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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ: ПІДХІД З ПОЗИЦІЇ

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Вступ: Сучасний етап суспільної еволюції на перший план висуває людину як найбільш цінний
ресурс, який здатний створювати нові знання як основу для більш раціонального використання ліміто-
ваних природних ресурсів та забезпечити досягнення умов сталого розвитку. Тому у сучасних умовах на
особливу увагу заслуговують дослідження із забезпечення кадрової безпеки підприємств. Мета: погли-
блення теоретичних засад забезпечення кадрової безпеки підприємств з використанням підходу з пози-
ції формування кадрового потенціалу. Методи: наукового спостереження, логічного і порівняльного
аналізу. Результати: формування кадрового потенціалу – це важлива функція роботи будь-якого під-
приємства, яка в сучасних умовах господарювання у найбільшій мірі впливає як на ефективність його
діяльності, так і забезпечує саме існування. Водночас сам процес формування кадрового потенціалу
повинен проходити із врахуванням методичних засад гарантування кадрової безпеки, покликаної мінімі-
зувати ризики, нейтралізувати загрози та унеможливити отримання додаткових ринкових можливостей,
а відтак сприяти підвищенню ефективності господарської діяльності певного підприємства. Висновки:
визначено мету, вироблено перелік пріоритетних завдань та встановлено сукупність об’єктів забезпе-
чення кадрової безпеки підприємств з використанням підходу з позиції формування кадрового потенціа-
лу. Доведено доцільність використання способів формування кадрового потенціалу щодо забезпечення
кадрової безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі.

Ключові слова: кадрова безпека, кадровий потенціал, об’єкт безпеки, підприємство видавни-
чо-поліграфічна галузь, забезпечення.

И. Я. Бурда

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРЯСЛИ: ПОДХОД С

ПОЗИЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Введение: Современный этап общественной эволюции на первый план выдвигает человека
как наиболее ценный ресурс, который способен создавать новые знания как основу для более раци-
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онального использования лимитированных природных ресурсов и обеспечить достижение условий
устойчивого развития. Поэтому в современных условиях особого внимания заслуживают исследова-
ния по обеспечению кадровой безопасности предприятий. Цель: углубление теоретических принци-
пов обеспечения кадровой безопасности предприятий с использованием подхода с позиции форми-
рования кадрового потенциала. Методы: научного наблюдения, логического и сравнительного ана-
лиза. Результаты: формирование кадрового потенциала – это важная функция работы любого пред-
приятия, которая в современных условиях ведения хозяйства в наибольшей мере влияет как на эф-
фективность его деятельности, так и обеспечивает именно существование. В то же время сам про-
цесс формирования кадрового потенциала должен проходить с учетом методических принципов
гарантирования кадровой безопасности, призванной минимизировать риски, нейтрализовать угрозы
и сделать невозможным получение дополнительных рыночных возможностей, а, следовательно,
способствовать повышению эффективности хозяйственной деятельности определенного предприя-
тия. Выводы: определена цель, разработан перечень приоритетных заданий и установлена совоку-
пность объектов обеспечения кадровой безопасности предприятий с использованием подхода с по-
зиции формирования кадрового потенциала. Доказана целесообразность использования способов
формирования кадрового потенциала относительно обеспечения кадровой безопасности предприя-
тий издательско-полиграфической отрасли.

Ключевые слова: кадровая безопасность, кадровый потенциал, объект безопасности, пред-
приятие, издательско-полиграфическая отрасль, обеспечение.
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PERSONNEL SECURITY OF PUBLISHING-POLYGRAPHIC ENTERPRISES:
FORMATION OF PERSONNEL POTENTIAL

Introduction. At the present stage of evolution human factor is the most important resource which
can create new knowledge and apply it for more rational use of limited natural resources and develop condi-
tions for steady development. Hence, research of personnel security requires special attention. Aims and
Objectives. More intensive research of personnel security of enterprises with the purpose of creation of
personnel potential. Methods. Method of scientific observation, method of logical and comparative analysis.
Results. Creation of personnel potential is an important function of any enterprise which greatly influences
its effectiveness and is the condition of its existence. The process of creation of personnel potential should
take into account methodological principles of ensuring personnel security which is to minimize risks, neu-
tralize threats and prevent receiving additional market privileges and, in the long run, promote effectiveness
of operational activity of the enterprise. Conclusion. The objective has been determined; priority tasks have
been described, collection of objects as the target for ensuring personnel security has been described. Ad-
visability of personnel formation using the principles of personnel security in publishing-polygraphic industry
has been demonstrated.

Key words: personnel security, personnel potential, object of security, enterprise, publishing-
polygraphic industry, ensuring

Постановка проблеми. Сучасний етап суспільної еволюції на перший
план висуває людину як найбільш цінний ресурс, який здатний створювати нові
знання як основу для більш раціонального використання лімітованих природних
ресурсів та забезпечити досягнення умов сталого розвитку. На мікрорівні люди-
на, виконуючи функції персоналу певного підприємства, стає найбільш важливим
інструментом, що забезпечує високу ефективність діяльності та досягнення місії.
Зазначене знаходить підтвердження в структурі довгострокових інвестицій в еко-
номічно розвинених країнах, де сьогодні переважають вкладення не в нове об-
ладнання й технології, а в підготовку й розвиток наукового, технологічного й
управлінського персоналу. Наприклад, у Японії на нові технології й устаткування
витрачається 8% ВВП, а на освіту й перепідготовку персоналу – 16%, у США ця
частка ще вище – 20% ВВП. Водночас, персонал впливає на всі сфери життєдія-
льності підприємства, виконуючи роль як об’єкта, так і суб’єкта економічної без-
пеки, вимагаючи розроблення та реалізації спеціальних теоретико-методичних
засад управління кадровою безпекою [2-4].

Аналіз досліджень та публікацій. Розробці питань щодо підтримки до-
статнього рівня економічної безпеки підприємства багато уваги приділяють вітчи-
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зняні та зарубіжні науковці. Однак, проблемам кадрової безпеки сьогодні приді-
ляється надзвичайно мало уваги, попри те, що саме кадрова безпека набуває
особливої важливості і є однією з умов життєздатності та конкурентоспроможно-
сті підприємства. Попри суттєву активність вітчизняних науковців щодо розроб-
лення теоретичних основ економічної безпеки підприємницьких структур, про-
блема забезпечення кадрової безпеки, як однієї із її ключових складових, зали-
шається поза увагою. Так, на сьогодні, існують лише кілька визначень кадрової
безпеки. Зокрема, О. Кірієнко вважає, що суть кадрової безпеки полягає у право-
вому та інформаційному забезпеченні процесу управління персоналом: вирішен-
ня правових питань трудових відносин, підготовка нормативних документів, що їх
регулюють, забезпечення необхідною інформацією всіх підрозділів управління
персоналом [7]. Дещо інше трактування присутнє у монографії Г. Козаченко,
В. Пономарьова та О. Ляшенко, які трактують це поняття як процес запобігання
негативним діям на безпеку підприємства за рахунок усунення ризиків та загроз,
пов’язаних з інтелектуальним потенціалом та трудовими відносинами в цілому
[8]. Н. Швець схиляється до думки, що кадрова безпека - це беззбитковість тру-
дових відносин підприємства, метою якої є досягнення максимальної стабільнос-
ті функціонування фірми, а також створення основи  і перспективи росту з метою
виконання  її основних завдань [16].

Метою статті є розроблення та обґрунтування теоретичних засад гаранту-
вання кадрової безпеки на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі (ВПГ) в
процесі формування їхнього кадрового потенціалу.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи представлені трактування ка-
дрової безпеки та зростаючу роль персоналу у господарської діяльності підпри-
ємства, зокрема в частині забезпечення його конкурентоспроможності, нами про-
понується наступне визначення кадрової безпеки як складової економічної без-
пеки підприємства, пріоритетним завданням для якої є захист від ризиків та за-
гроз з метою створення умов для найбільш ефективного управління персоналом,
як визначального ресурсу для забезпечення високого рівня конкурентоспромож-
ності підприємства [2-4].

Кадровий потенціал, на відміну від інших понять, таких як "робоча сила",
"людські ресурси", "людські фактори", "людський капітал", "людський потенціал",
"трудовий потенціал", "кадри", "персонал", найбільш повно та всесторонньо ха-
рактеризує людину як основу сучасного виробничого процесу [1, 5-6, 8-11, 14,
16]. Від формування та використання кадрового потенціалу залежить поточний
та можливий майбутній результат функціонування підприємства. Підбираючи
персонал та розвиваючи його потенційні здатності, підприємство забезпечує се-
бе кадрами, які б змогли працювати у складних умовах ринкових відносин реалі-
зуючи стратегічні плани підприємства. Особливо важливим є розроблення кон-
цепції управління персоналом, яка б містила планомірне та обґрунтоване фор-
мування кадрового потенціалу, яке, у свою чергу, повинно здійснюватися із вра-
хуванням принципів та інструментарію кадрової безпеки.

Важливість формування кадрового потенціалу із врахуванням необхідності
забезпечення високого рівня кадрової безпеки видавничих структур та поліграфі-
чних підприємств, на нашу думку, обумовлена наступними важливими обстави-
нами.

По-перше, складність виконуваних робіт на підприємствах ВПГ вимагає
відповідного рівня підготовки та кваліфікації працівників, тривалого терміну їхньої
акліматизації та адаптації, що спричиняє суттєвий дефіцит персоналу, а відтак і
зростання загрози недоукомлектованості та невідповідності професійно-
кваліфікаційного рівня, що негативно впливає на конкурентоспроможність проду-
кції та підприємства.
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По-друге, швидкі темпи технічного оновлення, переозброєння та викорис-
тання новітніх інноваційних технологій вимагають систематичного підвищення
кваліфікації персоналу з метою уникнення загроз невідповідності вмінь, знань та
навичок працівників потребам виробничого процесу.

По-третє, сьогодні в нашій країні підготовкою кадрів для потреб видавничо-
поліграфічної галузі займаються лише кілька навчальних закладів, що при наяв-
ності специфіки та необхідності володіння спеціальними знаннями суттєво впли-
ває на освітній рівень працівників, зменшує кадровий потенціал підприємств,
створює передумови виникнення відповідних загроз та вимагає розроблення
адекватних механізмів формування кадрового потенціалу.

По-четверте, попри те, що персонал в сучасних умовах господарювання на
підприємствах ВПГ є найбільш важливим ресурсом, він одночасно є й джерелом
внутрішніх загроз, що вимагає приділення цьому аспекту особливої уваги, перш
за все в рамках кадрової безпеки.

По-п’яте, складнопрогнозовані умови функціонування для підприємницьких
структур, збитковість їхньої діяльності як наслідок впливу фінансової кризи 2008-
2010 років року суттєво впливають на активність та мотивацію персоналу, а від-
так потребують особливої уваги та удосконалення процесу формування кадрово-
го потенціалу із врахуванням можливості виникнення відповідних зовнішніх і вну-
трішніх загроз.

Важлива роль кадрової безпеки в процесі формування кадрового потенці-
алу підприємств ВПГ дозволила визначити її головну мету – ідентифікація та
нейтралізація загроз зниження рівня можливих ризиків в процесі підбору, на-
вчання, підвищення кваліфікаційного та освітнього рівня, визначення структури
та забезпечення високого рівня ефективності використання персоналу підприєм-
ства.

Досягнення головної мети забезпечення кадрової безпеки передбачає ви-
рішення таких основних завдань (рис. 1).

Визначена головна мета та відповідні завдання кадрової безпеки стало під-
ґрунтям для повернення до проблеми визначення сутності кадрового потенціалу,
зокрема його структури на основі таких міркувань:

по-перше, забезпечення високого рівня кадрової безпеки, яке є пріоритет-
ним для ефективної діяльності будь-яким суб’єктом підприємницької діяльності,
потребує концентрації уваги не лише на працівниках, які знаходяться у списко-
вому складі, але і на можливих претендентах на робочі місця;

по-друге, окремі науковці, зокрема В. Лич, вважають, що кадровий потенці-
ал містить у собі всіх працюючих і не працюючих, хто за рівнем освіти, досвідом
й кваліфікацією може виконувати ті або інші функції, але за деякими причинами
не задіяний у системі або задіяний, але не у відповідності зі своїм рівнем освіти
та кваліфікації [10], що узгоджується із нашою позицією;

по-третє, розширення кола осіб, які становлять основу кадрового потенціа-
лу дозволить збільшити ефективність ідентифікації загроз та ризиків, а відтак
забезпечити високий рівень кадрової безпеки.

Відповідно до викладених міркувань, на нашу точку зору, структура кадрово-
го потенціалу з точки зору забезпечення його безпеки має такий вигляд (рис. 2).

До числа претендентів на робочі місця необхідно віднести:
осіб, які тимчасово не працюють, але за рівнем освіти та кваліфікацією мо-

жуть бути залучені до роботи на підприємстві;
осіб, які працювали на підприємстві й які навчаються із відривом від вироб-

ництва за його;
осіб, які працюють на підприємствах-конкурентах, але за певних умов мо-

жуть змінити місце роботи.
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Рис. 1. Завдання кадрової безпеки в процесі формування кадрового
потенціалу підприємства

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

КАДРОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

ГОЛОВНА МЕТА – ідентифікація та нейтралізація загроз зниження рівня мож-
ливих ризиків в процесі підбору, навчання, підвищення кваліфікаційного та

освітнього рівня, визначення структури та забезпечення високого рівня ефек-
тивності використання персоналу підприємства.

ідентифікація загроз щодо невідповідності складності робіт, оснаще-
ності робочих місць та кваліфікаційних характеристик персоналу

усунення недоліків у структурі персоналу за професійно-
кваліфікаційними та соціально-демографічними характеристиками

оптимізація рівня завантаження працівників

мінімізація загроз на етапах навчання та підвищення кваліфікації
кадрів

ідентифікація та нейтралізація загроз в системі мотивації праці

розроблення та реалізації заходів з метою зниження рівня плинності
кадрів та зменшення негативних наслідків, які обумовлені ним

прогнозування можливого негативного впливу зовнішнього середо-
вища на кадровий потенціал підприємства

мінімізація втрат через внутрішні загрози джерелом яких є персонал

забезпечення фізичної безпеки персоналу

визначення параметрів для оцінки персоналу, зокрема рівня його
безпеки
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Рис. 2. Складові кадрового потенціалу як об’єкти кадрової безпеки

Формування саме такого переліку осіб-претендентів на робочі місця дозво-
ляє підвищити ефективність формування кадрового потенціалу через зменшення
витрат на підготовку кадрів, втрат від зниження професійно-кваліфікаційного рів-
ня та нейтралізації частини відповідних зовнішніх та внутрішніх загроз. Окремо
потрібно наголосити, що внесення до групи претендентів працівників, які зайняті
на підприємствах-конкурентах є виправданим кроком, адже завдяки цілеспрямо-
ваній кадровій політиці можна отримати готових висококваліфікованих працівни-
ків, які окрім іншого володіють цінною інформацією щодо виробничого процесу та
іншими позиціями комерційної таємниці конкурента.

Висновки. Формування кадрового потенціалу є важливою функцією управ-
ління, яка в сучасних умовах господарювання найбільшою мірою впливає на
ефективність його діяльності і забезпечує його існування. Водночас процес фор-
мування кадрового потенціалу повинен проходити із врахуванням методичних
засад гарантування кадрової безпеки, покликаної мінімізувати ризики, нейтралі-
зувати загрози та унеможливити отримання додаткових ринкових можливостей, а
відтак, сприяти підвищенню ефективності господарської діяльності певного під-
приємства. В статті обґрунтовано методичні засади забезпечення кадрової без-
пеки, які враховують специфіку функціонування видавничих структур та полігра-
фічних підприємств. Подальшого дослідження потребує оцінка рівня кадрової
безпеки підприємств ВПГ.
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СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА:
ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ

Вступ. Поняття "система економічної безпеки підприємства" в екосесенті є загальновизнаним.
Індивідуальний підхід до побудови системи економічної безпеки як сукупність прийомів, способів та
алгоритмів дії лише продекларований, але які прийоми, способи та алгоритми залежно від яких особли-
востей діяльності підприємства і як мають застосовуватися у побудові системи економічної безпеки,
поки ще остаточно не з’ясовано. Мета: виклад принципового підходу до формування системи економіч-
ної безпеки підприємства. Методи: структурно-логічного та монографічного аналізу, аналогій та абст-
рагування. Результати. Система економічної безпеки підприємства одночасно є способом її забезпе-
чення і формою діяльності щодо такого забезпечення. Забезпечення економічної безпеки підприємства
подано як подолання невідповідності стану підприємства стану зовнішнього середовища його діяльно-
сті. Показано доцільність конкретизації загальної мети системи економічної безпеки підприємства. Роз-
глянуто напрями індивідуалізації системи економічної безпеки підприємства, принципи її організації
(централізований, децентралізований, змішаний), переваги та обмеження організації системи економіч-
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