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У статті розкрито сутнісне наповнення поняття система управління персоналом. Зазначено, що у сучасних 
умовах господарювання набувають актуальності такі чинники впливу на систему управління персоналом як 
демографія, трудова міграція та інноваційна активність персоналу підприємства. На основі дослідження уза- 
гальнення та систематизації існуючих підходів до структурних складових запропоновано структуру системи 
управління персоналом на підприємстві, що максимально розкриває найбільш пріоритетні напрямки функ- 
ціонування системи. Підвищенню ефективності системи управління персоналом на підприємстві сприяє її 
удосконалення та подальший розвиток на підставі результатів аналізу та комплексної оцінки поточного стану 
за виокремленними підсистемами. Запропоновано алгоритм комплексної оцінки та розроблення комплексу 
заходів щодо підвищення ефективності системи управління персоналом. 
Ключові слова: управління персоналом, система управління персоналом, чинники впливу на систему управ- 
ління персоналом, структура системи управління персоналом на підприємстві, розвиток системи управління 
персоналом. 
В статье раскрыто сущностное наполнение понятия система управления персоналом. Отмечено, что в совре- 
менных условиях хозяйствования приобретают актуальность такие факторы влияния на систему управления 
персоналом демография, трудовая миграция и инновационная активность персонала предприятия. На основе 
исследования обобщения и систематизации существующих подходов к структурных составляющих предложена 
структура системы управления персоналом на предприятии, максимально раскрывает наиболее приоритетные 
направления функционирования системы. Повышению эффективности системы управления персоналом на 
предприятии способствует ее совершенствованию и дальнейшее развитие на основании результатов анализа 
и комплексной оценки текущего состояния по выделению подсистемами. Предложен алгоритм комплексной 
оценки и разработки комплекса мер по повышению эффективности системы управления персоналом. 
Ключевые слова: управления персоналом, система управления персоналом, факторы влияния на систему 
управления персоналом, структура системы управления персоналом на предприятии, развитие системы 
управления персоналом. 
The article describes the essential content of the concept of personnel management system. It is pointed out that      
in modern economic conditions such factors influence on the personnel management system as demography, labor 
migration and innovative activity of the personnel of the enterprise are becoming more relevant. On the basis of the 
study of generalization and systematization of existing approaches to structural components, the structure of the per- 
sonnel management system at the enterprise is offered, which maximally reveals the most priority directions of the 
system functioning. Improving the efficiency of the personnel management system at the enterprise is facilitated by its 
improvement and further development on the basis of the results of the analysis and comprehensive assessment of the 
current state of the separate subsystems. The algorithm of complex evaluation and development of a set of measures 
to improve the efficiency of the personnel management system is proposed. 
Keywords: personnel management, personnel management system, factors influencing the personnel management sys- 
tem, structure of the personnel management system at the enterprise, development of the personnel management system. 
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Постановка проблеми. В умовах динамічності 
та непередбачуваності системи господарювання 
більшість українських підприємств, через недостат- 
ньо гнучку та застарілу концепцію кадрової політики 
і брак висококваліфікованого персоналу, не здатні 
швидко реагувати на ринкові зміни, що вимагають 
застосування інноваційних підходів в управлінні 
персоналом, впровадження сучасних технологій 
кадрової роботи, нові вимоги до мобільної переорі- 
єнтації власного кадрового потенціалу. Ефективне 
управління персоналом є основним фактором впливу 
на зростання обсягів виробництва промислових під- 
приємств. Виходячи з цього, особливої актуальності 
набуває розроблення сучасної системи управління 
персоналом підприємств для забезпечення ефектив- 
ності діяльності в довгостроковій перспективі та 
підвищення їх конкурентоспроможності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діяль- 
ність з управління персоналом є об’єктом підвищеної 
уваги з боку учених, як М. Альберт, Л. Балабанова, 
Ю. Битяк, Н. Бондаренко, Н. Гавкалова, О. Гетьман, 
М. Годящев, О. Дьяченко, А. Єгоршин, В. Ландсман, 
Н. Лашманова, Д. МакГрегор, М. Мескон, Б. Міль- 
нер, М. Пателєєв, І. Петрова, М. Овод, А. Саакян,  
А. Сардак, В. Співак, А. Файоль, Ф. Хедоурі, В. Хра- 
мов, Л. Чабан, Л. Чорна та ін. 

Незважаючи на  величезний  накопичений  досвід 
і значну кількість наукових розробок вітчизняних та 
зарубіжних вчених, на сьогодні базовим залишається 
питання щодо доповнення, уточнення для формування 
сучасних підходів до системи управління персоналом 
згідно вимог часу й забезпечення ефективного управ- 
ління персоналом на вітчизняних підприємствах як 
базису для удосконалення механізму ефективного 
управління персоналом на основі побудови комплек- 
сної системи оцінки управління персоналом. 

Метою дослідження є формування й забезпе- 
чення розвитку і підвищення ефективності сучасної 
системи управління персоналом підприємства як 
визначальної підсистеми управління  підприємства 
в умовах жорсткої конкуренції та глобалізації. 

Виклад основного матеріалу. 
Управлінню   персоналом,    як    багатогранному 

і виключно складному процесу, притаманні свої спе- 
цифічні властивості, закономірності, що потребує 
системного характеру і завершеності на основі комп- 
лексного вирішення кадрових проблем, впровад- 
ження нових і вдосконалення існуючих форм і мето- 
дів роботи [1, с. 5]. Це, насамперед, потребує вивчення 
та аналізу авторських підходів щодо самого  поняття 
«управління персоналом», згідно яких одні оперують 
метою та методами її досягнення, тобто акцентують 
увагу на організаційній стороні управління, в той 
час як інші автори зазначають  змістовну  частину, 
що відображає функціональну сторону управління. 
Непередбачувана і постійна мінливість зовнішнього 
середовища вимагає, щоб існуючі методологічні й 
організаційні підходи до управління персоналом 
постійно переглядалися та, за необхідності, відразу ж 
були раціонально скориговані чи адаптовані до відпо- 
відних умов господарювання як взаємопов’язані еле- 

менти, принципи, завдання, ресурси тощо єдиного 
цілеспрямованого процесу [2]. 

Управління персоналом – це одне з найбільш важ- 
ливих завдань управління підприємства в цілому. 
Загальна продуктивність підприємства  залежить 
від ефективної системи управління персоналом, яка 
є найважливішим важелем для досягнення пози- 
тивних результатів у діяльності в цілому суб’єкта 
господарювання. Управління персоналом є повним  
і визначальним впливом на оптимальні умови щодо 
творчих ініціатив та ефективної роботи персоналу 
для досягнення цілей підприємства. На кожному 
підприємстві відносини з персоналом є одним з клю- 
чових моментів, внаслідок якого воно успішно роз- 
вивається, а тому роль та значущість управління 
персоналом не може бути перебільшена. Правильно 
обрана та вмотивована команда професіоналів  
може вирішити найважчі, найактуальніші завдання  
і навпаки, команда з внутрішніми конфліктами та 
нездоровою конкуренцією призводить навіть до про- 
валу найбільш ефективного проекту [3]. 

Розглядаючи питання управління персоналом 
більшістю дослідників використовується системний 
підхід, згідно якого «система» може бути визначено 
як сукупність елементів, певним чином пов’язаних  
і взаємодіючих між собою як єдине ціле для вико- 
нання заданих цільових функцій згідно передбачу- 
ваних завдань. При цьому під «цільовою функцією» 
визначається якась (можливо, й умовна) зовнішня 
стосовно системи ситуація, до реалізації якої прагне 
система. Система також може бути об’єктом, який 
характеризується складом елементів, структурою їх 
взаємозв’язків, параметрами і має хоча б один вхід  
і один вихід, що обумовлюють зв’язок із зовнішнім 
середовищем, де  функціонують  закони  поведінки 
і змінюють поведінку при появі  керуючих  впли- 
вів [4, с. 11]. У роботі [5, с. 2] автором під системою 
пропонується розуміти безліч структурно розчле- 
нованих взаємопов’язаних і взаємодіючих елемен- 
тів, які виконують певні функції і створюють деяку 
цілісну єдність, що володіє новими, інтегративними 
властивостями, котрі не зводяться до суми власти- 
востей окремих елементів і спрямовані на досяг- 
нення чітко визначеної мети. 

У загальному вигляді систему управління пер- 
соналом підприємства утворюють управляюча та 
керована підсистеми, канали прямого та зворотного 
зв’язку, а також навколишнє середовище [6, с. 11–12], 
яке суттєво впливає на результати функціонування 
системи управління персоналом. 

Таким чином, систему управління персоналом 
пропонується визначати як сукупність структурно 
взаємопов’язаних управляючих та керованих елемен- 
тів, що певним чином взаємодіють між собою через 
канали прямого і зворотного зв’язку в процесі вико- 
нання заданих цільових функцій  стосовно ситуації  
у зовнішньому та внутрішньому середовищі суб’єкту 
господарювання і утворюють цілісну єдність, яка 
володіє новими (чи удосконаленими), інтегратив- 
ними властивостями, що забезпечує синергетичний 
ефект у процесі реалізації керуючих впливів. 
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Управління щодо будь-яких систем можна уявити 
як виявлення (шляхом передавання каналами пря- 
мого зв’язку командної інформації) впливу управ- 
ляючої підсистеми на керовану. Звідси каналами 
зворотного зв’язку в управляючу підсистему надхо- 
дить інформація про її стан. Крім того, ці підсистеми 
мають також інформаційні зв’язки з навколишнім 
середовищем [5, с. 3]. 

Система управління персоналом будь-якого 
суб’єкту покликана безперервно вдосконалювати 
методи роботи з кадрами і використання досягнень 
вітчизняної й закордонної науки і практики та най- 
кращого виробничого досвіду. Сутність управління 
персоналом полягає у формуванні організаційно- 
економічних, соціально-психологічних і юридично- 
правових відносин суб’єкта й об’єкта управління.  
В основі цих відносин лежать принципи, методи й 
форми впливу на інтереси, поведінку й діяльність 
працівників з метою їх ефективного використання. 

Система управління персоналу забезпечує ефек- 
тивну роботу в галузі кадрів та усуває недоліки, які 
виникають у процесі роботи. Автори [7, с. 4] роз- 
глядають систему управління персоналом з вио- 
кремленням зовнішніх і внутрішніх чинників, що 
чинять вплив на її формування. Зовнішні чинники 
включають: ринок людських ресурсів, вимоги трудо- 
вого законодавства, кон’юнктуру на ринку людських 
ресурсів, демографію, трудову міграцію. До внут- 
рішніх відносять: цілі підприємства, корпоративне 
управління, персонал, організаційну культуру, спе- 
цифіку управління персоналом та перспективи роз- 
витку. На нашу думку така система не в повній мірі 
відображає сучасні чинники, що здійснюють безпо- 
середній вплив на систему управління персоналу. 

Аналіз стану сучасного ринку людських ресурсів, 
який формує персонал підприємств, демонструє під- 
вищення значущості та посилення впливу такого 
чиннику, як трудова міграція, адже в останні роки 
спостерігається збільшення масштабів трудової 
міграції з України до інших країн. Україна є одним із 
найбільших постачальників робочої сили у європей- 
ські та інші держави, що суттєво впливає на кількісні 
та якісні показники персоналу вітчизняних підпри- 
ємств. Не менш важливим чинником, що впливає на 
формування системи персоналу, є зміни демографіч- 
ної ситуації у країні. Сучасна демографічна ситуа- 
ція в Україні характеризується низьким природним 
приростом, постарінням населення, збільшенням 
«навантаження» на працездатну його частину, інтен- 
сифікацією міграційних процесів [8, с. 90]. 

Як свідчить практика, сучасні підприємства 
досягають високих результатів лише за умов систе- 
матичної і цілеспрямованої інноваційної діяльності, 
яку забезпечує, насамперед, наявність у складі пер- 
соналу працівників інноваційного типу. Основними 
рисами працівників інноваційного типу є здатність 
до пізнання та продукування нових знань. Задля 
активізації інноваційної праці фахівців у промисло- 
вості необхідно застосовувати різноманітні напрями 
на всіх економічних рівнях задля створення інтересу 
у фахівців, що буде викликати у них потребу у твор- 
чій праці та прагнути досягнень [9, с. 291]. Таким 
чином інноваційна активність персоналу є досить 
потужним внутрішнім чинником й ресурсом, який 
рекомендується включити у систему управління пер- 
соналом. Враховуючи викладене вище пропонується 
доповнений перелік чинників впливу на систему 
управління персоналом, який наведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Рекомендовані чинники впливу зовнішнього 
та внутрішнього середовища на систему управління персоналом 
Джерело: доопрацьовано авторами до [7] 
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Система управління персоналом є гнучким 
інструментарієм, який враховує потреби персоналу, 
здатного повністю розробляти, впроваджувати та 
використовувати інноваційні заходи щодо діяльності 
підприємства. Звідси випливає, що передумови для 
розвитку визначаються, перш за все, наявністю 
фахівців, здатних формувати, розробляти та впро- 
ваджувати нові ідеї. Тільки в умовах розвиненого  
та конкурентоспроможного ринкового середовища, 
всі принципи інноваційного розвитку та управління 
можуть бути реалізовані у повній мірі [10, с. 343]. 

Методи й засоби управління персоналом, які, 
найімовірніше, виявляють нововведення, можуть 
бути об’єднані в блоки [7, с. 5–6], які уточнено й 
доповнено і стосуються наступних функцій: 

1) планування персоналу: попередня робота над 
побудовою інноваційної системи шляхом розробки 
стратегії управління та стратегії управління персо- 
налом, аналіз кадрового потенціалу і планування- 
прогнозування потреби у персоналі; 

2) розвиток персоналу: включає в себе всі вну- 
трішні й зовнішні навчальні заходи, спрямовані на 
підвищення кваліфікації і формування компетенції 
співробітників, особистих знань кожного співробіт- 
ника і що вони повинні робити для того, щоб дана 
інновація була реалізована на практиці. Цей блок 
спрямований на безперервне професійне навчання, 
введення на посаду та адаптацію нових співробітни- 
ків, а також на проведення оцінювання кандидатів 
на вакансію, продовжуючи регулярний моніторинг 
здійснення кар’єри та професійного розвитку персо- 
налу, організації праці, тощо; 

3) мотивація: спрямована виконувати функції 
мотивації діяльності персоналу підприємства, нор- 
мує і тарифікує трудовий процес, формує систему 
оплати праці, розробляє моральні й матеріальні зао- 
хочення працівників підприємства, організовує нор- 
мативно-методичне забезпечення управління персо- 
налом. Надзвичайно важливо, що це є, перш за все, 
система компенсацій і бонусів, але і дуже важливо  
в нинішніх умовах також мати мотиваційні форми, 
методи нематеріального стимулювання працівників; 

4) інноваційність в сфері управління персоналом: 
здійснює створення взаємозв’язків і поділу завдань 
між працівниками, які займаються безпосередньо 
інноваційною діяльністю на підприємстві. Це також 
включає в себе періодичне або безперервне тесту- 
вання фактичних результатів інноваційної діяльності 
щодо прогнозів. Метою даного блоку є розробка спе- 
ціальних інструментальних і технологічних знань 
про те, як діяти на основі наукового бачення в пев- 
них обставинах згідно системи підходів для того, 
щоб мати інноваційний проект, який впроваджується 
через інноваційну діяльність, зарубіжний досвід, 
сучасні інформаційно-комунікативні технології 
спільної роботи, які можуть бути інтегровані в інно- 
ваційні розробки на конкретному підприємстві. 

Якісна організація управління персоналом пови- 
нна  враховувати   декілька   ключових   положень,  
а саме: високий професійний рівень та кваліфікова- 
ність і компетентність як управлінського персоналу, 

так і виконуючого, через налагоджену систему моти- 
вації працівників для формування у них компетент- 
нісно-професійних навичок високої продуктивності 
праці та відданості підприємству. 

Дослідження, проведені у сфері структурних 
складових системи управління персоналом, дозво- 
лили  авторам  виділити   її   ключові   підсистеми. 
У роботі [11, с. 77] до системи управління персона- 
лом підприємства віднесено ключові її складники, 
якими є: підсистема правового забезпечення процесу 
управління персоналом; підсистема інформаційного 
забезпечення процесу управління персоналом; під- 
система створення умов праці; підсистема управ- 
ління розвитком персоналу; підсистема мотивації 
персоналу; підсистема оцінки персоналу; підсис- 
тема найму і обліку персоналу; підсистема аналізу, 
планування персоналу. Автори [12, с. 271] до вище 
перелічених підсистем щодо системи управління 
персоналом додають ще й такі підсистеми: марке- 
тинг персоналу; трудових відносин; соціального роз- 
витку; стимулювання персоналу; розвитку організа- 
ційних структур управління. До системи управління 
персоналом [13, с. 305] відносять такі підсистеми: 
HR-орієнтирів і планування; розвитку та активіза- 
ції трудового потенціалу; соціального розвитку та 
соціального партнерства; атестації та ротації кадрів; 
формування та використання персоналу та ін. 

Узагальнення та систематизація наведених підхо- 
дів і власні дослідження щодо структурної характе- 
ристики системи управління персоналом дозволили 
рекомендувати структуру, яка наведена на рис 2. 
Таким чином, можна відзначити, що до системи 
управління персоналом підприємства можуть нале- 
жати багато підсистем, кожна з  яких  спрямована 
на оптимізацію управління визначеного елементу. 
Саме тому підприємствам потрібно формувати та 
використовувати комплексну систему управління 
персоналом для ефективності, результативності та 
дієвості її підсистем. 

Дослідження показують, що сучасні вітчизняні 
підприємства знаходяться майже в однаковому ста- 
новищі щодо можливостей залучення й викорис- 
тання різного роду ресурсів. А оскільки головним 
ресурсом господарюючого суб’єкту є людський 
ресурс, або його персонал, то якісна система управ- 
ління даним ресурсом спрямована на досягнення 
високого рівня ділової активності підприємства. 
Реалізація трудового потенціалу персоналу безпосе- 
редньо впливає на кадрову активність підприємства, 
прояви якої можна простежити через кількісно-якіс- 
ний склад працівників, їх плинність; високий рівень 
інтелектуального потенціалу; збільшення продук- 
тивності праці; задоволеність персоналом умовами 
праці; можливості кар’єрного зростання; високу кор- 
поративну культуру. 

Підвищенню ділової активності підприємства має 
сприяти зростання ефективності системи управління 
персоналом підприємства, що, в свою чергу, забез- 
печується підвищенням її адаптивності до постій- 
них змін в агресивному конкурентному середо-  
вищі та внутрішньо-організаційних перетворень на 
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Рис. 2. Рекомендована структура системи управління персоналом на підприємстві 
Джерело: складено авторами за [11; 12; 13] 

 

підприємстві. Рівень адаптованості персоналу зале- 
жить від аналізу справ у системі управління персо- 
налом згідно результатів оцінювання цієї системи як 
складової конкретного підприємства. На нашу думку, 
саме комплексне оцінювання ефективності системи 
управління персоналом підприємства дозволить оці- 
нити існуючий стан та охарактеризувати здатність 
керуючої підсистеми на виконання функціональних 
обов’язків кожного структурного підрозділу і підпри- 
ємства в цілому. Метою комплексної оцінки є аналіз 
й дослідження існуючого стану соціально-економіч- 
ної ефективності системи управління персоналом, її 
оцінка та розробка комплексу заходів щодо вдоско- 
налення процесів управління персоналом підприєм- 
ства. І така оцінка має бути системно-комплексною, 
всеохоплюючою і цілеспрямованою на ефективне 
використання потенціалу підприємства. 

У роботі [14, с. 26–27] автор, визначаючи систему 
управління персоналом як систему взаємозалежних, 
організаційно–економічних і соціальних заходів для 
створення сприятливих умов результативного функ- 
ціонування, розвитку й ефективного використання 
робочої сили на рівні підприємства (організації), 
пропонує алгоритм побудови комплексної системи 
оцінки системи управління персоналом, що є досить 
цікавим підходом до цього важливого питання. 

Згідно розглянутих важливих аспектів щодо фор- 
мування, функціонування й потенційної можливості 
розвитку системи управління персоналом сучасного 
підприємства були розроблені наступні пропози- 
ції: обґрунтовано підсистеми як складові системи 
(10-ть), що максимально розкриває найбільш пріори- 
тетні напрямки функціонування системи управління 
персоналом; виокремлено основні напрямки аналізу 
й дослідження поточного стану системи управління 

персоналом на конкретному підприємстві; доведено 
необхідність видів робіт комплексної оцінки сис- 
теми управління персоналом підприємства для вияв- 
лення недоліків, упущень, недоопрацювань тощо на 
момент проведення оцінювання. 

Усі ці ключові аспекти дозволять удосконалити 
такі важливі напрямки як: адаптація та розвиток 
персоналу, розробка системи мотивації та стимулю- 
вання персоналу і напрацювання рекомендацій для 
удосконалення безпосередньо процесів управління 
персоналом. 

З урахуванням підходу [14] та результатів влас- 
них досліджень щодо системи управління персо- 
налом підприємства нами пропонується алгоритм 
(рис. 3) удосконалення системи управління персо- 
налом підприємства на основі аналізу поточного 
стану цієї системи за виокремленними підсистемами 
для отримання певних результатів аналізу системи 
управління персоналом та проведення комплексного 
оцінювання цієї системи для обґрунтування комп- 
лексу заходів щодо підвищення ефективності функ- 
ціонування та перспективного розвитку системи 
управління персоналом підприємства у ринковому 
конкурентному середовищі. 

Динамізм і складність зовнішнього середовища 
підприємства диктують вимоги до формування як 
узагальненої керуючої системи на підприємстві, так 
і системи управління персоналом зокрема. А висока 
кадрова активність, здобута через реалізацію пра- 
цівниками свого трудового потенціалу, знаходиться 
у прямому взаємозв’язку з діловою активністю під- 
приємства, яка не тільки виступає важелем ефектив- 
ності використання наявних ресурсів підприємства, 
а й інструментом збільшення його ринкової вартості 
та конкурентоспроможності. 
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Рис. 3. Рекомендований алгоритм комплексної оцінки та розроблення комплексу заходів 
щодо підвищення ефективності системи управління персоналом 
Джерело: розроблено авторами 

 

Дослідження, проведені на вітчизняних підпри- 
ємствах різних форм власності та структури госпо- 
дарювання, дали змогу виділити низку актуальних, 
проблемних на сьогодні аспектів з управління пер- 
соналом. Це насамперед такі [15]: 

– незадоволеність працівниками рівнем своєї 
заробітної плати та системою оплати праці; 

– низький рівень кваліфікації працівників через 
так звані «пільгові» умови прийому на роботу (зна- 
йомство, родинні зв’язки та інші чинники); 

– сезонність праці, що призводить до збільшення 
рівня бідності та ускладнює процес кар’єрного пла- 
нування та його здійснення через суб’єктивні та 
об’єктивні фактори; 

– високий рівень плинності персоналу тощо. 
Враховуючи   узагальнені    проблемні    аспекти 

з управління персоналом сучасних суб’єктів господа- 
рювання, а також індивідуальні, властиві конкретній 
організації, слід зазначити, що ефективна система 
управління персоналом на підприємстві повинна 
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включати періодичні інноваційні та капітальні вкла- 
дення в розвиток трудового потенціалу працівників 
для максимізації їх продуктивності праці та особис- 
тої інтелектуальної самореалізації. 

Використання саме системно-орієнтованого 
управління персоналом організації виступає базовою 
компонентою, що характеризує ефективність управ- 
ління на підприємстві загалом та його ділову актив- 
ність зокрема. Відзначимо також, що управлінська 
система являє собою не просто набір прийомів, мето- 
дів або підходів, а комплекс взаємопов’язаних, логіч- 
них послідовних дій у таких сферах, як організація, 
менеджмент, прийняття рішень і мотивація Якісна 
організація управління персоналом повинна врахо- 
вувати декілька ключових положень, а саме: високий 
професійний рівень, компетентність та кваліфікова- 
ність як управлінського персоналу, так і виконуючого; 
налагоджена система мотивації працівників; форму- 
вання у працівників навичок високої продуктивності 
праці та відданості підприємству. Крім того, непро- 
гнозована мінливість зовнішнього оточення потребує 

необхідності моніторингу наявних методичних підхо- 
дів до управління персоналом та коригування їх сто- 
совно конкретних умов господарювання. 

Висновки. На основі проведених досліджень 
можна зробити висновок, що управління персона- 
лом є одним із найважливіших напрямів діяльності 
підприємства і вважається основними критеріями 
його економічного успіху. Важливим факторам, що 
дозволить підвищити ефективність управління пер- 
соналом на підприємстві є наявність та зміст полі- 
тики розвитку персоналу підприємства, яка повинна 
передбачати наявність адаптаційних програм, сис- 
тем і програм навчання, підвищення кваліфікації та 
можливості саморозвитку особистості. В сучасних 
умовах триває процес розвитку та оновлення кон- 
цепції управління персоналом, при цьому удоско- 
налюються як система управління персоналом, так  
і методи, засоби, інструменти, що використовуються 
на основі обґрунтованого механізму ефективного 
управління персоналом в ринковому середовищі для 
реалізації інноваційного підходу. 
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