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КАДРОВА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ: Попри актуальність та популярність питань економічної безпеки, змістовні характерис-
тики складових системи економічної безпеки поки що вивчені недостатньо, зокрема, на особливу
увагу заслуговує вивчення кадрової безпеки у системі економічної безпеки підприємства. Мета: по-
глиблення теоретичних засад системотворення економічної безпеки підприємства щодо кадрової
безпеки. Методи: Наукового спостереження, логічного і порівняльного аналізу. Результати: Кадрова
безпека є складовою системи економічної безпеки підприємства, яка являє собою сукупність соціаль-
но-економічних, управлінських, соціальних та психологічних процесів, скерованих на убезпечення
діяльності підприємства від загроз, зумовлених людським чинником. Висновки: Кадровій безпеці
притаманні усі властивості системи економічної безпеки підприємства. Такі властивості з точку зору,
наприклад, менеджменту, є класичними, проте з точки зору системотворення економічної безпеки
підприємства, підпорядкованого в межах даного дослідження вивченню ролі кадрової безпеки у сис-
темі економічної безпеки підприємства, її властивості набувають нових ознак. З іншого боку, кадрова
безпека має свої специфічні властивості, які можуть суттєво впливати та усю систему економічної
безпеки підприємства і навіть змінювати її.
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КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Введение: Невзирая на актуальность и популярность вопросов экономической безопасности,
содержательные характеристики составляющих системы экономической безопасности пока еще
изучены недостаточно, в частности, особого внимания заслуживает изучение кадровой безопасности
в системе экономической безопасности предприятия. Цель: углубление теоретических принципов
создания системы экономической безопасности предприятия относительно изучения кадровой безо-
пасности. Методы: Научного наблюдения, логического и сравнительного анализа. Результаты:
Кадровая безопасность является составляющей системы экономической безопасности предприятия,
которая являет собой совокупность социально-экономических, управленческих, социальных и психо-
логических процессов, направленных на оберегание деятельности предприятия от угроз, предопре-
деленных человеческим фактором. Выводы: Кадровой безопасности присущи все свойства систе-
мы экономической безопасности предприятия. Такие свойства з с позиции менеджмента являются
классическими, однако с точки зрения изучения кадровой безопасности в системе экономической
безопасности предприятия, свойства кадровой безопасности приобретают новые признаки. Кадровая
безопасность имеет свои специфические свойства, которые могут существенно влиять на всю сис-
тему экономической безопасности предприятия и изменять ее.

Ключевые слова: кадровая безопасность, экономическая безопасность, предприятие, сис-
тема, свойства.
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PERSONNEL SECURITY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC
SECURITY OF ENTERPRISE

Introduction: The questions of economic security of enterprise are popular. But descriptions of
constituents of the system of economic security of enterprise are studied it is not enough yet. The study of
skilled security in the system of economic security of enterprise must be studied very attentively. Aims and
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Objectives: Deepening the theoretical foundations of systemformation economic security of enterprise to
skilled security. Methods: Scientific observation, logical analysis, comparative analysis. Results: Skilled
security is making system of economic security of enterprise, which is the aggregate of socio-economic,
administrative, social and psychological processes, directed on guarding of activity of enterprise from
threats, predefined a human factor. Conclusions: Skilled security has all of properties of the system of
economic security of enterprise. Such properties are classic in the theory of management. But the study of
skilled security in the system of economic security of enterprise acquires new signs. Skilled security is spe-
cific characteristics which can substantially influence on all of the system of economic security of enterprise
and change it.

Keywords: skilled security, economic security, enterprise, system, properties.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки
однією з головних цілей є забезпечення її економічної безпеки, досягнення якої
потребує детального вивчення багатьох питань. Зокрема, до числа таких питань
належать відстеження зовнішніх та викриття внутрішніх загроз; виокремлення та
упорядкування економічних інтересів за рівнем пріоритетності, відповідно до яко-
го інтереси мають узгоджуватися; діагностування стану економічної безпеки під-
приємства; розробка та впровадження способів забезпечення економічної безпе-
ки тощо. Розв’язання цих та інших питань є ознаками та змістовним наповненням
формування наукових шкіл економічної безпеки. Однак слід визнати, що, попри
актуальність та популярність питань економічної безпеки, змістовні характерис-
тики складових системи економічної безпеки поки що вивчені недостатньо, зок-
рема, на особливу увагу заслуговує вивчення кадрової безпеки у системі еконо-
мічної безпеки підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питання економіч-
ної безпеки підприємств є сьогодні популярними серед науковців, про що, якнай-
менше, свідчать матеріали [4, 10]. Незважаючи на те, що популярність таких пи-
тань є принципово іншою, порівняно із періодом зародження і становлення науки
про економічну безпеку, дотепер вивчення кадрової складової економічної без-
пеки підприємства не можна вважати звершеним.

У найширшому розумінні кадрова безпека – це стан захищеності підприєм-
ства від загроз, зумовлених людським чинником. Кадрова безпека забезпечуєть-
ся своєчасним виявленням, попередженням і припиненням небезпечних дій пер-
соналу. Отже, кадрова безпека є одним з головних компонентів системи економі-
чної безпеки, так би мовити її соціальним тлом.

Поняття "кадрова безпека" як стан організації розглядав А. Мітрофанов
[11]. Кадрова безпека – це таке становище організації як соціальної спільності й
індивіда в ній, за якого вплив на них із боку природного, економічного й соціаль-
ного середовищ, а також внутрішнього середовища самої людини не здатні за-
подіяти шкоди. Кадрову безпеку як стан захищеності інтересів організації,
пов’язаних із кадровою складовою розглядав А. Шаваєв [12]. Кадрова безпека –
стан захищеності суспільно-прогресивних інтересів організації з розвитку й удо-
сконалення її людського капіталу, підтримки ефективної системи управління
людськими ресурсами й мінімізації ризиків компанії, пов’язаних із її кадровою
складовою. Як складову економічної безпеки підприємства кадрову безпеку роз-
глядала Н. Логінова [6], на її думку кадрова безпека є найважливішою складовою
економічної безпеки підприємства, яка має на меті виявлення, знешкодження,
запобігання, відвернення та попередження загроз, небезпек і ризиків, які спрямо-
вані на персонал та його інтелектуальний потенціал, і ті, які йдуть безпосередньо
від нього, що повинно проявлятися в системі управління трудовими ресурсами та
в кадровій політиці підприємства. Як процес запобігання негативним впливам на
економічну безпеку підприємства кадрову безпеку розглядали Н. Швець, І. Чума-
рін [8], М. Лисенко [5]. На їхню думку кадрова безпека є процесом запобігання
негативним впливам на економічну безпеку підприємства через ризики і загрози,
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пов’язані з персоналом, його інтелектуальним потенціалом  і трудовими відноси-
нами загалом.

Поняття "кадрова безпека" як сукупність заходів, спрямованих на запобі-
гання протиправним діям або сприянням їм із боку персоналу підприємства, роз-
глядав А. Джобава [11, 12]. Як правове та інформаційне забезпечення процесу
управління персоналом розглядав кадрову безпеку тлумачить О. Кіріченко [2]:
вирішення правових питань трудових відносин, підготовка нормативних докумен-
тів, що їх регулюють, забезпечення необхідною інформацією усіх підрозділів
управління персоналом. На думку А. Кібанова [3], кадрова безпека є генераль-
ним напрямом кадрової роботи, сукупність принципів, методів, форм організацій-
ного механізму з опрацювання цілей, завдань, спрямованих на збережен-
ня,зміцнення і розвиток кадрового потенціалу, на створення відповідального і
високопродуктивного згуртованого колективу, здатного вчасно реагувати на по-
стійно мінливі вимоги ринку з урахуванням стратегії розвитку організації. Як суку-
пність управлінських заходів кадрову безпеку, пов’язаних з ефективним форму-
ванням та використанням кадрового потенціалу підприємства з метою забезпе-
чення та підтримки економічної стійкості та результативності господарської дія-
льності підприємства розглянуто в [1].

Метою статті є поглиблення теоретичних засад системоутворення еконо-
мічної безпеки підприємства щодо кадрової безпеки.

Виклад основного матеріалу. Формування нової парадигми управління
підприємствами передбачає не тільки переосмислення усталених уявлень тео-
ретиків менеджменту, а й розробку концептуальних засад економічної безпеки
підприємств, адекватних сучасним реаліям. Однак унаслідок конкретно-
історичної обумовленості мінливості умов функціонування підприємств такі заса-
ди апріорі є відносно стійкими. У контексті цього слід звернути увагу на значу-
щість кадрової безпеки як складової економічної безпеки та її роль у формуванні
комплексу управлінських рішень щодо розвитку підприємств. Зазначимо, що пе-
ретинання економічної безпеки та розвитку підприємств може також відбуватись
"на полі" забезпечення конкурентоспроможності підприємства в цілому та його
персоналу зокрема.

Під кадровою безпекою авторами розуміється складова системи економіч-
ної безпеки підприємства, що являє собою сукупність соціально-економічних,
управлінських, соціальних та психологічних процесів, скерованих на убезпечення
діяльності підприємства від загроз, зумовлених людським чинником.

Розглядати кадрову безпеку треба виключно крізь призму властивостей
системи економічної безпеки підприємства. Такі властивості з точку зору, напри-
клад, менеджменту, є класичними, проте з точки зору системотворення економі-
чної безпеки підприємства, підпорядкованого в межах даного дослідження ви-
вченню ролі кадрової безпеки у системі економічної безпеки підприємства, її
властивості набувають нових ознак. Умовно усі властивості будь-якої системи
може бути згруповано відповідно до того, чому вони притаманні – цілям і функці-
ям системи, її елементам та взаємозв’язкам між ними тощо. Розглянемо такі
властивості детальніше.

Властивості, притаманні цілям і функціям системи економічної безпеки під-
приємства.

Ефект синергії виникає внаслідок цілеспрямованості функціонування еле-
ментів системи. Такий ефект завжди є мультиплікатором функціонування систе-
ми, проте його значущість при розгляді ролі кадрової безпеки у системі економіч-
ної безпеки підприємства підсилюється через специфічність впливу людського
чинника. Мультиплікативність системи економічної безпеки підприємства,яка вті-
лює і позитивні, і негативні ефекти функціонування компонентів в системі мають
властивість множення, а не додавання, є частковим проявом ефекту синергії.
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Ієрархічність як властивість системи економічної безпеки підприємства сто-
сується пріоритетності  інтересів системи глобального)рівня перед інтересами її
елементів. Така властивість також маю свою специфіку, зумовлену тим, що сто-
совно кадрової безпеки будь-які інтереси, безвідносно до того, якому рівню сис-
теми економічної безпеки підприємства вони належать.

Емерджентність елементів системи економічної безпеки підприємства є
властивістю, як демонструє розбіжність з цілями або функціями такої системи.
Така властивість може перетворитися на суцільну небезпеку, якщо діапазон роз-
біжності спричинятиме  турбулентність функціонування досліджуваної системи.

Цілеспрямованість системи економічної безпеки підприємства є властивіс-
тю підпорядкованості певній цілі. Наприклад, непрозорість цілей, їх незрозумі-
лість або нечіткість, може породжувати з точки зору кадрової безпеки низку за-
гроз. Причому причинно-наслідкові зв’язки виникнення таких загроз можуть мати
як прямий, так і зворотній характер.

Робастність є здатністю системи економічної безпеки підприємства збері-
гати часткову працездатність при відмові її окремих елементів чи підсистем. Така
здатність досліджуваної системи унеможливлюється при втраті кадрової безпеки.

Властивості системи економічної безпеки підприємства, пов'язані зі її стру-
ктурою.

Цілісність системи економічної безпеки підприємства передбачає первин-
ність цілого по відношенню до частин: появи у системи нової функції, нової якос-
ті, органічно випливають зі складових її елементів, але не властивих жодному з
них, взятому ізольовано. Така властивість може бути втрачена, наприклад, у разі
надмірного «захоплення» менеджментом підприємства інноваціями.

Неадитивність є  принциповою несвідомою властивості системи економіч-
ної безпеки підприємства до суми властивостей складових її елементів. Кадрова
безпека завжди виступає рушійною силою не адитивності.

Структурність є такою властивістю системи економічної безпеки підприєм-
ства, яка декомпонує систему на елементи та скеровує встановлення зв'язків між
ними. Урахування принципів забезпечення кадрової безпеки у системі економіч-
ної безпеки підприємства є першочерговим у такому структуруванні.

Властивості системи економічної безпеки підприємства, пов'язані з ресур-
сами та особливостями взаємодії із середовищем.

Комунікативність системи економічної безпеки підприємства відповідає за
існування складної системи комунікацій із середовищем у вигляді ієрархії. Така
властивість повністю залежить від розвиненості комунікативного капіталу кадро-
вого потенціалу підприємства. Інтерактивність є похідною властивістю комуніка-
тивності.

Адаптивність системи економічної безпеки підприємства відповідає за пра-
гнення до стану стійкої рівноваги, яке передбачає адаптацію параметрів системи
до мінливих параметрами зовнішнього середовища. Водночас  «нестійкість» не у
всіх випадках є дисфункціональному для системи, вона може виступати і як умо-
ви динамічного розвитку. Крім того, опір перс монаду є чи не найсуттєвішою за-
грозою адаптивності системи економічної безпеки підприємства.

Надійність функціонування системи економічної безпеки підприємства у
частині збереження, наприклад, комерційної таємниці є специфічною властивіс-
тю кадрової безпеки.

Інші властивостями системи економічної безпеки підприємства є інтеграти-
вність (наявність системоутворювальних, системозберігальних чинників), еквіфі-
нальность (здатність системи досягати станів, що не залежать від вихідних умов і
визначаються тільки параметрами системи), спадковість, розвиток, порядок, са-
моорганізація. Розгляд цих властивостей крізь призму кадрової безпеки також
висвітлює специфіку системи економічної безпеки підприємства.
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У системі економічної безпеки підприємства кадрова безпека потребує ви-
рішення наступних завдань [10]:

виявлення й знешкодження загроз, спричинених діями персоналу: криміна-
льна діяльність, розголошення комерційної таємниці, співробітництво з конкурен-
тами, нанесення збитку інтересам бізнесу, негативні психофізіологічні і моральні
прояви; збір відомостей про кандидатів на роботу для прийняття керівництвом
рішень про прийом або відмовлення;

збір та аналіз відомостей про співробітників щодо прийняття рішень про
допуск до конфіденційних документів або участь у важливих проектах;

соціально-психологічне забезпечення управління персоналом, вивчення
обстановки у трудових колективах і взаємин між співробітниками для зміцнення
економічної безпеки підприємства;

навчання і підготовка персоналу з питань дотримання заходів безпеки і
правил поводження з конфіденційною інформацією;

участь у службових розслідуваннях по фактах поведінки співробітників, що
наносять шкоду економічній безпеці підприємства;

участь у юридичному супроводі трудових суперечок, пов'язаних з пору-
шеннями заходів інформаційної безпеки або інших договірних зобов'язань;

аналіз і оцінка організаційних чинників, що загрожують безпеці підприємства;
формування культури безпеки на підприємстві.
До практично-орієнтованих компетенцій персоналу у процесі забезпечення

кадрової безпеки підприємства слід віднести такі уміння: формувати команду та
забезпечувати її ефективне функціонування, використовуючи неформальні ме-
тоди управління, попереджувати конфліктні ситуації; створювати та контролюва-
ти діяльність із забезпечення економічної безпеки; розробляти плани та програ-
ми із забезпечення економічної безпеки; разом з іншими фахівцями готувати не-
обхідні розрахунки, аналітичні записки та економічні обґрунтування розроблених
проектів, ідей та планів діяльності підприємства, що стосуються управління його
економічною безпекою.

Висновки. Кадрова безпека є складовою системи економічної безпеки під-
приємства, яка являє собою сукупність соціально-економічних, управлінських, со-
ціальних та психологічних процесів, скерованих на убезпечення діяльності підпри-
ємства від загроз, зумовлених людським чинником. З одного боку, кадровій безпеці
притаманні усі властивості системи економічної безпеки підприємства. Такі влас-
тивості з точку зору, наприклад, менеджменту, є класичними, проте з точки зору
системотворення економічної безпеки підприємства, підпорядкованого в межах
даного дослідження вивченню ролі кадрової безпеки у системі економічної безпеки
підприємства, її властивості набувають нових ознак. З іншого боку, кадрова безпе-
ка має свої специфічні властивості, які можуть суттєво впливати та усю систему
економічної безпеки підприємства і навіть змінювати її. Дослідження таких власти-
востей може належати до перспектив подальших наукових розвідок.
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