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збільшення навантаження, посилення впливу стресових ситуацій 
тощо, що потребує нових рішень і шляхів вирішення проблеми без-
пеки праці. Подальшим етапом досліджень повинно стати створен-
ня чіткої системи безпеки праці науково-педагогічних працівників в 
умовах епідеміологічних обмежень. 
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В сучасних умовах розвитку економіки, єдиним насправді ва-
жливим чинником підвищення ефективності та конкурентоспро-
можності підприємства будь-якої галузі є персонал та ефектив-
ність його діяльності. 

Проблеми ефективності праці розглядали у своїх наукових до-
слідженнях учені Грішнова О.А., Колот А.М., Костишина Т.А., 
Лопушняк Г.С., Семикіна М.В., Шаульська Л.В. 

Ефективність праці є багатоаспектною економічною категорі-
єю. Кожний з аспектів розкриває її окремі сутнісні сторони і ви-
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ражається у менш ємних категоріях: «продуктивність праці», 
«продуктивна сила праці», «якість праці», «результативність 
праці», «інтенсивність праці» та ін. [1]. 

Відповідно до п. 1 ст. 263 Господарського кодексу господар-
сько-торговельною є діяльність, що здійснюється суб’єктами го-
сподарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію 
продукції виробничо-технічного призначення і виробів народно-
го споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує 
їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг. 

Відповідно до пп. 4.4 п. 4 ДСТУ 4303:2004 роздрібна торгівля 
— це вид економічної діяльності в сфері товарообігу, 
що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачу та на-
дання йому торговельних послуг. 

Згідно з п. 1 ст. 698 Цивільного кодексу за договором роздрібної 
купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяль-
ність з продажу товару, зобов’язується передати покупцеві товар, 
що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого 
використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю, а по-
купець зобов’язується прийняти товар і оплатити його. Договір роз-
дрібної купівлі-продажу є публічним (п. 2 цієї статті Кодексу). 

Оптова торгівля — це вид економічної діяльності в сфері то-
варообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами 
поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому спожи-
вачеві через роздрібну торгівлю, для виробничого споживання 
та надання пов’язаних із цим послуг [2]. 

Усі напрями, спрямовані на підвищення ефективності та продук-
тивності праці, можна умовно об’єднати в три основні напрями: 

— джерела, що забезпечують збільшення обсягів товарообо-
роту (збільшення зацікавлених у продукції покупців, підвищення 
якості товарів та обслуговування, розширення асортименту, за-
провадження нових технологій торгівлі); 

— джерела, які забезпечують зниження трудових затрат 
(зростання фондозабезпеченості та фондоозброєності праці, 
механізація трудових процесів, удосконалення форм організа-
ції торгівлі). 

— джерела комплексного впливу, що водночас забезпечують 
зростання обсягу товарообороту та зниження трудових затрат 
(раціональна спеціалізація і концентрація, запровадження ресур-
созберігальних і прогресивних технологій, поліпшення організа-
ції праці та підвищення її інтенсивності, матеріальне і моральне 
стимулювання, кваліфікація кадрів, трудова й технологічна дис-
ципліна, поліпшення умов праці та відпочинку) (рис. 1). 
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Рис. 1. Напрями підвищення ефективності праці  
на підприємствах торгівлі 

Отже, врахування галузевих особливостей торгівлі та вимог 
до персоналу торгівлі уможливлює використання усіх напря-
мів підвищення ефективності праці, що забезпечуватиме ефек-
тивність та конкурентоспроможність підприємств торгівлі за-
галом. 
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