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Марченко О. В. Підходи до визначення сутності кадрової безпеки та її ключових ознак
Метою статті є уточнення сутності кадрової безпеки, а також визначення її основних ознак і завдань. Для глибшого розуміння сутності ка-
тегорії «кадрова безпека» окремо проаналізовано сутність категорій «кадри» та безпека». На основі матричного аналізу досліджено та систе-
матизовано ключові ознаки та завдання кадрової безпеки. З огляду на проведене дослідження можна сказати, що кадрова безпека, як складова 
економічної безпеки, полягає у здатності організації до збереження, розвитку та досягнення цілей при мінімізації ризиків, пов’язаних з кадрами 
(відсутність достатньої кваліфікації, невиконання або неякісне виконання працівниками трудових обов’язків тощо). Встановлено, що кадрова 
безпека є первинною підсистемою економічної безпеки підприємства, оскільки з кадрами пов’язані не лише ризики (внутрішні та частково зо-
внішні), але й потенційні чинники успіху. Тому діяльність даної підсистеми варто спрямувати на встановлення таких відносин з персоналом, які 
б забезпечили досягнення цілей підприємства та високий потенціал його розвитку в майбутньому.
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Марченко О. В. Подходы к определению сущности кадровой  
безопасности и ее ключевых признаков

Целью статьи является уточнение сущности кадровой безопасно-
сти, а также определение её основных признаков и задач. Для более 
глубокого понимания сущности категории «кадровая безопасность» 
отдельно проанализирована сущность категорий «кадры» и «без-
опасность». На основе матричного анализа исследованы и система-
тизированы ключевые признаки и задания кадровой безопасности. 
Учитывая проведенное исследование, можно сказать, что кадровая 
безопасность, как составляющая экономической безопасности, за-
ключается в способности организации к сохранению, развитию и 
достижению целей при минимизации рисков, связанных с кадрами 
(отсутствие достаточной квалификации, невыполнение или нека-
чественное выполнение работниками трудовых обязанностей и т. 
п.). Установлено, что кадровая безопасность является первичной 
подсистемой экономической безопасности предприятия, поскольку с 
кадрами связаны не только риски (внутренние и частично внешние), 
но и потенциальные факторы успеха. Поэтому деятельность данной 
подсистемы стоит направить на установление таких отношений с 
персоналом, которые бы обеспечили достижение целей предприятия 
и высокий потенциал его развития в будущем.
Ключевые слова: кадры, безопасность, кадровая безопасность, эконо-
мическая безопасность.
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Marchenko O. V. The Approaches to Defining the Essence of Security  
of Personnel and of Its Key Characteristics

The article is aimed at clarifying the essence of security of personnel, as well 
as defining its main characteristics and tasks. In order to deeper understand 
the nature of the category of «security of personnel», the essence of the «per-
sonnel» and «security» categories is separately analyzed. On the basis of ma-
trix analysis, key characteristics and personnel security tasks are researched 
and systematized. In view of the carried out research, it can be said that secu-
rity of personnel, as part of economic security, lies in the organization’s ability 
to preserve, develop and achieve goals while minimizing the risks associated 
with personnel (lack of sufficient qualifications, failure or poor performance 
of the employees’ work responsibilities, etc.). It is determined that security 
of personnel is the primary subsystem of the economic security of the enter-
prise, as personnel are associated not only with risks (internal and partially 
external), but also potential factors of success. Therefore, the activities of this 
subsystem should be directed to establish such relationships with personnel, 
which would ensure both the achievement of the enterprise’s goals and the 
high potential for its future development.
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Економічна безпека підприємства є досить ши-
роким поняттям, яке охоплює низку функціо-
нальних складових: фінансову, інформаційну, 

силову, техніко-технологічну, правову, а також кадро-
ву безпеку. 

Сьогодні кадрова безпека підприємства посідає 
ключове місце серед інших складових економічної 
безпеки, оскільки спрямована на запобігання та усу-
нення ризиків та загроз, а також мінімізацію негатив-

них наслідків у діяльності підприємства, що пов’язані 
з працівниками. Останнім часом спостерігаються 
досить серйозні зміни в управлінських підходах у бік 
посилення уваги до персоналу як визначальної скла-
дової конкурентоспроможності підприємства, що й 
обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій пока-
зав, що теоретичні основи кадрової безпеки широко 
висвітлюються в роботах вітчизняних і зарубіжних 
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авторів, серед яких особливої уваги заслуговують 
праці [8; 10; 17; 19; 22; 25; 36]. Однак вивчення кадро-
вої складової економічної безпеки підприємства не 
має підстав вважати завершеним, про що, своєю чер-
гою, свідчить і відсутність єдиного підходу до розу-
міння кадрової безпеки як економічної категорії. 

Метою роботи є уточнення сутності кадрової 
безпеки, а також визначення її основних ознак та за-
вдань.

Розвиток економічних відносин викликає зміни 
в системі управління підприємств. На сучасно-
му етапі все більш значущою стає роль творчос-

ті та інновацій у забезпеченні конкурентоспромож-
ності підприємств, а значить, працівникам надається 
більше автономності в ухваленні рішень. Цьому та-
кож сприяють такі загальні соціальні тенденції, як лі-
бералізація економіки та ринку праці, загальна демо-
кратизація суспільства. Таким чином, кадри стають 
вирішальним фактором ефективності підприємств, 
який впливає на всі сфери їх діяльності та безпосе-
редньо пов’язаний з економічною безпекою. Однак, з 
іншого боку, надання персоналу свободи та самостій-
ності в прийнятті рішень унеможливлює жорсткий 
контроль за ним. Отже, відбувається зміна сутності 
управління кадрами та збільшення ролі управління 
ними в управлінні підприємством.

Суттю категорії «кадрова безпека підприєм-
ства» є сукупність характеристик функціонуван-
ня економічної системи, при якій здійснюється як 
структурний, так і змістовний аналіз діяльності пер-
соналу, прогнозування впливу діяльності персоналу 
на показники ефективності підприємства, забезпечу-
ється захищеність від внутрішніх і зовнішніх загроз, 
пов’язаних з персоналом, відбувається злагоджене й 
ефективне функціонування всіх складових економіч-
ної системи [1].

Найбільш ємне визначення терміна «кадрова 
безпека» надав відомий у наукових колах фахівець 
у сфері управління персоналом А. Кібанов. За його 
думкою, кадрова безпека – це генеральний напрям 
кадрової роботи, сукупність принципів, методів, 
форм організаційного механізму з опрацювання ці-
лей, завдань, спрямованих на збереження, зміцнення 
та розвиток кадрового потенціалу, на створення від-
повідального та високопродуктивного згуртованого 
колективу, здатного вчасно реагувати на постійно 
змінювані вимоги ринку з урахуванням стратегії роз-
витку організації» [17]. 

Однак для того, щоб глибше зрозуміти сутність 
категорії «кадрова безпека», слід окремо проаналізу-
вати сутність категорій «кадри» та безпека».

Проблеми кадрового забезпечення підприємств 
України широко обговорюються в наукових колах [2; 
3; 8; 10; 11; 22; 23; 36–38]. Зокрема, Н. В. Ващенко [8] 
доводить, що на сьогоднішній день кадрова складова 
є необхідною передумовою розвитку підприємства, 

оскільки лише завдяки кваліфікації, професійній під-
готовці, досвіду й мотивації працівників можна впро-
ваджувати інновації та здійснювати успішні перетво-
рення, яких вимагають ринкові умови господарюван-
ня. Без вирішення проблеми кадрового забезпечення 
при здійсненні господарської діяльності неможливо 
відійти від екстенсивного шляху. Саме це властиво 
значній кількості вітчизняних підприємств, керівни-
цтво яких реалізовує кадрову політику на принципах 
заощадження на оплаті праці, а також економії витрат 
на навчання, підготовку та підвищення кваліфікації 
працівників. Такий підхід не може забезпечити будь-
які перспективи повноцінного розвитку підприємства, 
а лише існування та тимчасові вигоди для керівництва.

У табл. 1 наведено найбільш поширені підходи 
до визначення поняття «кадри».

Сьогодні серед науковців та практиків замість 
терміна «кадри» все частіше використовується тер-
мін «персонал» як множина від слова персона (осо-
бистість, особа). Це демонструє зміни у сприйнятті 
людей на виробництві, а також відбиває тенденцію до 
переходу від споживчого до гуманістичного ставлен-
ня до працівників, коли персонал сприймається вже 
не як ресурс, а як головне надбання підприємства в 
силу його унікальних якостей та широких можливос-
тей [18, с. 44; 35, с. 18].

З вищенаведеного можна побачити, що біль-
шість науковців визначають кадри як основний склад 
працівників, які: 1) мають попередню фахову під-
готовку та спеціальні знання; 2) мають постійний 
статус в організації; 3) виконують визначені трудові 
функції за певну плату; 4) забезпечують досягнення 
цілей організації.

Тепер розглянемо визначення категорії «без-
пека». Як зазначає В. Пасічник [27], безпека 
безпосередньо пов’язана з такою фундамен-

тальною категорією філософії, як буття. Відповідно, 
ключовою проблемою безпеки є захист життя люди-
ни (нації, суспільства, держави тощо) від смерті, за-
гибелі, а також забезпечення її (або їх) гідного існу-
вання. Це означає, що безпеку необхідно розглядати 
не тільки через інтереси, потреби та цінності, а й ви-
ходити на більш глибокий рівень її осмислення – за-
хисту та забезпечення індивідуального, суспільного, 
національного буття та буття людства загалом.

Усвідомлення цього факту дозволяє зрозуміти, 
що безпеку слід розглядати через такі центральні 
проблеми буття, як: бути чи не бути; жити чи помер-
ти; існувати чи припинити своє існування.

Утилітарний підхід робить акцент на тому, щоб 
мати певне благо, заради досягнення якого можна 
принести в жертву буття іншої людини, соціальної 
групи, народу, людства загалом. І навпаки, розгляд 
безпеки з іншої позиції, а саме – під призмою буття 
як філософської категорії, робить акцент на існуванні 
певного суб’єкта (особи, суспільства, держави тощо). 
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Таблиця 1

Визначення поняття «кадри»

№ 
з/п Джерело Визначення

1 2 3

1 [18,  с. 44] Поняття «кадри» визначається як основний склад працівників організації; усі постійні працівни-
ки 

2 [5, с. 67]
Поняття «кадри» та «персонал» вважаються тотожними: «кадри або персонал – це основний 
штатний склад працівників організації, які виконують різні організаційно-технологічні та вироб-
ничо-господарські функції» 

3 [23, с. 117] Поняття «кадри» найчастіше використовується для позначення частини працівників-спеціаліс-
тів, висококваліфікованих досвідчених працівників 

4 [13, с. 40] Під кадрами розуміють основний (штатний) склад градівників підприємств, установ та організа-
цій у різних галузях народного господарства 

5 [14] Кадри – це певна сукупність працівників даного підприємства, які мають достатню високий рі-
вень кваліфікації і значний стаж роботи. 

6 [10, с. 28]

Кадри – це основний (штатний) склад працівників підприємства, професійних або громадських 
організацій тієї чи іншої галузі; особи, які постійно або тимчасово виконують певні трудові 
функції, що є їх основною професією або спеціальністю та здійснюються за плату; частина пра-
цівників, що мають достатньо високий рівень кваліфікації та значний стаж роботи на даному 
підприємстві 

7 [30, с. 136] Кадри – це штатні кваліфіковані працівники, які мають попередню фахову підготовку та спеці-
альні знання, трудові навички або досвід роботи в обраній сфері діяльності 

8 [38, с. 24]

Кадри – це постійний склад працівників, тобто та частина працездатного населення, яка постій-
но перебуває в трудових відносинах з різними організаціями, а персонал – це категорія праців-
ників, які об’єднані за ознакою належності до підприємства (організації, апарату, відділу, служби 
тощо) або професії (управлінський, адміністративний, технічної тощо) 

9 [28, с. 69] Кадри – це основний (штатний, постійний), як правило, кваліфікований склад працівників під-
приємства 

10 [37, с. 140]

Під самим терміном «кадри» варто розуміти, перш за все, осіб із складу економічно активного 
населення, які можуть реально претендувати на конкретні вакантні місця (посади) в організаці-
ях певного типу (промислового, сфери послуг тощо), оскільки мають таке бажання, відповідають 
вимогам робочих місць, висунутим роботодавцями і, головне, здатні успішно конкурувати за 
них на ринку праці, завдяки своїй значній вигідності (тут йде мова про спеціалізацію, кваліфіка-
цію, особистісні характеристики претендентів) для роботодавців 

11 [21]
Персонал – це весь особовий склад підприємства, організації чи установи, включаючи найма-
них працівників, працюючих акціонерів і власників, тобто зайнятих суспільно корисною діяль-
ністю, а кадри – це основна (штатна) частина зайнятих

12 [19, с. 2] Персонал – це весь склад установ. Кадри – це не лише штатні кваліфікаційні працівники, а люди, 
що відповідають своєму робочому місцю 

13 [39, с. 713] Персонал (кадри) – це працівники, найняті виробництвом для виконання виробничих завдань, 
які володіють певними навичками і спеціальною кваліфікацію 

14 [22, с. 254;  
25, с. 104]

Кадри – це основний (штатний) склад працівників підприємств, установ та організацій у різних 
галузях народного господарства 

15 [9]

Кадри – це основний штатний склад організації, люди, що наділені необхідними повноваження-
ми для виконання завдань організації, вони мають постійний статус в організації та володіють 
набутими професіональними якостями та здібностями. На відміну від кадрів, поняття «персо-
нал» охоплює весь склад зайнятих в організації, як тих, хто постійно перебуває в штаті, так і тим - 
часових працівників, а також технічний склад, що забезпечує умови праці людей, задіяних  
в основному процесі 

16 [34, с. 407]

Загалом під кадрами розуміється штатний склад працівників різних сфер суспільної діяльності, 
що мають відповідну професійну підготовку, практичні навички або досвід роботи в певній 
сфері діяльності та забезпечують досягнення цілей організації. У більш вузькому, професійному 
розумінні кадри – це частина найздібнішого, професійно підготовленого персоналу установи, 
організації, підприємства, які наділені відповідним статусом та виконують як виробничі,  
так і розпорядчо-управлінські й керівні функції
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Закінчення табл. 1

1 2 3

17 [36, с. 41] Кадри – це професійно підготовлені групи людей, які здійснюють діяльність у різних сферах  
суспільства, є складним утворенням, яке визначає соціальну стратифікацію суспільства 

18 [4]
Кадри – основний (штатний) склад підготовлених, кваліфікованих працівників підприємств, 
установ, партійних, професійних і громадських організацій тієї чи іншої сфери діяльності. У ши-
рокому сенсі – взагалі всі постійні працівники

При цьому існуючі блага є не самоціллю, а тільки за-
собом підтримання буття всього сущого (природи, 
людини, суспільства, нації, людства, тобто природ-
них, соціальних і духовних форм і виявів буття в їх 
єдності, тісному взаємозв’язку та взаємозалежності). 

Серед великої кількості визначень сутності ка-
тегорії «безпека» в табл. 2 виокремлено та наведено 
ті з них, які найбільш часто зустрічаються в науковій 
літературі.

Загалом, забезпечення безпеки здійснюється 
через дотримання низки необхідних параметрів та 
норм. Для цього потрібна дієва система заходів, яка 
спрямована на створення та підтримку таких умов, 
за яких небезпека є зведеною до мінімуму або взага-
лі відсутня, а ймовірні ризики та виклики не можуть 
становити реальної загрози.

Якщо узагальнити вищенаведені визначення, то 
можна зрозуміти, що безпека має такі ключові 
ознаки: 1) відсутність загроз (відсутність про-

явів небезпеки); 2) відсутність страху перед руйнів-
ними впливами (нанесенням шкоди); 3) здатність за-
хиститись (протидіяти руйнівним впливам); 4) здат-
ність до збереження та розвитку в умовах внутрішніх 
та зовнішніх загроз.

Визначивши основні ознаки кадрів та безпеки, 
з їх допомогою можемо побудувати матрицю, яка до-
зволяє розкрити ключові ознаки кадрової безпеки та 
окреслити зміст завдань, що стоять перед нею (рис. 1).

З огляду на проведене дослідження можна ска-
зати, що кадрова безпека, як складова економічної 
безпеки, полягає у здатності організації до збережен-
ня, розвитку та досягнення цілей при мінімізації ри-
зиків, пов’язаних з кадрами (відсутність достатньої 
кваліфікації, невиконання або неякісне виконання 
працівниками трудових обов’язків тощо).

ВИСНОВКИ
На основі матричного аналізу в роботі було до-

сліджено та систематизовано ключові ознаки та за-
вдання кадрової безпеки. Встановлено, що кадрова 
безпека є первинною підсистемою економічної без-
пеки підприємства, оскільки з кадрами пов’язані не 
лише ризики (не тільки внутрішні, а й частково зо-
внішні), але й потенційні чинники успіху. Тому діяль-
ність даної підсистеми варто спрямувати на встанов-
лення таких відносин з персоналом, які б забезпечили 

досягнення цілей підприємства та високий потенціал 
його розвитку в майбутньому.                  
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Таблиця 2

Визначення поняття «безпека»

№ з/п Джерело Визначення

1 [31, с. 35]
Безпека – це стан об’єкта в системі його зв’язків з погляду здатності до самовиживання й роз-
витку в умовах внутрішніх та зовнішніх загроз, а також дії непередбачуваних та важко прогно-
зованих факторів 

2 [15, с. 12]
Безпека – це стан і тенденції розвитку захищеності життєво важливих інтересів суспільства, 
держави, регіону, підприємництва та людської особистості, а також усіх їх структур від вну-
трішніх і зовнішніх загроз 

3 [7; 16]
Безпека – це такі умови, в яких перебуває складна система, коли дія зовнішніх факторiв і вну-
трішніх чинників не приводить до процесів, що вважаються негативними по відношенню до 
даної складної системи  відповідно до наявних, на даному етапі, потреб, знань та уявлень

4 [33, с. 137] Безпека – це стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує 

5 [41, с. 207] Безпека – стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зо-
внішніх і внутрішніх загроз 

6 [44, с. 150]
Безпека в об’єктивному плані передбачає відсутність загроз набутим цінностям, а в суб’єктив-
ному – відсутність страху, що вказаним цінностям буде нанесено шкоду, що вони будуть під-
дані руйнації 

7 [32, с. 22] Безпека сама по собі розглядається як цінність, певне суспільне благо 

8 [24,  
с. 362–363]

Безпеку можна розглядати як специфічну властивість динамічних систем і як комплексний 
критерій оцінки її якості, що характеризує динаміку розвитку системи 

9 [26] Безпека – показник якості будь-якої сучасної системи як цілісності

10 [20] Безпека є крайнє значення небезпеки, коли остання абсолютно відсутня

11 [27]
Безпека – це такий стан захищеності буття, цінностей та інтересів суб’єкта (об’єкта) безпеки 
від загроз і небезпек, за якого забезпечуються оптимальні умови його життєдіяльності, розви-
тку та самореалізації

12 [6]
Безпека – стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави від 
внутрішніх та зовнішніх загроз, або здатність предмета, явища чи процесу зберігатись при 
руйнівних впливах

13 [40] Безпека – це стан діяльності, за якого з визначеною ймовірністю є виключеними прояви не-
безпеки

14 [29, с. 47]

Безпека – це діяльність людей, суспільства, держави, світового співтовариства народів щодо 
виявлення (вивчення), запобігання, послаблення, усунення (ліквідації) та відвернення загро-
зи, здатної згубити їх, позбавити матеріальних і духовних цінностей, завдати невідшкодованих 
збитків, заблокувати шляхи для прогресивного розвитку 

15 [12] Безпека визначається як «стан захищеностi особи та суспiльства вiд ризику зазнати шкоди»

16 [43, с. 749] Безпека охарактеризована як «стан або відчуття безпечності, а також засоби, що її забезпечу-
ють» 

17 [42, с. 629] Безпека ідентична безпечності й означає відсутність фізичної загрози або захист від неї

15. Економічна безпека та конкурентна розвідка : кон-
спект лекцій / пер. з рос. / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов,  
Л. В. Ширяєва та ін. Одеса : Бахва, 2018. 520 с.

16. Заплатинський В. М. Логіко-детермінантні під-
ходи до розуміння поняття «Безпека». Вісник Кам’янець
Подільського національного університету імені Івана Огієн
ка. Серія «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини». 2012. 
Вип. 5. С. 90–98.

17. Кибанов А. Я. Управление персоналом организа-
ции. М. : ИНФРА-М, 2002. 638 с.

18. Клочко А. М. Поняття та зміст кадрового забез-
печення органів внутрішніх справ України. Науковий вісник 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ. 2012. № 1. С. 42–51.

19. Колпаков В. М. Концептуально-понятійні основи 
кадрового забезпечення системи професійної освіти. Теорія 

та методика управління освітою. 2010. № 4. URL: http://
www.tme.umo.edu.ua/docs/4/10koltes.pdf

20. Костров А., Ткачева А. Защита населения и тер-
риторий: семантический анализ, синтез и формализация 
ключевых терминов. Проблемы безопасности при чрезвы
чайных ситуациях. 2000. Вып. 6. С. 24–47.

21. Криклій А. С. Формування трудового потенціалу в 
умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. … д-ра 
екон. наук : 08.01.01. Київ, 2005. 32 с.

22. Крутій І. А. Вимоги до управлінських кадрів в 
сучасних ринкових умовах. Бізнеснавігатор. 2013. № 2.  
С. 254–256.

23. Кузнецова Н. Б. Кадри інноваційного типу: сут-
ність, значення та особливості формування в умовах розви-
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Здатність до 

збереження та розвитку 
в умовах внутрішніх та 
зовнішніх загроз (при  

руйнівних впливах)

Здатність захиститись 
(протидіяти руйнівним 

впливам)

Відсутність страху 
перед руйнівними 

впливами  
(нанесенням шкоди)

Відсутність загроз  
(проявів небезпеки)

Зменшення ризиків
та загроз завдяки 
кваліфікованим 

працівникам

Здатність протидіяти 
руйнівним впливам, 

спричинених 
працівниками

з недостатнім рівнем 
кваліфікації

Відсутність страху 
нанесення шкоди 

працівниками через 
відсутність у них 

достатньої кваліфікації

Відсутність загроз від 
працівників, що мають 

попередню фахову 
підготовку та спеціальні 

знання

Наявність попередньої 
фахової підготовки

та спеціальних знань

Здатність до збереження 
та розвитку в умовах 

постійних загроз завдяки 
правильно підібраним 

постійним працівникам

Здатність протидіяти 
руйнівним впливам, 

спричинених постійними 
працівниками 

Відсутність страху 
нанесення шкоди від 

працівників з постійним 
статусом в організації

Відсутність загроз від 
працівників з постійним 

статусом в організації

Наявність постійного 
статусу в організації

Мінімізація ризиків для 
розвитку організації
за умови виконання 

працівниками їх 
трудових функцій

Здатність захиститись від 
руйнівних впливів через 
неякісне (неефективне) 
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