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Анотація  
В статті зазначено, що в Україні існує певна проблема, пов’язана з кадровою політикою. 
У зв’язку з цим питання управління кадровою політикою на підприємствах з метою 
забезпечення підвищення продуктивності праці набувають актуальності, 
пріоритетності й великого значення. Оцінюючи високу значимість наукових досліджень 
по даній проблемі, авторами відзначено, що ряд окремих аспектів цієї теми залишається 
дискусійним. Перш за все, це питання структури, методики оцінки й особливостей 
формування кадрів, напрямків інвестування в їх розвиток, особливості концептуальних 
підходів до управління кадровою політикою. 
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад управління кадровою 
політикою підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища. 
У статті узагальнено основні підходи до визначення поняття кадрової політики. 
Встановлено, що поняття кадрової політики відносять частіше до певної території або 
компанії, і охоплює ряд питань щодо ефективного використання задіяних робочих сил і 
розглядається як складова частина найбільш широкого поняття – «економіка праці». 
Кадрову політику пропонується визначити як загальну стратегію, яка об'єднує в собі всі 
форми роботи з кадрами, а також розробку планів, згідно з якими повинна 
використовуватися робоча сила.  
Кадрова політика дає змогу вирішувати на підприємстві проблеми не тільки 
економічного характеру. Вона є індикатором соціального розвитку певної соціально-
економічної структури. Це знаходить відображення у її видах. Кожен вид кадрової 
політики відображає інструменти й методи управління персоналом. Але в сучасних 
умовах господарювання є гостра потреба в розробці антикризової кадрової політики, що 
включала б комплекс заходів щодо забезпечення кадрової безпеки підприємства. 
Автори вважають, що головною рисою такої політики є її комплексність, яка будується 
на поєднанні мети, принципів і методів взаємодії з персоналом; враховує різні аспекти 
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 регулювання управлінських процесів. Кадрова політика – інструмент керівника 
підприємства, який дає можливість зберегти кадровий потенціал при адаптації 
підприємства до зовнішнього середовища. 

Ключові слова: кадри, кадрова політика, персонал підприємства, продуктивність праці, 
управління. 
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ENTERPRISE PERSONNEL POLICY: ESSENCE AND MEANING FOR MANAGEMENT NEEDS 

Abstract 
The implementation of an effective personnel policy at the enterprise is an important issue in a 
dynamic economic environment. Personnel of any organization is the main category in the market 
management system. Creating an effective personnel policy is a key task in managing a modern 
enterprise in any industry. To manage the personnel of an enterprise, it is necessary to conduct 
not only scientific studies of personnel policy, but it is necessary to develop specific methodological 
and practical recommendations. In Ukraine, there is a gradual reduction in the number of 
employed people. The need for skilled personnel is growing. This indicates that in Ukraine there is 
a certain problem related to personnel policy. Employers attract non-qualified personnel. This 
allows them to pay a minimum wage. Therefore, the management of personnel policies in 
enterprises is becoming relevant and of great importance.  
There is no one definition of personnel policy. This concept is used in the directions: management 
of personnel units; work with personnel related to the labor activity of a particular employee; 
general management of all enterprise personnel; management of employee behavior at all stages 
of the production process; labor management; management of labor resources. The article 
summarizes the main approaches to the concept definition of the personnel policy. We believe that 
these definitions are different. But they have in common: direct impact on a certain group of 
people engaged in their labor activities at the enterprise; this influence is associated with the goals 
and objectives of the enterprise; influence and management stimulate the movement and use of 
labor resources. We offer a definition: personnel policy is a general strategy that combines all 
forms of work with personnel as well as the development of plans according to which labor should 
be used. In order to achieve the goals in the personnel policy, it is necessary to carry out specific 
strategies: a personnel selection strategy, personnel hiring strategy, and a personnel motivation 
strategy. 

Keywords: personnel, personnel policy, enterprise personnel, labor productivity, management. 

JEL classification: M5; M12 

Вступ 

В умовах динамічного бізнес-середовища важливим питанням є проведення 
ефективної  кадрової  політики на підприємстві. Кадри будь-якої  організації  є ключовою 
категорією в ринковіи  системі господарювання, яка концентровано відображає всі 
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аспекти діяльності підприємства. Створення ефективної  кадрової  політики – ключове 
завдання управління сучасним підприємством будь-якої  галузі.  

Для комплексного вирішення всіх аспектів управління кадрами підприємства 
необхідно проводити не тільки комплекс різнобічних теоретико-методологічних 
наукових досліджень основних положень кадрової  політики, але і розробляти конкретні 
методичні и  практичні рекомендації . Процес ефективного управління кадровою 
політикою забезпечує вирішення соціально-економічних проблем підприємства.  

Слід відзначити, що в Украї ні спостерігається поступове скорочення кількості 
заи нятого населення и , відповідно, зростає потреба у кваліфікованих кадрах (рис. 1). 

Так, за даними Державної  служби статистики Украї ни [13], кількість заи нятого 
населення віком 15-70 років у 2017 р. становила 16156,4тис. осіб, або 56,1 % населення 
відповідної  вікової  групи. У 2018 р. цеи  показник становить 16360,9 тис. осіб, або 57,1 %. 
Середньооблікова кількість штатних працівників у 2017 р. становила 7769,0 тис. осіб, у 
2018 р. – 7 661 тис. осіб.  

 
Рис. 1. Основні показники ринку праці зайнятого населення  

в Україні, 2010-2018 рр. [13] 

За адміністративними даними Державної  служби заи нятості [12], кількість 
вільних робочих місць, що заявлені роботодавцями на кінець 2017 р. становила 50,4 тис., 
що на 39,7 % більше, ніж на кінець 2016 р. Цеи  факт вказує на те, що в Украї ні існує певна 
проблема, пов’язана з кадровою політикою. Роботодавці залучають не завжди 
кваліфіковании  персонал, а це, в свою чергу, дає ї м змогу виплачувати мінімальну 
заробітну плату, чим зменшують витрати на виробництво. У зв’язку з цим питання 
управління кадровою політикою на підприємствах з метою забезпечення підвищення 
продуктивності праці набувають актуальності, пріоритетності и  великого значення. 

Дослідженням проблем кадрової  політики присвячено чимало праць провідних 
науковців, таких, як: Базаров Т. Ю., Балабанова Л. В., Егоршин А. П., Віннікова В. А., 
Єрьомін Б. Л., Ілляшенко В. В., Кібанов А. Я., Костючик М. Ю., Крушельницька О. В., 
Маслов Е. В., Мельничук Д. П., Самигіна С. І., Столяренко Л. Д., Стец В. А. та ін. 

Оцінюючи високу значимість наукових досліджень по даніи  проблемі, відзначимо, 
що ряд окремих аспектів цієї  теми залишається дискусіи ним. Перш за все, це питання 
структури, методики оцінки и  особливостеи  формування кадрів, напрямків 
інвестування в ї х розвиток, особливостеи  концептуальних підходів до управління 
кадровою політикою. 
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Мета дослідження 

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад управління кадровою 
політикою підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

В дании  час, на підприємствах, де використовується сучаснии  підхід до 
управління людськими ресурсами, працівники вважаються наи дорожчим ресурсом, а 
розвиток ї х потенціалу вважається однією з наи більш важливих цілеи , яку необхідно 
досягти задля ефективного функціонування підприємства. Загальна корпоративна 
стратегія и  досить великии  обсяг інвестиціи  спрямовано саме на персонал, що працює 
на підприємстві, якии  вважається одним з головних чинників конкурентної  переваги. 

Основою управління кадрами виступає кадрова політика, яка може бути розпо-
ділена на управління персоналом и  підбір кадрів. Кадрова політика, обумовлена певною 
філософією и  принципами, реалізованими керівництвом щодо людських ресурсів 
підприємства, є однією з наи важливіших із складових частин стратегії  організації . Вона 
в цілому визначає пріоритети підприємства в галузі управління персоналом. 

Незважаючи на те, що не існує єдиного терміну кадрової  політики, дане поняття 
широко використовується з такими напрямками як: управління кадровими одиницями; 
робота з кадрами, пов'язана з трудовою діяльністю конкретного працівника; загальне 
управління всім персоналом підприємства; управління поведінкою працівника на всіх 
етапах процесу виробництва; управління працею; управління ресурсами праці. 

Кадрова політика – це сукупність правил, норм і цілеи , які визначають напрямок і 
зміст роботи з персоналом. Через кадрову політику здіи снюється реалізація цілеи  і 
завдань управління персоналом, тому ї ї  вважають ядром системи управління кадрами 
підприємства [3, c. 39]. 

Кібанов А. Я. стверджує, що «…кадрова політика являє собою загальнии  напрямок 
всієї  кадрової  роботи, в яку входять такі елементи як, наприклад, методи, загальні 
принципи, форми, а також механізми організації , пов'язані з виробленням тих завдань і 
цілеи , які будуть спрямовані на стабілізацію, збереження и  подальшии  розвиток всього 
кадрового потенціалу, наявного на підприємстві» [8, с. 91]. 

Дикань В. В. та Гладух М. В. дають таке визначення: «кадрова політика – це 
реалізація різних програм підвищення кваліфікація персоналу та и ого перепідготовки; 
перепідготовка за рахунок коштів саме роботодавця и  залучення молодих ініціативних 
спеціалістів, що повинне стати пріоритетом кадрової  політики; створення сприятливих 
умов для творчої , ініціативної  та індивідуальної  праці; удосконалення системи 
моральних, а головне – матеріальних стимулів; фіксування чітких критерії в, 
задоволення визначених вимог для кар’єрного росту; перехід від старої  системи 
залучення кадрів керівної  ланки и  спеціалістів, до залучення через практичну оцінку 
професіи но-кваліфікаціи них здібностеи  кандидатів на заміщення вакантних посад, 
використання системи стажування студентів останніх курсів вузів» [6, с. 92].  

В економічніи  літературі зустрічається велика кількість визначень поняття 
«кадрова політика» (табл. 1). 

Вважаємо, що зазначені визначення дещо відрізняються один від одного в певних 
деталях, але мають схожі елементи, які і є головними ознаками кадрової  політики: 

– безпосередніи  вплив на певну групу людеи , що здіи снюють свою трудову 
діяльність на підприємстві; 

– дании  вплив тісно пов'язании  безпосередньо з цілями и  завданнями 
підприємства; 

– вплив і управління стимулює рух трудових ресурсів, а також регулює ї х 
раціональне використання. 
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Таблиця 1. Визначення поняття «кадрова політика» у науковій літературі * 

Автор, джерело Визначення 
Егоршин А. П.  
[7, с. 45] 

свідомии  цілеспрямовании  вплив з боку суб'єктів, керівних органів на людеи , якии  
здіи снюється для спрямування ї х діи  і отримання бажаних результатів 

Базаров Т. Ю.  
Єрьомін Б. Л.  
[1, с. 67] 

кадрова політика є процесом планування, мотивування, організації , а також конт-
ролю роботи співробітників, що здіи снюють свою трудову діяльність в рамках даної  
компанії . Кадрова політика служить необхідним елементом для формулювання и  
досягнення цілеи , які ставляться перед організацією. В цьому випадку управління 
кадрами буде асоціюватися з однією (декількома) функціями в певних системах 

Балаба- 
нова Л. В. [2] 

система теоретичних поглядів, ідеи , вимог, принципів, які визначають основні 
напрямки роботи з персоналом. Вона спрямована на вирішення виробничих, 
соціальних і особистих проблем людеи  на різних рівнях відповідальності 

Віннікова В. А. [4] 
цілісна кадрова стратегія, яка об’єднує різні форми кадрової  роботи, стиль ї ї  
проведення в організації  и  плани з використання робочої  сили 

Ілляшенко В. В.  
[11, с. 35] 

діяльність, завдяки якіи  неорганізована юрба перетворюється в цілеспрямовану 
групу, яка має велику продуктивністю 

Кібанов А. Я.  
[8, с. 123] 

комплекс діи , які повинні забезпечувати збіг кількісних і якісних характеристик 
персоналу з цілями та завданнями організації  

Крушельниць- 
ка О. В. Мельни- 
чук Д. П. [9, с. 42] 

сукупність принципів, методів, форм організаціи ного механізму з формування, 
відтворення, розвитку и  використання персоналу, створення оптимальних умов 
праці, и ого мотивації  та стимулювання 

Маслов Е. В.  
[10, с. 114] 

кадрова політика є однією із складових частин в людських ресурсах 

Самигін С. І. 
Столяренко Л. Д.  
[14, с. 98] 

політика являє собою специфічнии  різновид діяльності осіб, які заи маються 
управлінням роботи в організації , об'єктом даної  діяльності служать всі 
працівники, які здіи снюють свою трудову діяльність в компанії  

Стец В. А., Стец І. І., 
Костючик М. Ю.  
[15, с. 124] 

цілісна кадрова стратегія, яка об’єднує різні форми кадрової  роботи, стилі ї ї  
проведення в організації  та плани використання робочої  сили 

Стрехова С. В.  
[16, с. 3] 

система теоретичних поглядів, ідеи , принципів, які визначають основні напрями 
роботи з персоналом, ї ї  форми і методи 

*систематизовано автором 

Встановлено, що поняття кадрової  політики відносять частіше до певної  території  
або компанії , і охоплює ряд питань щодо ефективного використання задіяних робочих 
сил і розглядається як складова частина наи більш широкого поняття – «економіки 
праці». Кадрову політику пропонуємо визначити як загальну стратегію, яка об'єднує в 
собі всі форми роботи з кадрами, а також розробку планів, згідно з якими повинна 
використовуватися робоча сила.  

Кадрова політика дає змогу вирішувати на підприємстві проблеми не тільки 
економічного характеру. Вона є індикатором соціального розвитку певної  соціально-
економічної  структури. Це знаходить відображення у ї ї  видах, що представлені на рис. 1. 
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 За рівнем впливу управлінського апарату на кадрову ситуацію 
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За ступенем відкритості формування кадрового складу 
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Рис. 1. Типи кадрової політики підприємства [1, с. 124] 
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Кожен вид кадрової  політики відображає інструменти и  методи управління 
персоналом. Але в сучасних умовах господарювання є гостра потреба в розробці 
антикризової  кадрової  політики, що включала б комплекс заходів щодо забезпечення 
кадрової  безпеки підприємства. Вважаємо, що головною рисою такої  політики є ї ї  
комплексність, яка будується на поєднанні мети, принципів і методів взаємодії  з 
персоналом; враховує різні аспекти регулювання управлінських процесів. Кадрова 
політика – інструмент керівника підприємства, якии  дає можливість зберегти кадровии  
потенціал при адаптації  підприємства до зовнішнього середовища. 

Сутність пасивної  кадрової  політики полягає в такому: керівництво підприємства 
не має ефективної  програми діи  по відношенню до персоналу; робота з персоналом 
зводиться до ліквідації  негативних наслідків; кадрова служба не володіє необхідними 
засобами оцінки персоналу та, відповідно, не має прогнозу кадрових потреб. 

Реактивна кадрова політика передбачає: керівництво підприємства здіи снює конт-
роль за проблемами в кадрах (відсутність кваліфікованої  робочої  сили; виникнення конф-
ліктних ситуаціи , відсутність мотивації  до продуктивної  праці тощо) та прии має відпо-
відні заходи; кадрова служба володіє засобами діагностики існуючої  ситуації ; при плану-
ванні кадрові проблеми розглядаються спеціально и  намічаються шляхи ї х вирішення. 

Превентивна кадрова політика: кадрова служба прогнозує розвиток кадрової  
ситуації , але не відсутні цільові кадрові програми розвитку ситуації ; кадрова служба 
володіє засобами діагностики персоналу и  прогнозування ситуації . 

Активна кадрова політика передбачає таку ситуацію: керівництво підприємства 
має якісну діагностику и  обґрунтовании  прогноз розвитку кадрової  ситуації  на 
середньостроковии  і довгостроковии  періоди; керівництво володіє засобами для впливу 
на кадрову ситуацію; 

При авантюристичніи  кадровіи  політиці: кадрова служба не володіє засобами 
діагностики и  прогнозу персоналу, однак в програму розвитку підприємства включають 
плани роботи з кадрами; проблеми в реалізації  подібної  політики виникають при 
посиленні впливу факторів, які раніше не розглядалися. 

Для відкритої  кадрової  політики характерним є те, що підприємство є прозорим 
для потенціи них працівників. Підприємство готове прии няти на роботу фахівця, якіи  має 
відповідну кваліфікацію без врахування досвіду роботи. Характерними ознаками закритої  
кадрової  політики є те, що підприємство залучає нового працівника на посади нижчого 
рівня, заміщення, в свою чергу, проводиться за рахунок працівників організації .  

Діденко Н. В. стверджує: «Кадрова політика має бути єдиною для всього 
підприємства, але в тои  же час багаторівневою (дочірні фірми, філії , підрозділи з 
урахуванням ї х регіонального територіального розміщення), що охоплює всі групи 
персоналу и  управлінські процеси при різних механізмах дії  на них» [5]. 

Відзначимо, що для реалізації  наявних цілеи  у кадровіи  політиці необхідно 
проведення конкретних стратегіи , таких як стратегія відбору персоналу, стратегія наи му 
персоналу, стратегія адекватної  мотивації  персоналу. 

Вважаємо, що управління персоналом включає в себе не тільки безпосередньо 
регулювання діяльності співробітників, але і складну систему, що складається з 
адекватної  мотивації , стимулювання професіи ного зростання и  подальшого просування 
по кар'єрних сходах. Все це показує, що робочии  колектив є одним з наи важливіших 
чинників на будь-якому виробництві. Іншими словами, кадрова політика мотивації  
входить до складу загальної  системи, яка забезпечує управління всіма людськими 
ресурсами на підприємстві. Мета кадрової  політики – забезпечення оптимального 
балансу кількісного и  якісного складу кадрів і и ого розвитку у відповідності до потреб 
конкретного підприємства.  
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Дикань В. В. та Гладух М. В. стверджують: «головна мета кадрової  політики 
підприємства полягає у забезпеченні кожного працівника робочим місцем, кожної  посади 
персоналом відповідних професіи  і спеціальністю належної  кваліфікації » [6, с. 92].  

Базаров Т. Ю. зазначає, що цілями кадрової  політики підприємства є: своєчасне 
забезпечення підприємства персоналом необхідної  кваліфікації  у необхідніи  чисельності; 
раціональне використання кадрового потенціалу; забезпечення умов реалізації  правил і 
обов'язків працівників, що передбачені трудовим законодавством; формування и  
підтримка ефективної  роботи трудових колективів [1, с. 67]. 

Виходячи з мети та цілеи , головним завданням кадрової  політики, на думку 
Диканя В. В., Гладуха М. В., є: «... забезпечення економічної  безпеки підприємства, ведення 
ефективного кадрового процесу, що буде сприяти розвитку економіки и  соціальної  сфери 
організації » [6, с. 92]. 

Підсумовуючи викладене, сформуємо завдання кадрової  політики на підприємстві: 
своєчасне забезпечення організації  персоналом певної  якості та кількості відповідно 
стратегії  розвитку; створення умов для реалізації , передбачених трудовим 
законодавством прав і обов’язків громадян; раціональне використання персоналу; 
формування и  підтримка ефективної  роботи підприємства.  

В умовах динамічного бізнес-середовища кадрова політика має бути спрямована на 
створення якісної  системи роботи з персоналом підприємства и  орієнтуватися на 
отримання бажаного результату.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, кадрова політика є тривалим і трудомістким процесом, в ході якого 
здіи снюється планування, організація, а також стимуляція и  контроль над роботою всіх 
співробітників підприємства. Дании  процес є необхідним при досягненні поставлених 
цілеи  організації  та вирішення поточних завдань. 

Кадрова політика включає в себе координування щоденної  робочої  діяльності 
всього персоналу, яка необхідна для підвищення мотивації  и  результативності. Всі 
вищевказані методи управління персоналом вважаються необхідним елементом в 
управлінні компанією в цілому. 

Отже, саме за допомогою обґрунтованої  кадрової  політики формуються 
висококваліфіковані кадри та створюються умови ї х кар’єрного зростання. 
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