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У статті розглянуто необхідність забез-
печення економічної безпеки на вітчизняних 
підприємствах. Запропоновано концепту-
альний підхід щодо управління кадровими 
ризиками в контексті забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства. Обгрунтовано 
важливість його використання в рамках 
функціональних напрямків управління пер-
соналом задля оцінки ступеню відповідних 
загроз і розробки заходів щодо їх мінімізації 
та нейтралізації.
ключові слова: економічна безпека, 
кадрова безпека, кадрові ризики, управління 
кадровими ризиками, забезпечення еконо-
мічної безпеки.

В статье рассмотрена необходимость 
обеспечения экономической безопасности 
на отечественных предприятиях. Пред-
ложен концептуальный подход к управ-
лению кадровыми рисками в контексте 
обеспечения экономической безопасности 

предприятия. Обоснованна важность его 
использования в рамках функциональных 
направлений управления персоналом для 
оценки степени соответствующих угроз и 
разработки мероприятий по их минимиза-
ции и нейтрализации.
ключевые слова: экономическая безопас-
ность, кадровая безопасность, кадровые 
риски, управление кадровыми рисками, обе-
спечение экономической безопасности.

The article discusses the need to ensure eco-
nomic security for domestic enterprises. A con-
ceptual approach to risk management personnel 
in the context of economic security is proposed. 
The importance of its use in the functional areas 
of personnel management to assess the extent 
of relevant threats and develop their mitigation 
and neutralization is justified.
Key words: economic security, personnel secu-
rity, personnel risks, management of personnel 
risks, economic security.

Постановка проблеми. Сучасний етап роз-
витку національної економіки можна охаракте-
ризувати зростаючою роллю людського фактора. 
Займаючись питаннями управління персона-
лом, будь-якого керівника в першу чергу турбує 
питання, яку користь принесе персонал. Але не 
менш важливим є розуміння, чи не представляє 
він загрозу фінансово-економічній діяльності під-
приємства. Адже плинність персоналу, розкра-
дання, умисне або необережне розголошення 
комерційної таємниці, заподіяння шкоди діловій 
репутації, нанесення шкоди клієнтам або діловим 
партнерам підприємства – все це негативно відо-
бражається на його результативності та прибутко-
вості. Враховуючи те, що в реальності неприєм-
них ситуацій, коли підприємства несуть збитки у 
зв'язку з кадровими помилками та неможливістю 
нівелювати відповідні ризики, більш ніж достат-
ньо, тема роботи набирає все більшої актуаль-
ності та своєчасності дослідження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням сутності кадрових ризиків, що роз-
глядаються в контексті питань безпеки підпри-
ємства присвячено наукові праці таких вчених, 
як: Т. Ганущак [1], І. Глухова [2], А. Зубарева [3], 
Н. Кузнецова [4], Е. Нечаєва [5], Т. Соломанідіна 
[6]. Також окремі аспекти управління кадровими 
ризиками сучасного підприємства вивчаються з 

позицій як управління персоналом (роботи А. Ала-
вердова [7], М. Кинтікова [8], А. Митрофанової [9; 
10]), так і управління ризиками (роботи М. Гай-
фулліної [11], Е. Галешової [12], П. Никитенка [13]) 
тощо. Незважаючи на достатню кількість інфор-
мації зазначеної проблематики, кадрові ризики 
залишаються маловивченими для їх ефективного 
практичного застосування, недостатньо обґрунто-
ваними і адаптованими.

Постановка завдання. Тому метою статті є 
розробка концептуального підходу щодо управ-
ління кадровими ризиками в контексті забезпе-
чення економічної безпеки підприємства.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні в несприятливих умовах функціонування 
вітчизняних підприємства процес управління 
ризиками стає ключовою та важливою сферою 
менеджменту. В основному досліджуються мож-
ливі ризикові напрямки в діяльності господарюю-
чого суб'єкта та обгрунтування ефективних інстру-
ментів контролю та оцінки ризиків. Теоретичні 
аспекти сутності ризику вітчизняними вченими 
присвячені аналізу причин виникнення, класифі-
кації та методам кількісної оцінки ризиків, пошуку 
ефективних прийомів управління і т.д. [14, с. 425].

Враховуючи неможливість повністю ліквідувати 
можливі ризики, актуальним питанням для підпри-
ємств стає свідоме управління ними. Так, головною 
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метою управління кадровими ризиками як еле-
мента забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства є гарантування кадрової безпеки в процесі 
розвитку підприємства і запобігання та поперед-
ження можливих негативних впливів від персоналу.

Досліджуючи понятійно-категоріальний апарат 
управління кадровими ризиками, ми дійшли висно-
вку, що спостерігається неоднозначність у тракту-
ванні терміну «кадрові ризики». Так, більшістю вче-
них вони розуміються як: 1) ймовірність втрат, які 
пов'язані з прийняттям неефективних управлінських 
рішень щодо формування, використання, розвитку 
і вивільненню персоналу (Е. Галешова, І Глухова, 
А. Зубарєва); 2) загрози і втрати, пов'язані з діяль-
ністю персоналу (М. Гайфулліна); 3 ситуація, яка 
відображає небезпеку небажаного розвитку подій, 
які безпосередньо чи опосередковано зачіпають 
функціонування і розвиток організації та персоналу 
(О. Мітрофанова). Тому для більш грунтовного 
обгрунтування їх сутності, було вирішено проана-
лізувати головні характеристики кадрових ризиків: 
об'єкти, властивості, класифікацію та джерела, які 
у сукупному вивченні спрощують розуміння змісту 
даного поняття. Когнітивна схема сутності кадрових 
ризиків зображена на рис. 1.

Сутність кадрових ризиків насамперед відо-
бражається в їх джерелах. Так, Е. Галешова роз-
поділяє джерела кадрових ризиків на особистісні: 
ризики, пов'язані з особистісними характеристи-
ками працівника (морально-етичні) та професійні 

ризики, і на організаційно-управлінські: ризики, 
пов'язані з виробленням підходів і методів управ-
ління персоналом на підприємстві (неефектив-
ність системи управління персоналом, відсутність 
системи навчання персоналу, слабка мотивація 
і корпоративна культура, наявність нелояльних 
організації неформальних лідерів).

Кадрові ризики дуже різноманітні як за джере-
лами виникнення, так і за формами прояву. Насьо-
годні основні види кадрових ризиків підприємства 
можна представити за такими класифікаційними 
ознаками [1; 3–9; 12]: за сферою виникнення 
(внутрішні, зовнішні); за характером виникнення 
(об’єктивні, суб'єктивні); за періодом дії (коротко-
строкові; довгострокові); за ступенем передбачу-
ваності (планові, прогнозовані, непередбачені); 
за масштабом наслідків (глобальні, локальні); за 
формою їх прояву (кількісні, якісні та ризики нело-
яльності персоналу); за результатами наслідків 
(ризики, які завдають збитків майновим активам 
підприємства; ризики, які завдають збитків немай-
новим активам підприємства); за можливістю 
страхування (ризики, що можна застрахувати та 
ризики, що не потрапляють під страхування); за 
систематичністю появи (систематичні, несисте-
матичні ризики); за ступенем припустимості (міні-
мальні, підвищені, критичні, неприпустимі); за 
джерелом виникнення (ризики, пов'язані з плану-
ванням кількісної та якісної потреби в персоналі; 
ризики, викликані неякісним підбором персоналу; 

рис. 1. когнітивна схема сутності кадрових ризиків
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- за формою їх прояву
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- за систематичністю появи
- за ступенем припустимості
- за джерелом виникнення
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ризики, пов'язані з адаптацією; ризики мотивації 
персоналу; ризики оцінки та розвитку персоналу; 
ризики вивільнення персоналу; ризики організації 
та нормування праці персоналу).

Кадрові ризики як об’єкт управління неминуче 
виникають у ході функціонування підприємства. 
Тому ключовою їх властивістю є невизначеність в 
ситуації неминучого вибору. У статті А. Митрофа-
нової [10, с. 36], кадрові ризики мають такі влас-
тивості: протилежні поняттю надійності; пов'язані 
з прийняттям рішення; мають імовірнісний 
характер; виникають в умовах альтернативності 
вибору; пов'язані з невизначеністю; відомі або 
можна визначити ймовірності очікувані резуль-
тати; пов'язані з імовірністю виникнення збитків 
або одержанням додаткового прибутку. Також 
необхідно зазначити, що М. Гайфулінна акцен-
тує увагу на складності управління кадровими 
ризиками, яка пов'язана з тим, що багато видів 
кадрових ризиків неочевидні. Вони пов'язані з 
людськими ресурсами, в основі яких знаходиться 
природа і сутність людини, який є найскладнішим 
об'єктом управління. Результатом цього є слабка 
керованість кадровими ризиками через саму при-
роду людських ресурсів [11, с. 616]. Підсумовуючи, 
зазначимо, що ключовими властивостями кадро-
вих ризиків є: суперечливість; альтернативність; 
невизначеність; небезпека; уразливість.

Об'єктами кадрових ризиків є персонал, профе-
сійні (соціальні) групи, підприємство та держава.

Отже, кадрові ризики є наслідком недостат-
ньо ефективної роботи з людськими ресурсами 
і причиною всіх інших видів ризиків на підпри-
ємстві [5, с. 146].

Розуміючи під управлінням кадровими ризи-
ками діяльність в умовах невизначеності, що 
спрямована на розробку стратегічних і тактичних 
заходів з аналізу ризику, вироблення і прийняття 
відповідних заходів для оптимізації управління в 
умовах ризику на всіх етапах роботи з персоналом 
підприємства [6, с. 47], основними завданнями, які 
стоять перед підприємствами, є:

ідентифікація ризиків, що виникають в процесі 
управління персоналом, встановлення джерел і 
причин виникнення кадрових ризиків;

визначення індикаторів кадрової безпеки 
суб'єктів господарювання;

формування та впровадження системи діагнос-
тики і моніторингу стану кадрової безпеки;

оцінка величини можливого збитку кадрових 
ризиків;

розробка інструментарію впливу на кадрові 
ризики з метою їх запобігання та зниження;

розробка механізмів мінімізації можливих збит-
ків від реалізації кадрових ризиків.

У свою чергу, реалізація завдань поставлених 
перед господарюючими суб'єктами, можлива при 
здійсненні таких основних функцій управління як:

1. Планування управління кадровими ризи-
ками, яке включає: ідентифікація та формалізація 
можливих загроз та кадрових ризиків; визначення 
цільових показників оцінки кадрових ризиків; про-
гнозування цільового рівня кадрових ризиків; роз-
робка проектів і бюджетів з управління кадровими 
ризиками; обгрунтування інструментів управління 
кадровими ризиками; визначення методів моти-
вації та стимулювання діяльності по управління 
кадровими ризиками; формування стратегії ефек-
тивного управління кадровими ризиками;

2. Організація процесу управління кадровими 
ризиками представлена наступними функціональ-
ними процесами: формування відповідної функціо-
нальної структури, необхідної для реалізації цілей 
управління кадровими ризиками; забезпечення 
необхідними матеріальними, фінансовими, кадро-
вими та інформаційними ресурсами; формування 
матриці розподілу відповідальності і делегування 
повноважень з управління кадровими ризиками; 
встановлення взаємозв'язків між різними видами 
робіт з управління кадровими ризиками; організа-
ційне забезпечення виконання робіт з управління 
кадровими ризиками (створення відповідних умов, 
організація виконання планів і бюджетів та заходів 
і робіт з управління кадровими ризиками);

3. Мотивація і стимулювання процесу управ-
ління кадровими ризиками включає: інфор-
мування персоналу підприємства про наявні 
кадрові ризики і прийняття стратегії управління 
ризиками з метою подолання можливого опору 
змінам; формування та розвиток корпоративної 
культури; матеріальне і нематеріальне стимулю-
вання виконання персоналом планів і бюджетів 
з управління кадровими ризиками, досягнення 
поставлених цілей;

4. Координація процесу управління кадро-
вими ризиками характеризується: встановленням 
зв'язків, організацією взаємодії та узгодженості 
діяльності суб'єктів управління кадровими ризи-
ками; оперативною диспетчеризацією виконання 
планів і завдань з управління кадровими ризиками;

5. Облік та контроль процесу управління кадро-
вими ризиками необхідний для: оцінки рівня 
кадрових ризиків; обліку кадрових ризиків; зістав-
лення планових і фактичних показників оцінки 
кадрових ризиків; контроль виконання прийнятих 
планів і бюджетів з управління кадровими ризи-
ками; моніторинг індикаторів кадрових ризиків, 
виявлення причин наявних відхилень; контроль 
фінансових витрат на управління кадровими ризи-
ками; обґрунтування необхідності прийняття кори-
гуючих заходів.

Зазначимо, що формування стратегії ефектив-
ного управління кадровими ризиками і практичного 
застосування її в діяльності сучасних підприємств 
здатне мінімізувати кадрові ризики, що зумовлює 
беззбиткове функціонування підприємства, досяг-
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нення його стратегічних цілей та підвищення кон-
курентоспроможності в умовах ринку.

Ефективне управління кадровими ризиками 
неможливе без використання адекватних мето-
дів їх оцінки. Так, до числа інструментів і методів 
оцінки кадрових ризиків сучасні вчені-науковці [4; 
6; 8; 9] відносять карти ризиків, побудова кадро-
вого профілю, побудова ризикового спектра сис-
теми управління персоналом, спіралі ризиків, 
метод аналізу ієрархій, аналогій, статистичну 
обробку апріорної інформації і т.д. Разом з тим, в 
теорії управління персоналом практично відсутні 
теоретичні та методичні підходи до їх побудови та 
використання.

Концептуальний підхід щодо управління кадро-
вими ризиками в контексті забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства передбачає постановку 
цілей, визначення завдань і обгрунтування функ-
цій управління кадровими ризиками, вибір інстру-
ментів, що найбільш адекватно і комплексно оці-
нюють кадрові ризики підприємства. Особливістю 
є можливість в рамках функціональних напрямків 
управління персоналом оцінити ступінь відповід-
них загроз і запропонувати заходи щодо їх мінімі-
зації та нейтралізації.

В економічній літературі розглянуто безліч під-
ходів до управління кадровими ризиками. Досить 
цікавою з позицій забезпечення економічної без-
пеки підприємства є методика, що запропоно-
вана О. Митрофановою [10]. Так, до ключових 
напрямів управління кадровими ризиками в сис-
темі забезпечення економічної безпекою підпри-
ємства можна віднести наступні: обгрунтування 
видів кадрових ризиків; визначення ймовірності 
і рівня кадрових ризиків; виявлення потенцій-
них втрат від реалізації кадрових ризиків; роз-
робка заходів з управління кадровими ризиками; 
формування бюджету з управління кадровими 
ризиками; обгрунтування джерел фінансування 
заходів з управління кадровими ризиками; визна-
чення термінів і відповідальних за реалізацію 
заходів з управління кадровими ризиками.

Виділені напрямки управління кадровими ризи-
ками підприємства та відповідні їм методи можуть 
застосовуватися як в комплексі, так і окремо один 
від одного. Вибір методів управління кадровими 
ризиками з метою підвищення рівня кадрової без-
пеки підприємства залежить від основних «про-
блемних місць» підприємства, які потребують 
додаткового розгляду.

висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, враховуючи те, що основним 
елементом у системі безпеки підприємства є 
людський фактор, здатний впливати на його 
функціонування та конкурентоспроможність, 
забезпечення економічної безпеки неможливе без 
комплексного управлінського впливу на реальні і 
потенційні кадрові ризики, що виникають в неста-

більних умовах зовнішнього і внутрішнього серед-
овища. Необхідність усвідомленого концептуаль-
ного підходу до управління кадровими ризиками 
призводить до актуальності проведення аналізу 
та систематизації основних ризиків, чинників, що 
визначають виникнення і розвиток несприятливих 
ситуацій, а також показників, що сигналізують про 
появу ризику. Тому окремі процедури управління 
кадровими ризиками, які є малоефективними, 
необхідно замінити діючою системою управління 
кадровими ризиками, яка має відповідний функ-
ціонал та покликана контролювати різні ризико-
вані зони управлінської діяльності в менеджменті 
персоналу.
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