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Управління персоналом є центральною 

ланкою менеджменту підприємства, від його 

якості залежить ефективність функціонуван-

ня будь-якого суб’єкта господарювання.  Во-

дночас, персонал за умови неефективного 

управління ним може стати головним носієм 

загроз втрати майна та інтелектуальної влас-

ності, витоку інформації, співпраці персона-

лу з промисловими шпигунами, конкурента-

ми. Тому актуальними є питання гаранту-

вання кадрової безпеки через застосування 

науково обґрунтованої системи методів про-

тидії загрозам кадровій безпеці. 

Поняття загроз кадровій  безпеці та мето-

дів гарантування належного рівня кадрової 

безпеки знайшли відображення у працях  та-

ких вчених, як: Махеда Н. Г., Маренич А. І., 

Назарова Г.В., Швець Н. Г. [1 – 3]. 

Проте, подальшого дослідження потребують 

питання формування збалансованої системи ме-

тодів гарантування кадрової безпеки, що і 

обумовило мету даного дослідження. 

З метою удосконалення системи методів 

гарантування кадрової безпеки її формуван-

ня слід здійснювати, як на думку авторів, у 

розрізі видів кадрової безпеки. Це поясню-

ється тим, що кожному виду кадрової безпе-

ки притаманні свої специфічні  загрози, які 

вимагають відповідних методів протидії. 

 Махеда Н. Г. та Маренич А. І. [1] виді-

ляють такі види кадрової безпеки, як: без-

пека життєдіяльності, соціально-мотивацій-

на безпека, професійна та антиконфліктна.  

Як на думку авторів, у складі кадрової 

безпеки доцільно виділяти такі її види: 

професійну, міграційну, безпеку праці та 

безпеку життя, об’єктом яких є персонал, а 

також  мотиваційну, кар’єрну та соціально-

психологічну безпеку, об’єктами якої є 

інтелектуальна власність, грошові кошти та 

майно підприємства. 

Безпека життя являє собою фізичну без-

пеку, яка виключає напади, тілесні ушко-

дження, погрози персоналу, та безпеку 

здоров’я, яка має на меті попередження 

професійних захворювань. Безпека праці 

включає безпеку умов праці та безпеку 

охорони праці. Професійна безпека полягає 

в забезпеченні збереженості інтелектуальної 

власності та безпечному виконанні профе-

сійних функцій. Виділення в окремий вид 

міграційної безпеки  обумовлено тим, що  

існує значний рівень ризику втрати кращих 

кадрів із-за їх ймовірної  міграції за кордон. 

В цілому міграційна безпека полягає  в 

безпеці руху та ротації кадрів. Мотиваційна 

безпека полягає в забезпеченні задовільного 

пенсійного накопичення, матеріального та 

нематеріального стимулювання. Кар’єрна 

безпека включає безпеку лояльності, безпе-

чне кар’єрне зростання та розвиток персо-

налу. Соціально-психологічна безпека вклю-

чає психологічну, комунікаційну та антикон-

фліктну безпеку. 

Загрози кадровій безпеці доволі детально 

розглянуто Назаровою Г.В. [2], яка класи-

фікує загрози за такими ознаками, як: статус 

працівника, сфера виникнення, можливість 

запобігання, характер загроз, ступінь ризику, 

джерело виникнення, час виникнення, мож-

ливість прогнозування, час реагування, гру-

пи ризику та об’єкти замаху. 
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 З позицій вибору оптимальних для засто-

сування методів гарантування кадрової без-

пеки, як на думку авторів, доцільно загрози 

кадровій безпеці за характером та об’єктами 

змаху у розрізі видів кадрової безпеки. Ієра-

рхічна класифікація загроз кадровій безпеці 

за її видами наведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Ієрархічна класифікація загроз 

кадровій безпеці 

Представлена на рис. 1 класифікація 

загроз кадровій безпеці поєднує три ознаки і 

рекомендується для застосування в виборі 

методів гарантування кадрової безпеки. Роз-

ширення практичного застосування  запро-

понованої класифікації пов’язане з можли-

вістю швидкого вибору методу гарантування 

кадрової безпеки залежно від характеру за-

грози тому чи іншому її виду. 

Серед методів гарантування кадрової без-

пеки пріоритетними, як на думку Швець Н. Г. 

[3] є такі: посилення стимулювання та  конт-

ролю як елемента кадрової безпеки.  Д. Ста-

ровіров виділяє серед пріоритетних методів: 

компенсацію (відшкодування персоналу ви-

трат енергії, сил на подолання незручнос-

тей); вирішення особистих проблем персона-

лу (оскільки загрози та проблеми сім’ї спри-

чиняють нелояльність персоналу до підпри-

ємства); пропаганда корпоративності (зміц-

нення корпоративного патріотизму); інфор-

маційна політика (персонал має отримувати 

інформацію, яка сприяє спокою, обізнаності 

та лояльному відношенню до підприємства). 

Не викликає сумнівів пріоритетність цих 

заходів. Тому авторами в системі методів 

гарантування кадрової безпеки запропоно-

вано виділяти такі: моніторинг рівня кадро-

вої безпеки, контролінг персоналу, дієву сис-

тему стимулювання, високий рівень захисту 

інформації, професійне управління персона-

лом, розвиток корпоративності, формування 

належної соціальної інфраструктури на під-

приємстві, контроль внутрішніх і зовнішніх 

комунікацій, особистісний підхід до управ-

ління персоналом.  

Метою застосування всіх перерахованих 

методів є розвиток лояльності персоналу до 

організації.  

Лояльний до організації персонал буде ви-

конувати поставлені завдання, проявляти іні-

ціативу і творчо ставитися до виконання зав-

дань, дотримуватися корпоративної етики, 

доброзичливо ставитися до колег та керів-

ництва, дотримуватися внутрішнього розпо-

рядку, мати високу мотивацію до трудових 

досягнень, навчання та розвитку. 

Класифікація методів гарантування кад-

рової безпеки, спрямованих на розвиток ло-

яльності персоналу, наведена в табл. 1. 

1. За об’єктами замаху загрози: 

 

персоналу 

розкраданню грошових кош-

тів, майна, інтелектуальної 

власності, інформації; втраті 

ділової репутації 

є) со-

ціа-

льно-

пси-

холо-

гіч-

ній 

без-

пеці 

2. За видами кадрової безпеки загрози: 

е) мо-

тива-

цій-

ній 

без-

пеці 

д) ка-

р’єр-

ній 

без-

пеці 

г) 

міг-

ра-

цій-

ній 

без-

пеці 

в) 

без-

пеці 

жит-

тя 

б) 

про-

фе-

сій-

ній  

без-

пеці 

 а) 

без-

пеці 

пра-

ці 

3. За характером загрози у формі: 

а) втрати здоров’я, 

отримання профе-

сійних захворю-

вань, каліцтва; 

б) зумисного неви-

конання чи неякіс-

ного виконання 

обов’язків, 

неправильного 

підбору персоналу, 

халатності, 

непрофесійності; 

в) фізичного 

насилля, погроз, 

залякування, 

шантажу; 

г) втрати кращих 

працівників,   

хедхантингу, 

високої плинності 

кадрів, старіння 

кадрів 

д) незадоволеності 

кар’єрою, місцем і 

роллю на підприємстві,  

псування ділової 

репутації, кар’єризму; 

е) неналежного рівня 

матеріального і нема-

теріального стимулю-

вання і, як наслідок, 

крадіжок шахрайства, 

промислового шпигун-

ства, витоку інформації; 

є) конфлікту інтересів, 

руйнування морально-

психологічного 

клімату, створення 

конфліктуючих 

неформальних груп, 

неформальних 

комунікацій, що 

сприяють витоку 

інформації 
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Таблиця 1 

Класифікація методів гарантування 

кадрової безпеки суб’єктів 

господарювання 

 
Вид кадрової 

безпеки 

Характер загроз Методи 

гарантування 

безпеки 

Безпека праці втрата здоров’я, 

отримання профе-

сійних захворю-

вань, каліцтва 

контролінг 

персоналу, 

професійне 

управління 

персоналом 

Професійна 

безпека 

зумисне невико-

нання чи неякісне 

виконання обо-

в’язків, неправи-

льний підбір пер-

соналу, халат-

ність, непрофе-

сійність 

контролінг 

персоналу, 

високий рівень 

захисту 

інформації, 

моніторинг рівня 

кадрової безпеки 

Безпека 

життя 

фізичне насилля, 

погрози, заляку-

вання, шантаж 

контроль внут-

рішніх і зовні-

шніх комунікацій, 

високий рівень 

захисту 

інформації 

Міграційна 

безпека 

втрата кращих 

працівників,   

хедхантинг, 

висока плинність 

кадрів, старіння 

кадрів 

особистісний під-

хід до управління 

персоналом, про-

фесійне управ-

ління персоналом 

Кар’єрна 

безпека 

незадоволеність 

кар’єрою, місцем і 

роллю на підпри-

ємстві,  псування 

ділової репутації, 

кар’єризм 

професійне 

управління 

персоналом 

Мотиваційна 

безпека 

неналежний рі-

вень матеріально-

го і нематеріаль-

ного стимулюван-

ня і, як наслідок, 

крадіжки шахрай-

ство, промислове 

шпигунство, витік 

інформації 

дієва система 

стимулювання, 

моніторинг рівня 

кадрової безпеки 

Соціально-

психологічна 

безпека 

 конфлікт інтере-

сів, руйнування 

морально-психо-

логічного кліма-

ту, створення 

конфліктуючих 

неформальних 

груп, неформаль-

них комунікацій, 

що сприяють 

витоку інформації 

розвиток 

корпоративності, 

формування 

належної 

соціальної 

інфраструктури 

на підприємстві 

Пріоритетними і, водночас, такими мето-

дами, на впровадження яких  виділяється не-

достатньо коштів є особистісний підхід до 

управління персоналом, розвиток корпора-

тивності та формування належної соціальної 

інфраструктури. 

Таким чином, науковими результатами 

даного дослідження є: 1) удосконалення кла-

сифікації загроз кадровій безпеці за рахунок 

її ієрархічності і розширення практичного 

застосування; 2) уточнення класифікації ме-

тодів гарантування кадрової безпеки за ра-

хунок їх групування за видами безпеки та 

характером загроз. 

Перспективою подальших наукових до-

сліджень у даному напрямі є використання 

запропонованих класифікацій при формува-

нні механізму управління кадровою безпе-

кою підприємства. 
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