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The article is devoted to the study of the theoretical basis of business entity’s personnel policy. Personnel policy is
an important element of the entity’s management system. The aim of the article is to study the theoretical foundations of
business entity’s personnel policy and its formation in order to create a basis for development and increase the policy’s
effectiveness on the effectiveness of enterprise’s economic activity. Emphasis is placed on the urgency of the issue, the
relationship of such categories as «personnel policy» and other components of the personnel management system. It
is noted that personnel policy is interrelated with other components of the management system, as it determines the
principles and norms that take place during the operation of the enterprise management system. The essence of the
term «personnel policy» is analyzed, approaches to the interpretation of the category are given. It is noted that personnel policy is a set of principles and norms for personnel management in the narrow sense of the term. Emphasis is
placed on the need for detailing, clarification of the personnel management policy’s structure, which will contribute to
greater efficiency, as it takes into account the specifics of a personnel management particular process. The structure of
enterprise’s personnel policy, which includes policy of candidates search and selection for the position; candidates selection and recruitment policy; employee adaptation policy; employee training and development policy; career growth
policy; motivation policy (remuneration policy and social policy); labor relations policy; occupational safety policy is
formed. It is noted that each individual company develops its own personnel policy taking into account the requirements
it must meet and the factors that must be taken into account when creating it. The need to form an effective personnel
policy through the use of modern methods and techniques is emphasized. It is proposed to form a personnel policy
using a project approach due to the possibility of taking into account various factors, thus ensuring its effectiveness.
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МЕНЕДЖМЕНТ

Стаття присвячена дослідженню теоретичного базису кадрової політики суб’єкта господарювання. Кадрова політика є значущим елементом системи управління суб’єкта господарювання. Наголошено на актуальності проблематики, взаємозв’язку таких категорій як «кадрова політика» та інших складових системи управління персоналом. Проаналізовано сутність терміну «кадрова політика», наведено підходи до тлумачення
категорії. Зазначено, що кадрова політика є сукупністю низки принципів та норм щодо управління персоналом
у вузькому розумінні визначення терміну. Наведено структуру кадрової політики підприємства, до складу якої
входить, наприклад, соціальна політика, політика адаптації та інші компоненти. Запропоновано формувати
кадрову політику з використанням проєктного підходу через можливість врахування різноманітних чинників,
забезпечивши таким чином її ефективність.
Ключові слова: управління, кадрова політика, управління кадрами, підприємство, суб’єкт господарювання.

МЕНЕДЖМЕНТ

ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО
Постановка проблеми. Кадрова політика
є важливим елементом системи управління
підприємством. Враховуючи те, що працівники є підґрунтям успішної господарської
діяльності підприємства, кадрова політика,
об’єктом якої є співробітники, має пріоритетне
значення в контексті управління персоналом.
Конкуренція не лише підприємств, а й держав
щодо забезпечення інтелектуального потенціалу розвитку актуалізує питання кадрової
політики, що визначає норми та правила підходів в управлінні кадрами. У той же час зміни
в ринковому середовищі, певні світові тенденції у сфері менеджменту тощо визначають
необхідність аналізу стану кадрової політики
та осучаснення як теоретичного, так і методичного базису управління нею.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження питань та різноманітних аспектів у сфері управління кадровою політикою,
кадрами проводили численні фахівці й науковці, серед яких О. Ажиппо [1], О.І. Андрусь
[2], О.Ю. Будякова [3], Л.В. Волянська-Савчук
[4], Н.П. Воробйова [5], М.П. Денисенко [3],
В.О. Занора [6–11], Н.В. Зачосова [8; 10; 11],
М.В. Зось-Кіор [12] та інші.
Ознайомившись з численними працями,
що присвячені питанню кадрової політики та
її впливу на господарську діяльність підприємства, управлінню кадрами, зазначимо, що,
по-перше, в роботах переважно проведено
огляд визначень терміну «кадрова політика»,
по-друге, часто категорія «кадрова політика»
асоціюється з терміном «управління персоналом», по-третє, основна увага приділена не
кадровій політиці, а саме певним аспектам
управління персоналом суб’єкта господарювання. Отже, доцільним є уточнення як сутності кадрової політики, так і її місця в системі
управління кадрами підприємства. Серед
іншого, важливим є також питанням саме
формування кадрової політики підприємства
та її узгодження з іншими управлінськими
процесами.
Формування цілей статті. Метою статті
є дослідження теоретичних засад кадрової
політики суб’єкта господарювання та її формування задля створення базису для розвитку та підвищення ефективності впливу на
результативність господарської діяльності
підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження тлумачень поняття
«кадрова політика» проведено в роботі [2],
автори якої визначають, що «кадрова політика підприємства є сукупністю принципів,
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складових та методів впливу на створення
належних умов праці, добір і використання
задіяних трудових ресурсів, їх розвиток та
мотивацію з метою досягнення як стратегічно
визначених цілей, розв’язання намічених
господарських завдань, так і соціальних та
особистих проблем працівників різних рівнів
відповідальності». Водночас, досліджуючи
категорію «політика підприємства», переважаючою думкою, серед наведених авторами,
є розуміння цього терміну як сукупності принципів та норм. Також зазначимо, що категорія «кадрова політика» часто ототожнюється
з іншою, а саме «управлінням кадрами».
Погоджуємось з Воробйовою Н.П. [5] щодо
твердження про те, що кадрова політика є
елементом системи управління кадрами.
Денисенко М.П. та Будякова О.Ю. у своєму
дослідженні [3], по-перше, ототожнюють такі
категорії як «кадрова політика» та «політика
управління кадрами», а також зазначають, що
кадрова політика формується на основі стратегії управління кадрами. На думку науковців,
кадрова політика «конкретизує напрями та
принципи розвитку системи управління працівниками» [3].
Превалюють два основні підходи щодо тлумачення терміну «кадрова політика», а саме
його розгляд у вузькому розумінні, що передбачає змістовне визначення, а також у ширшій
інтерпретації, коли згадана категорія розглядається як сукупність численних та різноманітних
аспектів управління персоналом (рис. 1).
Тож, вважаємо, що категорію «кадрова
політика» варто визначати з огляду на сутність понять «кадри» та «політика». Враховуючи тлумачення терміну «політика», зауважимо, що у сутнісному, змістовному варіанті
«кадрова політика» є сукупністю принципів
та норм щодо управління кадрами підприємства. Отже, в такому випадку, вважаємо
доречною думку, зазначену в роботі [3], щодо
ототожнення термінів «кадрова політика» та
«політика управління кадрами».
Визначивши сутність категорії «кадрова
політика», можемо зробити висновок, що система управління персоналом функціонує крізь
призму, якою є сукупність певних принципів
та норм. Тобто, прийняті підприємством принципи та норми є підґрунтям реалізації функцій планування, організування, мотивування,
контролювання в системі управління кадрами.
Кадрова політика класифікується як відкрита та закрита, а також, за іншим критерієм,
як реактивна, пасивна, превентивна, активна
(раціональна та авантюристична) [4].
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Підходи щодо тлумачення категорії „кадрова політика”
У вузькому розумінні

У ширшому розумінні

Категорія „кадрова політика” визначається
змістовно як сукупність принципів та норм
щодо управління персоналом

Категорія „кадрова політика”
враховує різноманітні аспекти
управління персоналом

Рис. 1. Основні підходи щодо визначення категорії «кадрова політика»
Джерело: сформовано на основі [2; 3; 5]

Структура кадрової політики може бути
різною, з огляду на той спектр питань, що в
ній розглядається, відповідно до особливостей ведення діяльності суб’єктом господарювання. Узагальнена, традиційна структура
кадрової політики суб’єкта господарювання
наведена на рис. 2 та містить: політику пошуку
та підбору кандидатів на посаду; політику відбору кандидатів та найму; політику адаптації
співробітників; політику навчання та розвитку
працівників; політику кар’єрного зростання;
політику мотивації (політику оплати праці та
соціальну політику); політику робочих відносин; політику безпеки праці.
Структура кадрової політики може бути як
узагальненою, такою, що містить низку принципів та норм, які охоплюють усі процеси
управління персоналом, або деталізованою,
тобто такою, що визначає окремі принципи
та норми для певних процесів кадрового
менеджменту. На нашу думку, деталізація
політики управління кадрами сприятиме більшій ефективності, оскільки передбачає врахування особливостей того чи іншого процесу
управління персоналом.
Тобто кожне окреме підприємство формує
власну кадрову політику з огляду на вимоги,
яким вона має відповідати, та чинники, що
мають бути враховані під час її створення.

Політика пошуку та
підбору працівників

Доречним є ознайомлення з практичним
досвідом управління працівниками, який
наведено, зокрема, в роботі Адлера О.О. [13],
впливом кадрової політики на інноваційний
потенціал підприємства [14]. Серед факторів,
що впливають на ефективність управління
працівниками, визначають економічні, соціальні, матеріальні, фінансові, організаційні,
а сама ефективність розглядається як сукупність певних показників, серед яких обсяг продукції, продуктивність праці, рівень кваліфікації, якість продукції та прибуток [13] (рис. 3).
Тобто, з огляду на дані рис. 3, кадрова
політика суб’єкта господарювання покликана
забезпечити досягнення показників ефективності управління персоналу шляхом використання факторів, що на них впливають. Отже,
загальною метою кадрової політики підприємства є поліпшення результативності господарської діяльності через ефективне управління
кадрами.
У роботі [7], де наведено структуру організаційної культури, зазначено такі її складові як стандарти поведінки, культура управління тощо. З огляду на таку структуру
організаційної культури робимо висновок про
взаємозв’язок з кадровою політикою суб’єкта
господарювання. В такому випадку ті складові організаційної структури, де йдеться про

Політика відбору та
найму працівників

Політика навчання та
розвитку персоналу

Структура кадрової політики
Політика
кар’єрного
зростання

Політика мотивації
Політика
оплати праці

Соціальна
політика

Політика
робочих
відносин

Політика
безпеки
праці
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Політика
адаптації

Рис. 2. Структура кадрової політики суб’єкта господарювання
Джерело: сформовано авторами
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Продуктивність
праці

Рівень
кваліфікації

Якість
продукції

Прибуток

Ефективність управління працівниками
Економічні
чинники

Соціальні
чинники

Матеріальні
чинники

Фінансові
чинники

Організаційні
чинники

Рис. 3. Сукупність чинників, що визначають
ефективність управління працівниками та впливають на неї
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Джерело: сформовано на основі [13]

певні норми та принципи, є відображенням
кадрової політики підприємства. Зазначене
свідчить про тісний взаємозв’язок та вплив
кадрової політики на інші компоненти підсистеми управління персоналом.
Більшість з наведених в роботі [7] принципів, що формують підґрунтя організаційної
культури та «перелічені в офіційному документі «Культура, що протидіє корупції» (англ.
A culture that counteracts corruption) шведської Ради з базових цінностей (англ. Council
on Basic Values): демократія; законність;
об’єктивність; свобода думки; повага до прав
людини, свободи та гідності; ефективність та
слугування» [15], відповідають й принципам
кадрової політики суб’єкта господарювання.
Відкритість та прозорість в якості принципів
також є супутниками цивілізованого бізнесу
21 сторіччя. Звичайно, ведення господарської
діяльності супроводжується певними аспектами, що є комерційною таємницею, однак
переважна більшість даних щодо функціонування компанії можуть бути відкритими.
Важливим аспектом сучасного управління
кадровою політикою підприємства є вивчення,
розуміння та подальше впровадження актуальних принципів та норм в систему менеджменту, її осучаснення. Згадане питання також
є важливим з огляду на необхідність удосконалення системи управління кадровою
політикою підприємства. Одним із напрямів
удосконалення кадрової політики є розвиток
управлінців, які нею опікуються, отримання
ними освіти, додаткових знань, набуття
необхідних навичок. Зауважимо, що на сьогодні вже традиційними джерелами знань та
тенденцій у сфері управління є різноманітні
вебінари, курси, якщо їх проводять фахівці
та практики. У той же час не варто забувати
про такі джерела як отримання вищої освіти,
часто другої, відвідування та прийняття участі
у конференціях тощо. Не дивлячись на скеп-
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тичне ставлення до сфери освіти, заклади
освіти та, переважно, окремі викладачі є
фаховими щодо ознайомлення, вивчення та
представлення кращих практик та тенденцій
в сфері управління організаціями.
Серед етапів розробки кадрової політики
М. В. Зось-Кіор та О. Ю. Стрілков [12] виокремлюють такі: нормування; програмування;
моніторинг персоналу; офіційне затвердження
кадрової політики; інформування; формування принципів розподілу коштів; забезпечення ефективної системи стимулювання
праці; оцінка ефективності кадрової політики,
обґрунтування цілей розвитку кадрового
потенціалу та формування складу структурних ланок, які забезпечують досягнення цих
цілей; вибір оптимального варіанта програми
кадрової політики, що передбачає досягнення
найбільшої ефективності менеджменту людських ресурсів [5; 12].
Вважаємо, що одним із підходів, який
доцільно застосовувати під час створення
кадрової політики суб’єкта господарювання, є
проєктний підхід, проєктна методологія. Отже
формування кадрової політики та забезпечення її ефективності має відбуватись із застосуванням практики проєктного управління.
Проєктна методологія дозволить як врахувати
переважну більшість чинників, що впливають
на систему управління персоналом, кадрову
політику, так і забезпечити її результативність.
Висновки та перспективи подальших
досліджень. У висновках зазначимо, що
питання кадрової політики беззаперечно є не
просто актуальним, а традиційним. Маємо
на увазі, що проблематика кадрової політики
завжди на часі, завжди є важливою. Значущість питання кадрової політики визначається
пріоритетом людських ресурсів у веденні господарської діяльності. Мають місце два основних підходи до тлумачення терміну «кадрова
політика», серед яких такий, що визначає цю
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категорію у вузькому сенсі, а також інший,
такий, що визначає її у ширшому. Уточнено
місце кадрової політики як елементу підсистеми управління персоналом. Зазначимо, що
кадрова політика взаємопов’язана з усіма
елементами не лише підсистеми управління
персоналом, а й системи управління підприємством. Наведено структуру кадрової політики, серед основних елементів якої, зокрема,
політика адаптації та безпеки праці. Метою

кадрової політики є забезпечення досягнення
показників ефективності функціонування
персоналу, які є й показниками результативності господарської діяльності підприємства,
шляхом використання тих чинників, що на
них впливають. Запропоновано застосування
проєктного підходу до формування кадрової
політики суб’єкта господарювання з огляду на
його переваги, можливість врахування численних чинників та розроблені процедури.
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