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Анотація. В роботі розглядаються основні функції менеджменту, що 

мають бути враховані при розробці кадрової політики організації та 

надаються методичні рекомендації щодо формування кадрової політики на 

підприємствах державної форми власності. Методичні рекомендації 

складаються з сьома послідовних етапів, впровадження яких дасть змогу 

сформувати ефективну кадрову політику та забезпечити подальший розвиток 

підприємства. В роботі зроблено наголос на необхідності реформування 

кадрових служб на підприємствах державної форми власності, а також на 

впровадженні кадрового маркетингу на етапі підбору та найму персоналу. У 

висновку визначені основні напрямки впровадження активної кадрової політики 

в   діяльність підприємств. 

Ключові слова: кадрова політика організації, управління персоналом, 

генеральна стратегія розвитку організації, мотивація та розвиток персоналу. 

Abstract. This paper examines the main functions of management to be taken 

into account when developing personnel policies of the organization and provided 

guidelines for the formation of human resources policy at the state-owned 

enterprises. Guidelines consist of seven consecutive stages, the implementation of 

which will help form an effective personnel policies and to further develop the 



company. The paper highlighted the need to reform personnel services for state-

owned enterprises, as well as implementing marketing personnel at the stage of 

selection and recruitment. In conclusion set priorities for the implementation of 

active personnel policy in the activities of enterprises.  
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Вступ. Кадрова політка, що зумовлена певною філософією і принципами, 

реалізованими керівництвом стосовно людських ресурсів, є однією з 

найважливіших зі складових частин стратегії організації. Вона в цілому 

визначає пріоритети підприємства у сфері управління персоналом. 

Сформульовані цілі кадрової політки реалізуються за допомогою конкретних 

кадрових стратегій організацій, наприклад, стратегії добору та найму 

персоналу, стратегії мотивації персоналу. 

Огляд літератури. Питання кадрової політики розглядались багатьма 

вітчизняними та закордонними  авторами, а саме А Кібановим, Ю.Забродіним, 

В. Петюхом, В. Савченком, Ф.Хмілем, В. Лукашевичем та іншими [1,2,3,4,5,6]. 

Однак, не зважаючи на зазначені дослідження, деякі питання  теоретичного та 

практичного характеру формування кадрової політики в організації потребують 

подальшого вивчення. 

Основний текст. Ключовими етапами розробки кадрової політики є: 

обґрунтування цілі розвитку кадрового потенціалу і формування складу 

структурних ланок, які забезпечують досягнення цих цілей; розробка та 

обґрунтування методичних рекомендацій по створенню цільових програм 

розвитку організаційних комплексів управління людськими ресурсами; вибір 

оптимального варіанту програми кадрової політики, який передбачає 

досягнення найбільшої ефективності менеджменту людських ресурсів. 

Отже, при формуванні та реалізації кадрової політики повинні бути 

враховані і забезпечені такі функції менеджменту як: 

1. Планування, яке включає аналіз та оцінку поточного стану кадрової 

політики з метою виявлення проблем, негативних впливів зовнішнього та 



внутрішнього середовища, дослідження причин плинності кадрів та 

безпосередньо планування кадрової потреби, а також планування витрат на 

персонал (набір, відбір, навчання, соціальні виплати). 

2. Організація роботи персоналу: набір та відбір, адаптація, просування 

кадрів, формування кадрового резерву, підготовка, перепідготовка, підвищення 

кваліфікації працівників. 

3. Мотивація, яка полягає у забезпеченні виплати заробітної плати, 

надання позачергових відпусток, забезпеченні житлом. 

4. Координування діяльності як самої служби персоналу, так і усіх 

структурних підрозділів, з якими співпрацює даний підрозділ. 

5. Контроль стабільності персоналу, роботи відділу кадрів, матеріального 

стимулювання за результатами діяльності, виконання запланованих заходів, 

атестація персоналу. 

Було б невірним сприймати кадрову політику як щось незмінне, стале, 

саме тому вважаємо, що процес формування кадрової політики – це порядок 

дій, який включає етапи врегулювання і забезпечення виконання стратегічних 

планів організації через ефективне використання персоналу, здійснення 

безперервного аналізу, вдосконалення та розвитку кадрової роботи, а також 

контроль за реалізацією цих завдань.  

В загальному вигляді порядок формування кадрової політки організації 

може  бути представлений у вигляді  наступних етапів:  

На першому етапі необхідно проаналізувати діючу систему управління 

персоналом в організації, що дасть можливість виявили переваги та недоліки, 

що існують, на підставі яких в подальшому буде розроблятись програма дій по 

формуванню кадрової політики взагалі. 

На другому етапі  повинно проводитись дослідження зовнішніх та 

внутрішніх факторів, що впливають на систему управління персоналом в 

організації. Цей етап передбачає вивчення законодавчих актів, що регулюють 

трудову діяльність в країні, внутрішню документацію організації, яка 

регламентує стосунки між адміністрацією та працівниками. Також на цьому 



етапі аналізуються всі  фактори руху кадрів – від їх найму, навчання і 

просування до оцінки результатів їх діяльності і мотивації. 

На третьому етапі проводиться оцінка сильних та слабких сторін кадрової 

політки організації. Саме виявлення слабких сторін дозволить керівництву 

врахувати причини, що їх спричинили та запобігати їх при розробці кадрової 

політки в майбутньому. 

Кадрова політка організації передбачає в першу чергу формування 

стратегії управління  персоналом, яка, в свою чергу, базується на стратегії 

розвитку підприємства в цілому. 

Четвертий етап передбачає формування стратегічних цілей системи 

управління персоналом в організації. Так основною стратегічною ціллю 

кадрової політики в  умовах кризових явищ є виживання з найменшими 

втратами кадрового потенціалу і забезпечення максимально можливого 

соціального захисту персоналу.  

На п’ятому етапі  кадровою службою підприємства повинні бути 

розроблені проекти розвитку системи управління персоналом, які б 

враховували стратегічні цілі управління персоналом та базувались  на 

попередньому аналізі сильних та слабких сторін діючої системи. 

На підставі розроблених проектів формується комплекс методів 

управління персоналом, тут можуть бути вже вживані методи, так і методи, які 

раніше на даному підприємстві не використовувались. Формування конкретних 

методів управління складає шостий етап, який фактично завершую формування 

кадрової політики організації в цілому. 

Останній, сьомий етап, передбачає оцінку ефективності кадрової політики 

організації, що була сформована раніше, та вибір її оптимального варіанту. В 

якості критеріїв відбору можуть виступати підвищення продуктивності праці,  

скорочення плинності кадрів, розвиток персоналу та інші. 

Таким чином кадрова політика в сучасних  умовах функціонування 

підприємств покликана стабілізувати діяльність та забезпечити подальший 



розвиток підприємства; сприяти поліпшенню соціальних умов для 

персоналу; забезпечити інвестування капіталу не лише в новітні технології, а й 

у працівника, сприяти створенню умов для активності, творчості й належного 

морально-психологічного клімату в колективі. 

Формування кадрової політики організації має відбуватись у відповідності 

з  генеральною стратегією розвитку, саме тому необхідно звернути увагу на 

поточну ситуацію здійснення  виробничої діяльності організації. В більшості 

випадків в організаціях державної форми власності реалізується пасивна 

кадрова політика. Це значить, що робота з кадрами зводиться до діагностики 

кадрової ситуації в цілому, а ліквідація негативних наслідків шляхом оцінки 

персоналу.  

Стратегічною ціллю системи управління персоналом в організації повинна 

бути така кадрова політика, сутність якої полягає в пошуку та застосування 

підходів і методів, що забезпечили б бажаний перебіг подій, спонукали 

робітників до продуктивної праці та створення матеріальної і психологічної 

задоволеності працівників трудовою діяльністю. 

Для втілення нової кадрової політики в життя на підприємствах державної 

форми власності має бути сформована кадрову службу нового рівня, яка 

прогнозуватиме кадрову ситуацію на підприємстві, розроблятиме антикризові 

програми, проводитиме постійний моніторинг ситуації з корегуванням 

відповідно змінам зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Закінчення і висновки. Таким чином, проаналізувавши основні складові 

процесу формування кадрової політики на сучасному етапі, можна зробити 

висновок, що в організаціях, зокрема державної форми власності, повинна  

розроблятись активна кадрова політика, тобто керівництво повинно не тільки 

мати обґрунтований прогноз розвитку ситуації, але й засоби впливу на 

ситуацію.  

Важливим стратегічним напрямком формування нової кадрової політики 

може стати  ефективне застосування кадрового маркетингу, оскільки активна 



кадрова політика має формувати вимоги до персоналу на етапі його підбору та 

найму.   

Основними напрямками  активної кадрової політики мають бути : 

• політика зайнятості, як забезпечення висококваліфікованим персоналом, 

що має безпечні умови праці; 

• політика професійного просування, під якою розуміється створення умов 

для підвищення кваліфікації та кар’єрного зросту; 

• політика прогресивної мотивації, тобто надання оплати праці вищої ніж 

на інших підприємствах відповідно до здібностей, досвіду та відповідальності 

та врахування побажань працівників стосовно нематеріальної мотивації; 

• політика трудових відносин, як дотримання правил корпоративної 

культури та встановлення певних процедур для вирішення трудових 

конфліктів. 
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