
підприємства та наведено її схематичне
вираження; доведено універсальність обґрунтованої концепції для підприємств
будь-якої галузі економіки та необхідність її використання для управління розвитком торговельних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослі
дження. З нашої точки зору будь-яка концепція повинна відповідати таким вимогам: бути систематизованою, логічно вибудованою системою поглядів і задумів,
серед яких виділяється головна ідея, що
передбачає досягнення конкретних цілей; містити наміри та обґрунтовані задуми та ідеї щодо вирішення конкретних
проблем в об’єкті дослідження; визначати результат, який передбачається досягнути при застосуванні; встановлювати логічний взаємозв’язок між підсистемними
елементами головної ідеї, їх єдність навколо реалізації головної ідеї; визначати діяльність задля досягнення мети, що
здійснюється за допомогою дотримання
відповідних головному задуму принципів, із використанням відповідних їй методів і способів (інструментів); визначати шляхи спланованих дій. Відтак, саме

поняття «концепція» уявляється нами як
система взаємопов’язаних і логічно вибудованих поглядів (задумів, ідей) відносно будь-якого явища або процесу (об’єкта
дослідження), які випливають один із одного, спрямованих на вирішення проблем
і завдань щодо досягнення цілей (результату від використання концепції) шляхом
дотримання принципів, застосування відповідних інструментів (способів, методів, планів), що мають наукове і практичне значення.
Контент-аналіз праць учених надає
змогу виділити позитивні сторони, що можуть бути використаними при обґрунтуванні концептуальних основ управління
розвитком підприємства.
Зокрема, звертають на себе увагу результати досліджень учених [24], в яких
концептуальні положення розвитку торговельних підприємств органічно поєднуються з удосконаленням стратегічного
управління, зорієнтованого на вирішення
стратегічних завдань адаптації у зовнішньому середовищі на основі добору найбільш ефективної маркетингової концепції з метою максимального задоволення
потреб споживачів. При цьому ці концептуальні положення спираються на визначення потенційних можливостей підприємства щодо вирішення стратегічних завдань і, відповідно, досягнення стратегічної мети, тобто розвиток безпосередньо залежить від потенціалу підприємства. На основі цих досліджень можна дійти висновку, що концепція управління
розвитком підприємства має враховувати
етапізацію стратегічного розвитку з урахуванням стану потенціалу та визначати
перспективи розвитку на основі реалізації
потенціалу підприємства.
Не менш корисними для обґрунтування концепції управління розвитком
підприємства виявляються наукові дослідження І.В. Амеліної, Н.В. Дятлова,
Ю.П. Шарова, В. Пастухової, О. Шведчикова, К.А. Дєєвої, Н.В. Олексієнко,
Н.М. Бондар, якими надається власне (виважене) бачення концепцій розвитку підприємств, що містять такі положення
(табл. 1).
95
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Основні положення, що можуть бути використаними
при обґрунтуванні концепції управління розвитком підприємства
Автор, джерело
Амеліна І.В. [1],
Дятлов Н.В. [2]
Шаров Ю.П. [3]

Пастухова В. [4]

Шведчиков О. [5]

Дєєва К.А. [6],
Олексієнко Н.В. [7]

Бондар Н.М. [8]

Положення концепції для використання
Розвиток характеризується переходом від нижчої до вищої стадії життєвого
циклу під впливом трансформацій та перетворень у підсистемах управління
підприємством відповідно до встановлених стратегічним вибором напрямів
Розвиток має бути керованим і здійснюватися через цілеспрямоване
управління
Збалансованість розвитку означає перехід до інтенсивного шляху
на підставі раціонального використання ресурсів; зниження затрат
(необґрунтованих витрат – Авт.) досягається завдяки реінжинірингу,
орієнтованому на системне переосмислення і радикальне перепроектування
управління та бізнес-процесів
Сталість розвитку забезпечується завдяки здійсненню якісних перетворень
у підсистемах підприємства, завдяки використанню позитивних факторів
зовнішнього середовища, розробці комплексу проектів і програм, які здатні
забезпечити тривалий збалансований розвиток підсистем
Концепція розвитку ґрунтується на сукупності принципів, які визначають
напрям розвитку та засоби вирішення поставлених у рамках того чи іншого
виду діяльності завдань; за основу побудови концепції приймаються
відповідні принципи
Концепція розвитку передбачає здійснення змін у структурному та
кадровому аспектах: в межах структурного – за допомогою організаційного
регулювання створюються сприятливі умови для досягнення підприємством
поставлених цілей; у межах кадрового – проводяться заходи з підвищення
кваліфікації працівників (розвиток персоналу) та їх стимулювання до
впровадження інновацій, підвищення творчої активності

Узагальнення основних положень
концепцій, обґрунтованих цими вченими (табл. 1), дає змогу виділити найбільш
корисні задуми, а саме: бачення процесу безперервного розвитку на основі етапізації життєвого циклу (І.В. Амеліна та
Н. Дятлов); необхідність керування процесом (Ю.П. Шаров); пріоритет інтенсивного розвитку на основі раціоналізації ресурсів, що забезпечується стимулюванням персоналу до інноваційної активності
(В. Пастухова та Н.М. Бондар); комплексне врахування стану підсистем у системі управління персоналом (СУП) і впливу на них факторів зовнішнього середовища (О. Шведчиков); наявність обґрунтованих принципів, які закладено в основу
концепції (Н.В. Олексієнко).
У той же час, виходячи із сутності
цих положень, розвиток підприємства не
може відбуватися самостійно, що властиве для біологічних істот – він залежить від
якості системи управління, в якій суб’єкт
здійснює вплив на об’єкт із метою вирішення тактичних, оперативних і страте96

Таблиця 1

гічних завдань задля отримання прибутку
та переходу на більш високу стадію життєвого циклу, оминаючи (упереджуючи)
стадію «смерті». Виходячи з цього, логічним є узагальнення результатів досліджень учених, які займаються пошуком
шляхів удосконалення процесу управління розвитком підприємств на концептуальних засадах.
Окремі дослідники взагалі вважають недоцільним використовувати термін
«управління розвитком» [16], що не має
здорового глузду, оскільки сам термін та
відповідний йому процес всебічно розглянуто зарубіжними класиками менеджменту (М. Тодаро [24], М. Месконом, Н. Альбертом і Ф. Хедоурі [25], П. Друкером
[26]) та відомими українськими вченими (С.Ю. Хамінічем [27], О.В. Раєвнєвою
[10], М.С. Дороніною [28], Н.В. Афанасьєвим і В.Д. Рогожиним [29]) та ін.
Науковий інтерес для обґрунтування концепції управління розвитком підприємства є у дослідженнях Р.В. Фещур і
В.Ю. Самуляк та О.В. Раєвнєвої, де ствер-
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джується, що «…проблема управління
розвитком підприємства є складною та
багатофакторною, яка складається з цілого спектра задач, які визначають спектр
комплексних підходів до її вирішення»
[9, с.105; 10, с. 96]. Виходячи з цього, автори під управлінням розвитком (керованим розвитком) сприймають «…процес
або підтримки підприємства у плановому розвитку, або штучної зміни еволюційного вектора розвитку для досягнення
метацілі існування системи – формування адекватного умовам, що стохастично змінюються, рівня конкурентоспроможності і забезпечення тривалої присутності підприємства в економічному
просторі національної або світової економіки [9, с.106]; О.В. Раєвнєва в поняття
«управління розвитком» вкладає процес
«…усунення протиріч, що виникають на
двох рівнях – між генетичною схильністю підприємства до розвитку й орієнтирами розвитку та між сформованою моделлю розвитку підприємства і стохастичними флуктуаціями зовнішнього або внутрішнього середовища, що або змінюють
управління про образ майбутнього розвитку, або провокують несподівану зміну
стадії чи фази циклу розвитку підприємства» [10, с. 213–216]. При цьому у дослідженнях Р.В. Фещур і В.Ю. Самуляк сам
процес спирається на наявність потенціалу підприємства, що визначає модель розвитку та залежить від досконалості процесу управління [9, с. 106].
Не менш цікавими для обґрунтування концепції управління розвитком підприємства виявляються й результати досліджень російських учених-економістів
(С. Глазьєва [11], І.М. Дроздова [12],
А.О. Блінова та О.С. Рудакова [13],
О.І. Козиренко [14] та О.Л. Незнахіної
[15]). Узагальнюючи результати досліджень цих учених, можна виділити як
сприйняття ними самого поняття «управління розвитком», так і ті корисні положення опису цього процесу, що можуть
бути використаними при обґрунтуванні
концепції управління розвитком підприємства.
В окремих наукових працях учених, які досліджують проблеми управлін-

ня розвитком торговельних підприємств,
при застосуванні у назві статей словосполучень «концептуальний підхід» або
«нові концепції» фактично не міститься положень, які є фундаментальними та
концептуальними, та відповідають сутності самої концепції [17, 18]. Прикладом такої «концептуалізації» є такі праці:
«Управління економічною стійкістю торговельного підприємства: концептуальний підхід» (О.О. Бакунов, О.В. Сергєєва)
[17], де при постановці мети статті «формування концептуального підходу до
управління економічною стійкістю торговельного підприємства», окрім загальновідомих підходів розвитку наукових шкіл
менеджменту, принципів управління економічною стійкістю, відповідних їм методів і способів оцінки не мається ані власно обґрунтованої авторами концепції, ані
визначення місця та провідної ролі персоналу у цьому процесі, що є суттєвою
науковою проблемою; «Нові концепції
управління розвитком торговельного підприємства» (М.В. Гулакова, А.В. Мохова) [18], де при аналізі тенденцій розвитку
ринку роздрібної торгівлі в Україні та характеристики таких методів управління,
як реінжиніринг, бенчмаркетинг та аутсорсинг із визначенням практичної проблеми їх недостатнього використання на
торговельних підприємствах України, не
мається жодного натяку на концептуальні положення, не надається власна концепція та не обґрунтовуються відповідні
їй принципи, не міститься, загалом, жодної ознаки фундаментальності дослідження, на що претендують автори, виходячи з
заявленої назви.
Отже, визначені приклади характеризують проблему підміни термінології
з метою надання значущості результатам
проведених наукових досліджень шляхом
застосування у їх назві фундаментальних
(«модних» і привабливих для наукової
спільноти термінів (зокрема – «концепція», або «концептуальний підхід»). При
цьому не вирішується наукова проблема
концептуалізації управління розвитком
підприємств.
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Такий факт змушує вирішити цю
науково-практичну проблему, спираючись на позитивний досвід учених.
Наприклад, у дослідженнях В.А. Соболєва розроблено концептуальну схему
управління розвитком роздрібної торгівлі, в якій враховано чинники, умови розвитку, проблеми та перспективи її розвит
ку – як вплив зовнішнього середовища на
розвиток торговельних підприємств поруч із збалансуванням дій суб’єкта управління системою «підприємство» з системами більш високого рівня – регіонального, галузевого, національного на основі моделювання цих процесів [20, с. 120].
При цьому особливу увагу у моделі відводиться прийняттю управлінських рішень,
спрямованих на планування, організацію,
мотивацію та контроль розвитку торгівлі. Отже, корисність цього дослідження
полягає у сприйнятті процесу управління розвитком підприємства у вигляді моделі з визначенням функцій менеджменту. При цьому в цей моделі акценти зміщуються на дії суб’єкта управління на національному рівні, а не на локальному,
що унеможливлює керуючого суб’єкта
торговельного підприємства використати
цю модель у практичній діяльності. У цій
моделі не знайшли відображення також
основні важелі, що забезпечують безперервний розвиток підприємств – інноваційна компонента та роль персоналу (трудових ресурсів).
Не розкривається, на жаль, провідна роль персоналу в механізмі управління
інноваційним розвитком підприємства та
відповідних принципах й у дослідженнях
О.І. Волкова [21, с. 254], незважаючи на
корисність ідей цього вченого-економіста
для обґрунтування концептуальних положень управління розвитком підприємств
у виробничій сфері. У свою чергу, у дослідженнях С.С. Турлакової при визначенні
вирішальної ролі висококваліфікованого
персоналу та його мотивації до забезпечення розвитку підприємства [22, с. 243],
у методологічних (концептуальних –
Авт.) підходах до управління розвитком
підприємства не виокремлюється іннова98

ційна складова, що властиве й дослідженням А.І. Пушкар та А.Н. Тридід [23].
На відміну від цих підходів [21,
22, 23], у дослідженнях Н.Н. Лєпи [30],
Л.М. Шульгіної та В.В. Юхименко [31],
Д.М. Васильківської [32] на основі узагальнення існуючих концепцій управління розвитком підприємств ураховано ці
два аспекти, але, на жаль, власні концепції не обґрунтовано, що властиве й дослідженням С.В. Чернишової та А.Я. Гетьманської, які запропонували здійснювати моделювання процесу управління розвитком підприємств на засадах концепції
Кайзен [33].
Унаслідок встановленої вище наукової проблеми опосередкованого виділення ролі персоналу у розвитку підприємства в окремих дослідженнях для обґрунтування концепції потребується розкриття сутності та визначення корисних положень, які містяться у сучасних концепціях управління персоналом. Загальновідомо, що концептуально процес управління персоналом можна уявити як систему теоретико-методологічних поглядів,
принципів і методів впливу на зростаючу
роль особистості працівника, знання його
мотиваційних настанов, уміння їх формувати та спрямовувати відповідно до завдань, які стоять перед підприємством.
З часу переходу підприємств України на ринкові форми господарювання сам
процес розвитку підприємства має бути
спрямованим на вирішення завдання вибудови ефективної системи управління
персоналом. Слід зазначити, що ефективність цієї системи забезпечується збалансуванням з системою управління підприємством у цілому, що вимагає вирішити
такі завдання: необхідність мотивування
персоналу задля підвищення його ініціативи у процесі праці та формування стійких потреб вирішувати завдання, що стоять перед підприємством (у т. ч. – оперативних, які спрямовані на отримання прибутку); необхідність вибудови ефективної системи управління персоналом, яка
є вирішальною підсистемою у СУП; необхідність суб’єкту управління персоналом (працівникам кадрових служб і керів-
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никам структурних підрозділів) дотримуватися відповідних положень (норм, правил, вимог), завдяки яким і здійснюється
сам процес управління персоналом.
Особливу увагу при цьому слід приділяти мотивуванню персоналу до інноваційної діяльності, підвищення інноваційної активності задля досягнення головної тактичної мети, що стоїть на першому
місці задля забезпечення безперервного
розвитку – формування та реалізації потенціалу підприємства. Відтак, нами надається власне бачення концепції управління персоналом: «Концепція управління персоналом є системою поглядів, які
включають способи, методи й принципи
підвищення інноваційної активності кожного працівника на підприємстві шляхом
його мотивування до підвищення продуктивності, формування та реалізації потенціалу підприємства, отримання підприємством прибутку та забезпечення його
безперервного розвитку – як стратегічної
мети».
Висновки та перспективи подаль
ших досліджень. Відтак вважаємо, що
розвиток підприємства забезпечується
випереджальним розвитком персоналу –
його здатністю підвищувати кваліфікацію, здійснювати інноваційну діяльність,
забезпечувати інтенсивність розвитку,
для чого суб’єкт управління підприємством повинен умотивовувати працівників. Це, на наше переконання, є ключовим
концептуальним положенням організації всього процесу управління розвитком
підприємства.
Отже, спираючись на результати
проведених наукових досліджень, нами
надається таке схематичне вираження
концепції управління розвитком підприємства (рис. 1).
Узагальнюючи результати проведених досліджень, можна дійти таких вис
новків: по-перше, вченими не розроблено
концепції управління розвитком підприємства, яка б ураховувала безперервність
цього процесу та провідну роль персоналу у ньому одночасно; по-друге, узагальнення змісту існуючих наукових підходів
до обґрунтування концепцій, зорієнтова-

них на розвиток підприємств, дозволило
виокремити наукові проблеми та виділити корисні положення, що можуть бути
використаними у концепції управління
розвитком підприємства.
Ключовим концептуальним положенням є необхідність урахування відкритості системи «підприємство» до зов
нішнього середовища та її взаємодії з системами більш високого рівня.
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В статье сформулированы основные требования к содержанию концепции и уточнено ее
понятие; раскрыта сущность концептуальных подходов к управлению персоналом и уточнено понятие «концепция управления персоналом»; обоснована концепция управления развитием
предприятия, дано ее схематическое выражение; доказана универсальность обоснованной концепции для предприятий любой отрасли экономики.
Ключевые слова: концепция, предприятие, персонал, развитие, управление.
The article defines basic requirements for the content of the concept and specifies its meaning;
the essence of conceptual approaches to personnel management is revealed; the definition of the
concept of personnel management is specified; the concept of the enterprise development management
is substantiated and its schematic representation is produced; universality of the valid concept for
enterprises in any economic field.
Key words: concept, enterprise, personnel, development, management.
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