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ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ
І УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Модернізація кадрової політики організації і держави в умовах
глобалізації покликані створити такі умови, які повинні бути
спрямовані на формування якісних і кількісних характеристик
професійного потенціалу працездатних громадян, що забезпечують
збереження цілісності і розвитку суспільства, суверенітет держави,
відсутність ризиків втрати самодостатності в різних галузях науки,
техніки, освіти, промисловості, сільського господарства, військової, духовної і в інших сферах діяльності. Це, по суті,
захищеність суспільства від загроз за допомогою ефективної
державної кадрової політики, регіональної державної кадрової
політики, муніципальної кадрової політики, кадрової політики
організації. Сучасне підприємство можна розглядати, як складну
систему, у якій взаємодіють матеріально-речовинна, інтелектуально-інноваційна та людська складова розвитку власної
діяльності [1]. Ефективне їхнє використання забезпечує режим
економічної безпеки – це стабільне функціонування фірми, її
динамічний науково-технічний і соціальний розвиток, запобігання
внутрішнім і зовнішнім негативним впливам. Одною з найголовніших складових економічної безпеки підприємства, установи,
організації вважається кадрова безпека [2; 3]. Співробітники
впливають на всі аспекти життєдіяльності фірми, вони невід’ємно
пов'язані з її ефективною діяльністю. Слід зазначити, що усі
зазначені складові економічної безпеки підприємства пов’язані з
діяльністю персоналу.
Кадрова безпека проявляється як через прямі, так і через
непрямі ступеня ризиків, загроз, втрат. Наприклад, непрямі втрати
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можуть бути результатом незадоволеності очікувань громадян від
високих витрат на професійну освіту, від реальних кар’єрних
планів, наявності або відсутності соціального статусу конкретної
людини. У цьому ж ряду можна розглядати і призначення
начальників, які не відповідають вимогам посади. Прямі загрози і
ризики кадрової безпеки суспільства можуть бути пов’язані зі
знищенням наукових шкіл, ліквідацією або неточним прогнозом
необхідних для розвитку суспільства наукових і освітніх напрямків, за якими повинен готуватися кадровий потенціал країни.
Великі втрати несе суспільство від еміграції провідних учених,
фахівців, висококваліфікованих робітників, діячів культури та
інших професіоналів. Такий збиток може бути виражений не тільки
в якісних, а й в кількісних показниках. Cаме вони закладають
засади не просто для визначення функціональних елементів
структури, а і визначення ключових функцій, які реалізуються у
процесі забезпечення кадрової безпеки. На їх основі та з
урахуванням досліджень, присвячених даній проблематиці, можна
представити наступну загальну структуру кадрової безпеки за її
функціональними елементами (табл. 1).
Таблиця 1
Структура кадрової безпеки підприємства
за функціональними елементами

безпека здоров’я

безпека
праці

безпека життєдіяльності

Кадрова безпека підприємства
Підсистеми Елементи
Функціональне спрямування
1
2
3
діагностування, аналіз, контроль, розробка
заходів щодо попередження, недопущення,
зменшення впливу ризиків внутрішнього та
зовнішнього середовища, які можуть негативно
вплинути на складові здоров’я персоналу
(фізичного – пошкодження організму; психічного – порушення психічних процесів; духовного –
розлади свідомості; соціального – соціальна
розбалансованість, відчуженість тощо), а також
прогнозування їх впливу в майбутньому;
розробка, реалізація, контроль заходів безпеки
діяльності, а також формування відповідних умов
праці, правил, принципів, методів їх дотримання з
урахуванням найкращої практики;
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Продовження Таблиці 1
фінансово-соціальна безпека

2

психолого-кліматична
безпека
технологічна
безпека
адміністративнопроцедурна
безпека

соціально-мотиваційна безпека

кар’єропрофесійна
безпека

соціально-мотиваційна безпека

1

3
розробка основних положень та принципів оплати
праці, контроль за їх дотриманням, прогнозування
можливостей удосконалення відповідно до
потреб, інтересів, цілей, мотивів і можливостей;
розробка заходів щодо забезпечення соціального
пакету для персоналу, участі у прибутках та
акціонерному капіталі, отримання на пільгових
умовах товарів підприємства, пільг та компенсацій, не пов’язаних зі стандартними умовами
праці тощо, а також контроль їх виконання,
прогнозування можливостей підтримки чи розширення; пенсійні гарантії; гарантії на випадок
втрати працездатності тощо;
створення, забезпечення, регламентація, контроль
та відслідковування умов професійного зростання
персоналу шляхом запровадження різних форм
навчання, атестації, гарантування кар’єрного просування персоналу, розробка відповідних програм, графіків; координація кар’єрного та професійного зростання; аналіз взаємозалежності професійних та кар’єрних параметрів;
комплекс заходів щодо формування, підтримки та
розвитку гідносно стійких психологічних настроїв
та типів поведінки, які формуються на основі
психічного відображення умов життєдіяльності у
процесі міжособистісної взаємодії членів трудового колективу (адаптації і соціалізації, умов
праці і відпочинку, характеру праці, модальності,
ієрархії цінностей та способу її донесення, форм
протидії конфліктам, включеності у соціальнопсихологічний клімат підприємства, відношення
до стилю керівництва та ін.)
планування, організація забезпечення, координація, контроль та аналіз технологічної забезпеченості персоналу необхідними для роботи
технікою та технологіями, моніторинг можливостей їх удосконалення тощо;
планування, контроль, організація, регламентація,
прогнозування, координація процедур оцінки
роботи персоналу (зовнішньої, внутрішньої
оцінки і самооцінки), визначення їх потенціалу
при просуванні на підприємстві, недопущення
ситуацій невідповідності претендента посаді, а
також забезпечення чіткої послідовності етапів
роботи з кадрами, їх забезпечення;
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Продовження Таблиці 1
3
полягає у відслідковуванні, плануванні, координації і контролі оптимального співвідношення
між категоріями персоналу (керівниками, спеціалістами, службовцями та робітниками) за
якісними характеристиками персоналу (вік, стаж,
плинність, стать тощо), пошуку напрямів вирівнювання структурних пропорцій;
полягає у правильному плануванні, організації,
координації, регламентації та контролі інформаційно-комунікаційних потоків, виборі та
матеріальному забезпеченні належних каналів
передачі інформації, її збереження, архівування,
трансформації, представлення, а також організації
заходів щодо збереження інформації, яка є
таємницею та ін.
полягає у здійсненні сукупності заходів,
спрямованих на створення, відтворення, збереження і захист інтелектуального потенціалу,
який формується (використовується, трансформується) зусиллями персоналу підприємства
Джерело: узагальнено за даними [3–5]
2

інформаційнокомунікаційна
безпека
інтелектуальна
безпека

структурна безпека

якіснокатегоріальна
безпека

1

Запропоновану структуру кадрової безпеки доцільно розглядати у розрізі відповідних етапів роботи з персоналом (найм –
організація і мотивація роботи персоналу – координація і регулювання роботи персоналу – контроль роботи персоналу –
звільнення) і, власне, самої роботи персоналу на підприємстві,
оскільки саме у процесі такої роботи кожен з елементів розкриває
своє функціональне призначення. При цьому вона чітко відображає
логіку функціонування кадрової безпеки як системи, орієнтованої і
на безпосередню організацію роботи з персоналом і на підтримку
загального нормального стану діяльності підприємства шляхом
постійного обміну інформацією про стан кадрової безпеки,
динаміку основних її показників, їх взаємозв’язок з іншими
складовими економічної безпеки підприємства та зовнішнім
середовищем.
Таким чином, можна сказати, що неувага до якості управління
кадровим потенціалом суспільства, рівню професійного розвитку
людини, механізмів відтворення і реалізації його ділових якостей,
захищеності інтересів професіоналів і захищеності суспільства від
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непрофесіоналів (і тим більше – від деструктивних професіоналів)
створює реальну загрозу безпеці всіх суб’єктів суспільства,
особливо в умовах глобалізації.
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