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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 
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(адміністративні, економічні) пов’язані з впливом оточуючого соціального 
середовища.  

Одна з найважливіших форм мотивації в організаціях – це матеріальне 
стимулювання праці, яке є процесом формування і використання систем матеріальних 
стимулів та розподілу заробітної платні відповідно до дії закону розподілу за 
кількістю і якістю роботи [2]. Заробітна плата службовців складається з двох частин – 
основної і додаткової. Основну частину заробітку працівник одержує постійно, розмір 
її обумовлений посадовим окладом, додаткова частина, зазвичай, нараховується у 
вигляді надбавки, доплати за ранг, за стаж, премії, що виплачуються щомісячно і 
встановлюються керівництвом. Не менше важливим є стимулювання вільним часом, 
вираженого у формі  скороченого робочого дня, гнучкого графіку, що робить режим 
роботи більш зручним. 

Керівник обов’язково повинен долучатися до мотивування персоналу, тоді за 
справедливого розподілу і кадри й керівництво працюватимуть як єдина команда, 
допомагаючи один одному досягати тактичних цілей. Навіть якщо через певний 
період працівник залишить організацію, де він довгий час пропрацював у професійній 
команді, він швидше за все, розповсюджуватиме позитивну інформацію та 
створюватиме добрий імідж про організацію. Значну увагу слід приділити 
формуванню та використанню кадрового резерву. Кандидатів до зарахування в 
кадровий резерв добирають зі спеціалістів публічного управління. 

Фахівці, які зайняті пошуком роботи, хотіли б працювати в сфері публічного 
адміністрування, але вони не мають ніякої інформації про існуючі вакансії, деколи 
достатнього досвіду, та часом відповідної кваліфікації. Водночас роботодавці для 
заповнення посад не можуть знайти потрібних  кваліфікованих фахівців. Усунути цей 
недолік значною мірою допомогло б створення консультаційних фірм із 
працевлаштування, що діяли б у сфері публічного управління. Такі фірми-
посередники могли б вести реєстрацію й облік бажаючих працювати в державному 
управлінні, а також облік роботодавців, яким необхідні такі кадри. Безперечною 
перевагою таких формувань стало б створення реального ринку і реальної ціни робочої 
сили в сфері державної служби. 

Створення мотиваційного середовища через забезпечення залежності 
винагороди працівника від досягнутих ним результатів й кваліфікації, насамперед 
повинно максимально зацікавити людей у реалізації свого фізичного або 
інтелектуального потенціалу. Сьогодні потрібні нові механізми, які створюють 
могутні стимули для продуктивної праці та максимальної реалізації здібностей 
працівників. Мотивація праці управлінського персоналу є органічною складовою 
забезпечення стійкого функціонування державних служб. 

Керівництву державних установ при дослідженні мотиваційних чинників, що 
впливають на їх працівників, слід врахувати критерії розміру заробітної плати, 
фізичних та соціальних умов праці, наявності соціальних контактів, формування 
позитивних взаємовідносин у колективі, прагнення до визнання, до досягнень, 
креативність та самовдосконалення, зацікавленості у результатах роботи, оцінки 
швидкості змінни оточуючого середовища, різноманітність виконуваних функцій, 
фаховість тощо. Їм необхідно надавати перевагу таким мотиваційним чинникам, як 
корпоративна культура та формування позитивного іміджу, відкритість, доступність, 
формування організаційної поведінки, командний дух.  

Серед основних чинників має бути формування корпоративних традицій та 
звичаїв; системи колективних інтересів і підвищення рівня ідентифікації працівників  
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із органів місцевого самоврядування. Здійснення оцінки діяльності державних 
службовців має бути закріплене правовими актами. Необхідно чітко визначити 
складові державного регулювання оплати праці, посилити законодавчо-правові засади 
з цих питань. Нормативна регламентація засобів заміщення державних посад, 
встановлення кваліфікаційних вимог, організації системи оцінювання діяльності 
державних службовців становить правовий режим службового просування.  

Усвідомлення керівництвом публічних установ усіх складників системи та 
ключових мотиваційних чинників дає можливість коригувати залежність персоналу 
установи від впливу чинників матеріальної й нематеріальної мотивації через рівень 
заробітної плати, ефективності системи комунікації, напрямів корпоративної 
культури, рівня умов праці. 

Удосконалення кадрової системи державної служби має стати одним із 
пріоритетних завдань адміністративно-політичних перетворень, як центрального 
державного апарату, так і регіональних органів. Практичне запровадження 
запропонованих заходів в державних структурах, безперечно, сприятиме посиленню 
мотивації до ефективності праці їх працівників. 
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