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Усі потенційні елементи управління персоналом можна розділити на три блоки: 
1) технології формування персоналу, які включають кадрове планування, 

визначаючи потребу в наймі, наборі, відборі, прийомі, випуску, іноді включають 
адаптацію працівників; 

2) технології розвитку персоналу, які поєднують навчання, створення кар’єри та 
робочого резерву; 

3) технології раціонального використання працівників, що стосуються оцінки, 
мотивації, стандартизації праці. 

Серед зовнішніх факторів впливу на управління кадровим потенціалом 
вітчизняних підприємств слід виділити: економіко-політичну кризу в країні; складну 
демографічну ситуація, у тому числі існуючі диспропорції на ринку праці; зміни в 
системі вітчизняної освіти; поширення інноваційно-інформаційних технологій в 
суспільстві; зміни в трудовому законодавстві.  

До внутрішніх факторів впливу на реалізацію управління кадровим потенціалом 
слід віднести: стан внутрішнього ринку праці; конкурентні позиції підприємства; 
обрана стратегія розвитку; специфіка діяльності підприємства, у тому числі 
організаційно-правова форма, рівень інноваційності; невідповідність інструментів 
управління кадровим потенціалом умовам сьогодення.  Дія вище означених факторів 
формує передумови удосконалення управління кадровим потенціалом на вітчизняних 
підприємствах, які в сфері трансформації людського ресурсу включають такі тренди:  

1. Велика різноманітність функцій співробітників, зростання числа тимчасово 
залучених працівників;  

2. Зростання цінності особистого, вільного часу, люди орієнтовані на можливості 
управляти своїм робочим ритмом;  

3. Кастомізація – максимальне врахування і узгодження потреб підприємства в 
зростанні ефективності та індивідуальних потреб працівника. Кастомізоване робоче 
місце характеризується тим, що: індивіди самі є підприємцями, які планують своє 
трудове життя; відповідальність за долю і ефективність підприємства поділяється між 
працівниками, менеджерами та власниками. Це вимагає нового розуміння феномену 
довіри між співробітниками і організацією;  

4. Розбірливість співробітників. Компанії починають конкурувати на ринку 
робочої сили, що пов’язано як зі скороченням людського ресурсу.  

До складу кадрового потенціалу підприємства доцільно включити потенціал 
організаційної структури управління, як механізм функціонування підприємства, який 
включає рівень організації його функціональних елементів та особливості їхньої 
взаємодії.  
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В умовах розвитку сучасного українського суспільства під впливом системних 
ринкових перетворень особливу актуальність набуває проблема побудови ефективної 
кадрової політики в системі управління організаціями. Кадрова політика являє собою 
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один з ключових факторів впливу на ефективність функціонування підприємства та 
досягнення ним стратегічних цілей, оскільки забезпечує ефективність використання 
людських ресурсів, перетворюючи їх у кадровий потенціал підприємства. 

Підготовка компетентного персоналу, здатного до продуктивної роботи в 
ринкових умовах, його раціональне структурне і просторове розміщення, зміна 
культури управління підприємства, врешті-решт, залежать від ефективності 
функціонування служби  управління  кадровою  політикою і є запорукою досягнення 
успіху підприємством. Без мотивованих і  кваліфікованих співробітників жодна 
організація не в змозі створити добре працюючі системи виробництва, маркетингу, 
фінансів або бухгалтерського обліку.  

Управління кадровою політикою – це особливо важлива сфера діяльності в 
сучасних умовах глобальної конкуренції і стрімкого науково-технічного прогресу, 
коли організаційні методи, технології, продукти, послуги і, навіть, організаційні 
структури старіють з нечуваною швидкістю, а знання та навички співробітників 
стають головним джерелом тривалого розквіту будь-якої організації. У сучасних 
умовах господарювання виникає необхідність у вивчені та впровадженні сучасних 
інструментів управління кадровою політикою. 

Поняття «управління персоналом» та «політика» не тотожні. Управління термін 
набагато ширший, однією із складових якого є політика, в даному випадку кадрова 
політика. Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється саме через 
кадрову політику. Кадрова політика, як наукова категорія трактується по-різному, що 
зумовлюється широким спектром властивостей політики як такої. Через кадрову 
політику здійснюється реалізація цілей і завдань управління персоналом, тому її 
вважають ядром системи управління персоналом. 

У розумінні поняття «кадрова політика» рекомендується  розрізняти «широкий» 
і «вузький» зміст її тлумачення. У широкому розумінні  кадрову політику  розробляє 
вища ланка управління. У вузькому розумінні, кадрова політика – це робота 
керівництва підприємства зі своїм персоналом, окремими групами та з кожним 
працівником. Побудова професійного ядра кадрового потенціалу, наявність команди 
однодумців – це основна конкурентна перевага будь-якої організації, яка прагне 
закріпити свої позиції на ринку праці. До внутрішніх чинників (факторів, на які 
організація може впливати) належать: 

– цілі та стратегії підприємства, на їх основі формується кадрова політика; 
– стиль управління  персоналом (жорстко централізована організація чи 

організація, яка керується принципом децентралізації, потребують різних 
спеціалістів); 

– фінансові ресурси (пов’язані з оцінкою можливостей працівників організації та 
доцільним розподілом обов’язків для підвищення ефективності роботи та 
забезпечення стабільності); 

– умови роботи, рівень оплати праці та система мотивації персоналу; 
– стиль керівництва, імідж організації, територіальне розміщення та технологія 

виробництва. 
Урахування внутрішніх і зовнішніх чинників впливу на формування кадрової 

політики сприяє визначенню та використанню акцентів у процесі розробки 
особливостей кадрової політики організації, що впливає  на ефективність роботи 
організації загалом, забезпеченню конкурентоздатності та збільшенню прибутків 
підприємства. Кадрова політика є сукупністю напрямів реалізації кадрової стратегії, 
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яка визначає пріоритетні кадрові цілі, комплекс організаційних рішень і заходів, 
реалізація яких дозволяє досягти цілей корпоративної стратегії. 

Основними завданнями сучасної кадрової політики на підприємстві є: своєчасне 
забезпечення організації персоналом певної якості і кількості; створення умов 
реалізації передбачених трудовим законодавством прав і обов’язків громадян; 
раціональне використання персоналу; формування і підтримка ефективної роботи 
підприємства. Сучасні умови господарювання вимагають від вітчизняних  
підприємств побудови й формування ефективної системи управління кадровою  
політикою. Ефективність такої системи, в першу чергу, має проявляється у її  
можливості пристосовуватись до мінливих умов ринкового середовища, цілей та умов 
роботи підприємства, а також у необхідності враховувати перспективи розвитку 
підприємства в цілому.  

Основними напрямами 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 організаціях, відповідно до здібностей, досвіду  відповідальності та врахування 
побажань працівників стосовно нематеріальної мотивації; 

– політика трудових відносин як дотримання правил корпоративної культури та 
встановлення певних процедур для вирішення трудових конфліктів. 

Ефективна система управління кадровою політикою має створювати умови для 
мотивації персоналу, більш високої продуктивності його праці та задоволеності 
роботою. 
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Вітчизняними вченими мотивація трактується як цілеспрямована діяльність зі 

створення спонукальних мотивів і стимулів (матеріальних і моральних) для 
забезпечення певної поведінки людей. Мотивація –– процес внутрішнього спонукання 
індивіда до активної діяльності, досягнення поставлених цілей, і процес свідомого 
вибору людиною певної лінії поведінки, яка ґрунтується на внутрішніх і зовнішніх 
чинниках, тобто на мотивах і стимулах [1].  

Мотиви, що формуються у людини під впливом внутрішніх і зовнішніх, 
суб’єктивних та об’єктивних факторів, приводяться в дію під впливом стимулів. 
Внутрішні чинники (змістовні, рольові) пов’язані з формуванням особи працівника, 
його освітою, культурою, ціннісними орієнтаціями, а також умовами життя. 
Внутрішні мотиватори змушують працівника виконувати роботу з повною віддачею, 
докладати усіх зусиль та вмінь. Зовнішнє стимулювання працівника – це необхідна 
умова одержання високого результату його діяльності. Зовнішні чинники 


