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МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті проаналізовано основні підходи  до визначення категорії  
«кадрова безпека». Визначено ймовірні фактори внутрішніх та зовнішніх 

загроз кадровій безпеці підприємства. Запропоновано основні методи її 
забезпечення на підприємстві. 
 

В статье проанализированы основные подходы к определению  

категории «кадровая безопасность». Определены вероятные факторы 

внутренних и внешних угроз кадровой безопасности предприятия. Пред-

ложены основные методы ее обеспечения на предприятии. 

 

In the article the main approaches to determine the category of "personnel 

security" are made. The probable factors of internal and external threats for 

security personnel of the enterprise are determined. The main methods of the 

enterprise are provided. 

 

Постановка проблеми. Персоналу кожного підприємства притаманний 

високий динамізм розвитку. Він виявляється не тільки в прискоренні процесу 

оновлення професійних знань, умінь і навичок, а й в неухильному підвищенні 
ролі професійно важливих і ділових якостей працівників. Окрім того, в про-

цесі праці люди взаємодіють один з одним і як спеціалісти і як особистості 
(які можуть характеризуватися як з позитивного так і негативного боку). Бу-

дучи при цьому носіями знань, вмінь та навичок, а подекуди володіючи важ-

ливою інформацією про діяльність підприємства, персонал вимагає до себе 

особливої уваги з позиції дотримання економічної безпеки, зокрема в питанні 
її кадрової складової. На практиці взаємодія між людьми з метою забезпе-

чення ефективної діяльності підприємства та з метою формування стабільно-

го кадрового потенціалу потребує створення такої системи управління, яка б 

забезпечувала підприємству високий рівень кадрової безпеки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні основи кадрової 
безпеки розглядаються в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів різних 

напрямів економічної науки. Вагомий внесок у вивчення проблем теорії та 

практики кадрової безпеки зробили вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як Кі-
банов А.Я. [2], Подлужна Н.О., Петров М.І. [4], Чумарін І.Г. [5], Швець Н.К. 

[6] та інші. Втім, опрацювання теоретичних та практичних досліджень вітчи-

зняних та зарубіжних вчених дає змогу зробити висновок про недостатню ро-

зробленість питань аналізу методів забезпечення кадрової безпеки підприєм-
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ства. Вирішення питань кадрової безпеки обмежується упровадженням жорс-

ткого контролю персоналу, відсутністю єдності у виборі показників, що ком-

плексно характеризують рівень кадрової безпеки та його вплив на ефектив-

ність діяльності організації. 
Метою статті є аналіз підходів до трактування поняття «кадрова безпека» 

та визначення методів її забезпечення на підприємстві.  
Виклад основного матеріалу. Визначаючи методи забезпечення кадрової 

безпеки на підприємстві, перш за все, звернемося до визначення категорії 
«кадрова безпека», що трактуються різними авторами. Аналіз показав, що се-

ред більшості авторів немає одностайності у визначенні даного поняття. Так, 

згідно з Петровим М.І., «Кадрова безпека – це таке положення організації як 

соціальної спільності й індивіда в ній, при якому вплив на них з боку приро-

дного, економічного й соціального середовища, а також внутрішнього сере-

довища самої людини не здатні заподіяти шкоди» [4, С. 68].  

Черняк О. І. трактує кадрову безпеку як «…сукупність заходів спрямова-

них на запобігання протиправних дій або сприяння їм з боку персоналу підп-

риємства».  

На думку Кібанова А. Я., «Кадрова безпека – це генеральний напрям кад-

рової роботи, сукупність принципів, методів, форм організаційного механіз-
му з обробки цілей і завдань, спрямованих на збереження, зміцнення й розви-

ток кадрового потенціалу, на створення відповідального й високопродуктив-

ного згуртованого колективу, здатного вчасно реагувати на постійно мінливі 
вимоги ринку з урахуванням стратегії розвитку організації» [2, С. 214].  

Ми поділяємо думку Чумаріна І.Г., який розглядає кадрову безпеку як 

«…процес запобігання негативних впливів на економічну безпеку підприємс-

тва за рахунок ризиків і загроз, пов'язаних з персоналом, його інтелектуаль-

ним потенціалом і трудовими відносинами в цілому» [5, С. 30]. Дане визна-

чення є найбільш вживаним у трактуванні кадрової безпеки підприємства. 

Його, зокрема, поділяють Подлужна Н.О., Швець Н.К. [6] та інші. 
Кадрова безпека відіграє домінуючу роль у системі безпеки компанії, 

оскільки це робота з персоналом, кадрами, а вони в будь-якій організації пер-

винні.  
Втім, визначаючи первинність працівників у діяльності організації, важ-

ливо зазначити, що саме від персоналу йдуть значні загрози підприємству. Ці 
загрози за місцем виникнення можна поділити на дві групи: внутрішні і зов-

нішні. Узагальнюючи можливі види загроз кадровій безпеці підприємства, 

представимо їх на рис. 1. 
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Рис. 1. Ймовірні фактори внутрішніх та зовнішніх загроз кадровій безпеці  
підприємства 

 

Згідно з даними порталу Content Security, наявні у світі внутрішні та зов-

нішні загрози розподіляються таким чином: розголошення (зайва балакучість 

працівників) – 32%; несанкціонований доступ шляхом підкупу і схиляння до 

співпраці з боку конкурентів і злочинних угруповань – 24%; відсутність у 

компанії належного нагляду і жорстких умов забезпечення конфіденційності 
інформації – 14%; традиційний обмін виробничим досвідом – 12%; безконт-

рольне використання інформаційних систем – 10%; наявність передумов ви-

никнення серед персоналу конфліктних ситуацій, пов’язаних з відсутністю 
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високої трудової дисципліни, психологічною несумісністю, випадковим під-

бором кадрів, слабкою роботою кадрів зі згуртування колективу – 8% [1]. 

Визначення основних загроз кадровій безпеці підприємства розширює по-

нятійно-категоріальний апарат щодо соціально-економічної безпеки підпри-

ємства, спрощує діагностику та аналіз механізму забезпечення безпеки та дає 

можливість обґрунтувати основні методи забезпечення кадрової безпеки під-

приємства. 

Відповідно до існуючих видів загроз, пропонуємо визначити такі основні 
методи забезпечення кадрової безпеки підприємства: економічні, технологіч-

ні, організаційні, соціально-психологічні, адміністративні та дисциплінарні 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Методи забезпечення кадрової безпеки підприємства (запропоновано автором) 

 

Під економічними методами забезпечення кадрової безпеки слід, в першу 

чергу, розглядати такі заходи, які створять сприятливе матеріально-

мотиваційне поле для співробітників організації та не спонукатимуть їх до 

переходу до організацій-конкурентів з більш привабливими умовами оплати 

праці зокрема. Тому на підприємстві слід регулярно здійснювати перераху-

нок заробітної плати та забезпечувати її відповідність до роботи, що викону-

ється.  

Соціально-психологічні методи становлять собою сукупність специфічних 

способів впливу на міжособистісні стосунки і зв’язки, соціальні процеси, що 

виникають у трудових колективах. З позиції забезпечення кадрової безпеки 

такі методи повинні ґрунтуватися на створенні сприятливого соціально-

психологічного клімату, формуванні стабільного колективу, персональній 

роботі з кадрами й управління поведінкою персоналу, вирішенні індивідуа-

льних проблем кожного співробітника з метою гуртування персоналу та від-

чуття колективізму. В таких колективах, як правило, співробітники цінують 

свою роботу, прагнуть продовжувати працювати й надалі, інколи навіть не 

зважаючи на привабливіші умови праці у конкурентів. 

Методи забезпечення кадрової безпеки підприємства 
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Суть технологічних методів полягає у розробці чітких правил роботи із 
секретною інформацією і документами. Дані правила роботи повинні бути 

доведені до відома усіх працівників, які мають доступ до подібного роду ін-

формації. В деяких випадках дана норма правил роботи, а особливо зо-

бов’язання щодо дотримання принципу нерозголошення інформації може бу-

ти обговорена та прописана в трудовому контракті, що укладається при при-

йомі на роботу. До технологічних методів належить також розробка й впро-

вадження сучасних форм охорони власності (майна, інформації) підприємст-
ва, зокрема баз даних, програм і т.д. 

Адміністративні методи з позиції забезпечення кадрової безпеки підпри-

ємства пропонуємо трактувати як сукупність заходів з перевірки персоналу 

на етапі прийому на роботу, здійснення періодичного внутрішнього і зовніш-

нього аудиту діяльності персоналу та дотримання низки вимог у випадку зві-
льнення персоналу. 

Організаційні методи забезпечують необхідні умови функціонування ор-

ганізації, а також створюють межі, в яких вона функціонує та розвивається. 

До них, зокрема, можна віднести розподіл функцій керівних кадрів, періоди-

чне відновлення повноважень (анулювання доручень, переділ функціональ-

них обов’язків тощо), доручення справ не одному фахівцеві, а декільком – на 

конкурентній основі. 
Сферою застосування дисциплінарних методів є передбачення юридичних 

та дисциплінарних зобов’язань і відповідальності щодо роботи з окремою ка-

тегорією інформації. Застосування дисциплінарних методів матиме місце у 

разі недотримання зазначених вимог шляхом стягнення, зауваження, вислов-

лення догани, переміщення посадових осіб, звільнення тощо. 

Запропонований поділ методів на означені групи є досить умовним, оскі-
льки всі вони тісно взаємопов’язані. Без сумніву, менеджери із персоналу 

можуть продовжити цей список, що й треба зробити після аналізу стану кад-

рової роботи з погляду безпеки щодо забезпечення ефективності трудових ві-
дносин на підприємстві. 

З’ясувавши суть кадрової безпеки та необхідність її дотримання на підп-

риємстві, погоджуємося з думкою Чумаріна І.Г. [5, С. 31], що кадрова безпе-

ка залежить від трьох основних чинників. 

Найм. Під цим коротким словом розуміється цілий комплекс заходів без-
пеки при прийомі на роботу і прогнозування благонадійності. Тут працює не-

вигадлива формула - «кого приймете на роботу, такі люди й будуть працюва-

ти». До даного фактора входить розгляд питань безпеки компанії на таких 

етапах в роботі менеджера по персоналу, як пошук кандидатів, процедури ві-
дбору, документальне і юридичне забезпечення прийому на роботу, випробу-

вальний термін і навіть адаптація.  

Лояльність. Лояльність – задоволеність співробітника умовами, винаго-

родою, перспективами, колективом, захистом від зовнішніх загроз. В одному 

слові – комплекс заходів щодо встановлення позитивних відносин працівни-
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ків з роботодавцем. В цю складову роботи по запобіганню загроз безпеки 

традиційно вкладається мало коштів. Однак економлячи на цьому, підприєм-

ство змушене буде затратити ще більше ресурсів на заходи наступного, тре-

тього блоку. 

Контроль. Він являє собою комплекс заходів з встановлених для персона-

лу, в тому числі для адміністрації, регламентів, обмежень, режимів, техноло-

гічних процесів, оціночних, контрольних та інших операцій, процедур безпе-

ки. Цей комплекс вже безпосередньо націлений на ліквідацію можливостей 

заподіяння шкоди та відпрацьовується, як правило, службою безпеки або ін-

шими підрозділами, але в меншій мірі службою персоналу [5, С. 31]. 

Висновки. Таким чином, наведені загальні положення можуть допомогти 

керівникам у питаннях забезпечення безпеки діяльності підприємства. На 

практиці характерні неповторні особливості кожного підприємства, окремі 
положення безпеки діяльності та профілактики правопорушень персоналу 

можуть і мають бути деталізовані й адаптовані до конкретної організаційної 
структури підприємства. Виявивши основні фактори виникнення загрози для 

кадрової безпеки, можна перейти до планування й організації заходів для її 
забезпечення за всіма напрямами кадрового менеджменту підприємства. 
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