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FORMATION OF PERSONNEL POLICY 

 
У статті досліджено сучасні проблеми, що виникають у процесі формування кадрової 
політики на підприємстві. Розглянуто та проаналізовано теоретичні аспекти побудови 
ефективної кадрової політики та виявлено перспективи розвитку системи роботи з 
персоналом. Внесено пропозиції щодо формування ефективної кадрової політики на 
підприємстві. 
 
The article investigates modern problems that arise in the process of personnel policy formation at 
the enterprise. The theoretical aspects of building an effective personnel policy are considered and 
analyzed and perspectives of development of the system of work with personnel are revealed. 
Proposals have been made regarding the formation of an effective personnel policy at the 
enterprise. 
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Актуальність дослідження. Актуальність теми роботи полягає в тому, що вводяться в даний час 

форми і методи управління, організаційні структури, спрямовані на стимулювання підприємливості і розвиток 
ринкових відносин підприємств часто є недостатньо ефективними і не досягають поставлених цілей. Однією з 
основних причин цього є слабка забезпеченість проваджуваних реформ необхідними кадрами. Вирішенню цієї 
проблеми повинна допомогти чітко розроблена кадрова політика організації. 

Для ефективного розвитку підприємства, однією з важливих задач, є підбір і формування 
кваліфікованого і працездатного кадрового складу. В даний час у виробничій діяльності систематично 
виникають нестандартні ситуації, які часто вимагають від працівників неформального підходу для їх 
вирішення. Тому для керівника важливим умовою стабільного розвитку підприємства є формування 
кваліфікованої і відповідальної команди співробітників. Формування цілеспрямованої кваліфікованої команди, 
а також грамотне управління нею є одним з основних факторів підприємницького успіху. 

Підбір команди – це мистецтво, необхідне керівникові, для того щоб його фірма працювала успішно. 
Практика підприємницької діяльності свідчить, що значного успіху домагаються лише ті підприємці – 



керівники, які змогли сформувати у своїх організаціях ефективно і злагоджено діючу команду кадрів. 
Недостатня теоретична і методична розробленість проблеми формування кадрової політики стосовно галузей і 
спеціалізації діяльності підприємства, визначають актуальність, практичну значимість теми даного 
дослідження. 

Мета дослідження. Аналіз науково-теоретичних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо 
формування кадрової політики як основної конкурентної переваги підприємства в сучасних умовах розвитку 
національної економіки. 

Постановка завдання. Проблеми кадрової політики знаходять своє відображення у працях таких 
вчених, як Воронкова В.Г., Одегова Ю.Г., Пошерстника Н.В., Філіпової Т.І., Щокіна Г.В., Щербака В.Г., 
Яковенко О.М., Крушельницької О.В., Мельничук Д.П., Гавкалової Н. Л., Маркова Н. С., Балабанової Л. В. 
тощо, але проблема і сьогодні залишається актуальною. 

Для досягнення поставленої мети було визначено наступні завдання: вивчення особливостей 
формування кадрової політики на підприємствах; визначення основних проблем у сфері функціонування 
кадрової політики на вітчизняних підприємствах; розробка рекомендацій щодо формування ефективної 
кадрової політики на підприємстві. 

Результати та їх обговорення. Кадрова політика вважається основоположною і дуже важливою 
складовою корпоративної культури всіх сучасних підприємств незалежно від їх форми власності. Від 
грамотності її побудови та ефективного застосування залежить процвітання фірми та кожного з її кадрів. 

Кадровою політикою називають сукупність ідей і завдань, застосовних щодо персоналу певної 
організації. Мета такого управління полягає в приведенні мотивів і цінностей кожного робітника у 
відповідності зі стратегією компанії. Одним словом, такий управлінський апарат спрямований на 
вдосконалення корисної віддачі від роботи кадрів. 

Незважаючи на те, що кадрова політика безпосередньо пов'язана з управлінням персоналу 
підприємства, це визначення не зовсім одне і те ж. Кадрова політика — це лише інструмент управління 
персоналом. Останній же несе в собі більш широкий підтекст. Управлінням персоналу називають як науку, так і 
трудову діяльність, які спрямовані на вивчення і застосування знань, що стосуються наповнення фірми тільки 
ефективними кадрами. 

Одне з першочергових завдань створення управлінського апарату полягає у встановленні потенційних 
ресурсів в системі управління працівниками. Далі чітко встановлюються напрямки роботи з кадрами, які 
підлягають коригуванню відповідно до дії корпоративної стратегії. Формування успішної стратегії залежить від 
зовнішніх і внутрішніх обставин. Обставинами зовнішнього середовища є фактори, які не залежать від 
поведінки підприємства. Організація повинна пристосуватися до цих чинників, враховуючи їх при формуванні 
стратегії, щоб правильно визначити потребу в кадрах та оптимальні джерела її покриття.  

Напрямки управлінського апарату тісно пов'язані спрямованістю роботи кадровиків у певній компанії. 
Одним словом, напрями управлінської стратегії підприємства відповідають чинним у ньому завданням системи 
управління персоналом 

Для надання практичних рекомендацій щодо реалізації функції управління персоналом пропонується 
використати три рівні: 

1. Рівень експертів – у якості експертів мають виступати: керівництво підприємства, та співробітники 
служби управління персоналом, також є можливим залучення до процесу незалежних консультантів. 

2. Критеріальний рівень – критеріями оцінювання при прийнятті рішення пропонується використати 
проміжні результати оцінки економічної ефективності (або групові показники), час необхідний для реалізації 
конкретних методів управління за даною функцією, соціальний ефект, та вартість аутстафінгу та аутсорингу. 

3. Функціональний рівень на якому відбувається безпосередня важливість функції для підприємства. 
На кожному рівні ієрархії встановлюється пріоритетність кожного елементу, використовується 

фундаментальна шкала парних порівнянь 
Процедура оцінки рівня відбувається у три етапи: 
1-й етап. Встановлення пріоритетів експертів. У межах даного етапу встановлюється яка група 

експертів є більш важливою при подальшому прийнятті рішення та розраховуються коефіцієнти які будуть 
враховувати дану ієрархію важливості. 

2-й етап. Встановлення пріоритетів критеріїв. Даний етап здійснюється експертами та полягає у 
порівнянні між собою критеріїв, що будуть використані для оцінки впливу функції на результати підприємства.  

3-й етап. Оцінка впливу функції управління. У межах даного етапу кожна група експертів порівнює 
функції управління персоналу між собою за кожним критерієм. 

Результати виконаної процедури оцінки показників економічної ефективності служб управління 
персоналом використовуються у процесі прийняття управлінських рішень щодо вибору серед альтернативних 
методів використання персоналу на підприємстві та прогнозування майбутнього економічного ефекту. 

Загальний показник ефективності служб управління персоналом розраховується як адитивна функція 
корисності по відношенню до групових тобто за формулою: 
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де ROIi – груповий показник ефективності функцій служби управління персоналом; 



аі – вагомість показника (пріоритет); 
і – індекс що показує функцію управління (змінюється від 1 до m=4) 
Результати розрахунку загального коефіцієнту ефективності оцінюються за наступною шкалою: 
Відповідно до кожного типу стратегії пропонується свій комплекс заходів. 
 

Таблиця 1. 
Шкала оцінки рівня ефективності 

Рівень ефективності Оціночний інтервал Стратегія 
Дуже високий Більш ніж 91% Продовження початого 
Високий Від  51 до 90% Забезпечення 
Середній Від 31до 50% Підтримки 
Низький Від 11 до 30% Стабілізації 
Критичний Менш ніж 10% Реструктуризації  

 
Тип 1. Стратегія продовження  
Оскільки результатом оцінки є дуже високий рівень ефективності служби управління персоналом 

підприємства то головним аспектом стратегії стає продовження її функціонування у тому вигляді в якому вона 
існує на момент оцінювання.  

Також, за необхідності, розробляються заходи з покращення здійснення окремих функцій управління 
персоналом які за рівнем ефективності знаходяться нижче від загального.  

Тип 2. Стратегія забезпечення діяльності служби управління персоналом 
За умов високого рівня ефективності головною стратегією для підприємства стає забезпечення 

здійснення функцій служби управління персоналом на поточному рівні та його покращення шляхом аналізу тих 
функціональних груп які в результаті процедури оцінки отримали менший коефіцієнт.  

Також необхідно розглянути можливість розробки концепції кадрової політики подальшим 
опрацюванням механізму її реалізації та оцінювання прогнозованої ефективності запропонованих заходів. 

Сформулювати сукупність етичних норм та правил в роботі з персоналом організації, які не можна 
порушувати. Розрахувати економічні можливості залучення персоналу.  

Проведення планомірної індивідуальної та групової роботи щодо розвитку корпоративних традицій, 
іміджу, створенню власного кодексу організації, тобто всього того, без чого неможлива перспективна плідна 
робота всіх співробітників як єдиної команди. 

Тип 3. Стратегія підтримки. 
Метою здійснення даної стратегії є організація розвитку позитивних тенденцій. 
Необхідно визначити функціональне призначення, права та відповідальність служби управління 

персоналом. 
Виділити кошти на проведення спеціальних наукових досліджень в сфері культури управління, 

цінностей та ціннісних орієнтацій, формування нових традицій організації. 
Щодо функції забезпечення: спираючись на знання ситуації (в якому районі знаходиться організація — 

важко надлишковий, депресивний, важкодоступний, соціально-економічного росту), розробити маркетинг 
програми залучення необхідного персоналу в організацію. 

Щодо функції стимулювання та оплати праці рекомендується  запропонувати нетрадиційні для 
підприємства системи винагородження при розширенні повноважень працівників. 

Щодо функції стабільності персоналу: проаналізувати за якими категоріями збільшується плинність 
персоналу та рівень внутрішніх переміщень. Визначити за якими посадами зменшується реалізована вартість 
працівників внаслідок зміни вірогідності переходів та звільнень. 

Тип 4. Стратегія стабілізації 
Визначити мету як оптимальне співвідношення спільних потреб та можливостей організації та 

персоналу.  
Щодо функції стимулювання та оплати праці: проведення організаційного діагнозу потреб та інтересів 

робітників (достойна оплата праці, задовільні умови праці, можливості розвитку та реалізації здібностей та ін.) 
Визначити специфіку оплати праці окремих категорій працівників. 
Щодо функції забезпечення: впровадити системне вивчення ринку праці. 
Тип 5. Стратегія реструктуризації системи управління персоналом підприємства. 
Необхідно:  
- провести аналіз та скласти прогноз розвитку організації;  
 - узгодити стратегію розвитку організації та персоналу; 
- довести до керівництва підприємства розуміння того, що капіталовкладення в людські ресурси, а 

також на реалізацію кадрової політики є довгостроковою умовою конкурентоспроможності та виживання 
підприємства; 

- приведення служб управління персоналом у відповідності до вимог сьогодення. 
- визначення функцією служби управління персоналом реалізацію в кадровій політиці загальних ідей 

керівництва щодо розвитку організації. 
Усвідомлення необхідності відмови від попередньої кадрової політики заснованої на неефективних 

методах управління, та переходу до політики залучення персоналу до справ організації, заохочення його 
ініціатив та самодисципліни. 



Кадрова політика підприємства повинна забезпечити: 
- організаційну інтеграцію – вище керівництво і лінійні керівники приймають розроблену та добре 

скоординовану стратегію управління людськими ресурсами як “свою власну” і реалізують її у своїй 
оперативній роботі, тісно взаємодіючи з функціональними службами; 

- високий рівень відповідальності усіх працівників, під яким розуміють як ідентифікацію з базовими 
цінностями підприємства, так і наполегливу реалізацію визначених цілей у практичній роботі; 

- функціональність – варіантність функціональних завдань, що передбачає відмову від традиційного, 
жорсткого розмежування різних видів робіт, а також використання різноманітних форм трудових контрактів 
(повна, часткова і погодинна зайнятість); 

- структурність – адаптація до безперервного навчання, організаційних змін, гнучкість організаційно-
кадрового потенціалу, висока якість роботи і її результатів, умов праці (робоче середовище, зміст роботи, 
задоволеність працівників). 

Цілі кадрової політики: 
1. Чітке дотримання розроблених законодавством норм і правил у сфері праці.  
2. Наповнення штату підприємства якісним і ефективним персоналом у відповідності із заявленими 

вимогами.  
3. Розумне використання набраних кадрів.  
4. Формування дружньої та згуртованої атмосфери усередині компанії.  
5. Підтримка працездатності персоналу.  
6. Встановлення критеріїв набору персоналу, його навчання та підвищення кваліфікації.  
7. Проведення заходів по розвитку та підвищенню кваліфікації працівників. 
8. Встановлення ефективності проведених заходів. 
До інструментів кадрової політики належать наступні:  

- щоденна робота з кадрами;  
- складання планів на майбутнє;  
- керівництво співробітниками;  
- розробка і проведення заходів, спрямованих на розвиток штату;  
- розробка заходів, спрямованих на вирішення соціальних проблем;  
- визначення системи винагород співробітників.  

Правильно застосовуючи подібні інструменти, коригується поведінка працівників і підвищується 
ефективність їх праці. 

На сучасному етапі розвитку ринку і суспільства якість людського капіталу – головна цінність і 
перевага в конкурентній боротьбі. Підприємство повинно сприяти розвитку найманих працівників, через те, що 
розвиток персоналу забезпечує розвиток підприємства. Здатність підприємства навчатися і розвиватися швидше 
за своїх конкурентів є джерелом його соціальних, стратегічних і економічних переваг. 

Висновки. Система роботи з кадрами повинна бути спланована таким чином, щоб постійно домагатися 
збільшення в складі робочої сили підприємства тих людей, хто має гарні знання, і стежити за тим, щоб таких 
працівників ставало усе більше в кожному підрозділі. Не менш важливим є довгострокове планування кадрової 
політики фірми. 

Бажано проводити аналіз факторів зовнішнього середовища, щоб переконатися в тому, що є пропозиція 
визначених професій для комплектування особового складу такими що служать, яких ще немає в штаті 
організації. 

Крім цього, може бути розроблена погоджена кадрова політика, що включає системи набору, 
підготовки, удосконалювання й оплати кадрів, а також політика відносин між адміністрацією і працівниками. 

Найбільший успіх господарювання досягається тоді, коли всі функціональні підсистеми управління 
персоналом узгоджені в часі та просторі й застосовуються одночасно. 
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