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SOME ASPECTS OF RELIABILITY SUPPORT STAFF
У статті досліджено сучасні підходи до трактування поняття надійності персоналу в умовах конкуренції та мінли
вого внутрішнього та зовнішнього середовища. Запропоновано авторське визначення сутності поняття надійності
персоналу. Визначено напрями аналізу безпеки та надійності персоналу. Окрему увагу приділено чинникам, які впли
вають на надійність персоналу, що дозволило сформувати три групи чинників: психологічні, мотиваційні, органі
заційні.
In the article the modern approaches to the interpretation of the concept of safety personnel in a competitive and
changing internal and external environment. The author defining the essence of the concept of safety personnel. Directions
analysis of safety and security personnel. Special attention is paid to the factors that affect the reliability of personnel
allowed to form three groups of factors: psychological, motivational, organizational.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне функціонування суб'єктів господа
рювання в умовах посилення конкуренції та невиз
наченості може бути забезпечено максимальним
уникнення або нейтралізацією існуючих загроз та
створенням необхідних умов для фінансовоеко
номічної безпеки бізнесу. Одним із найважливіших
чинників успішного бізнесу є надійність персона
лу.
Соціальна напруга у суспільстві, політичні та
економічні чинники часто стають причиною халат
ності, шахрайства, привласнення ресурсів підприє
мства (грошей, майна, інтелектуальних цінностей),
рейдерських захоплень суб'єктів господарювання,
інсайдерства тощо. Ключовим елементом цих заг
роз стає персонал. Така поведінка персоналу може
виникати як наслідок недостатньо ефективної си
стеми управління персоналом, відсутності систе
ми мотивації персоналу або її низької ефектив
ності, невідповідності освітнього та кваліфікацій
ного рівня, рівня компетентності працівників су
часним вимогам ринку праці та специфічним особ
ливостям, притаманним сфері діяльності, відсут
ності стратегії розвитку бізнесу та корпоративної
культури його ведення тощо. Ситуація, яка скла
дається у суспільстві чи в окремих суб'єктах гос
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подарювання обумовлює необхідність досліджен
ня надійності персоналу як важливого елемента
формування фінансовоекономічної безпеки
суб'єктів господарювання.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми забезпечення надійності персоналу
є актуальними як для науковців, так і для робото
давців. Дослідження, які проводяться у цій царині,
торкаються проблем формування та забезпечен
ня професійної надійності персоналу, а також оц
інки персоналу з точки зору економічної безпеки.
Персонал є досить складною та специфічною
категорією і науковці розглядають його як з по
зицій управління, так і з позицій безпеки.
Різні аспекти проблеми професійної на
дійності фахівців різних професій розглянуті в
роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, зок
рема В.Д. Небиліцина, А.І. Губинського, Б.Ф. Ло
мова, Ж. Кристенсена, Д. Мейстера, Дж. Расмус
сена, В.С. Медведєва, В.В. Рибалки, С. Лєбєдєвої,
Ю. Щербини та інших.
В основі формування професійної надійності
лежать закони діалектики та принципи єдності
свідомості, особистості й діяльності, домінантної
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 1. Трактування поняття "надійність персоналу"
різними авторами
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ — ɰɟ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɪɨɛɨɬɚ ɚɛɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɱɚɫɭ [1]
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ – ɰɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɜɢɫɨɤɭ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ, ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿɫɬɶ ɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ, ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶ ɫɩɪɚɜɿ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɥɨɹɥɶɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɤɨɥɟɝ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ [2]
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɬɚɤɨɸ ɹɤɿɫɬɸ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɿ ɥɨɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɫɟɛɟ «ɩɪɢɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ» ɞɨ ɧɶɨɝɨ, ɫɚɦɚ ɪɨɛɨɬɚ ɹɜɥɹɽ ɞɥɹ ɧɢɯ ɜɢɫɨɤɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ, ɚ ʀʀ
ɜɬɪɚɬɚ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɟɪɣɨɡɧɚ ɠɢɬɬɽɜɚ ɧɟɜɞɚɱɚ [3]
ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ – ɷɬɨ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ (ɷɬɚɥɨɧɧɨɝɨ) ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜ ɟɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ [4]
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɭ ɱɚɫɿ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ ɡɚɞɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɬɚ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɿɞ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɫɩɨɪɭɞɭ, ɦɚɲɢɧɭ, ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ, ɚɩɚɪɚɬɭɪɭ,
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ, ɨɞɢɧɢɰɸ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɟɥɟɦɟɧɬ ɱɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ. Ɉɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɣ ɿɧɲɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɚɛɨ ʀɯ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ.
Ɉɬɠɟ, ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ «ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ» ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɚ ɣ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ – ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ, ɫɥɸɫɚɪɿɜɪɟɦɨɧɬɧɢɤɿɜ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɨɳɨ [5]
ȼ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɨɜɢɣ ɬɟɪɦɿɧ dependability, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɟɧɫɿ, ɬɨɛɬɨ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ ɬɟɪɦɿɧɨɦ reliability. ɇɨɜɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɬɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɛɚɠɚɧɿ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɣ ɬɚɤɿ,
ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɣɨɦɭ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɭ ɜɢɦɨɝɚɯ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ. Dependability ɞɨɞɚɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ
ɚɬɪɢɛɭɬɢ, ɹɤɢɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ (ɉɋ), ɚ ɫɚɦɟ: ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (availability); ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (reliability); ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɥɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɬɨɛɬɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɦɨɜɢ (safety); ɬɚɽɦɧɿɫɬɶ ɿ ɫɯɨɪɨɧɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɫonfidential); ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɣ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɞɨ ɞɨɜɿɥɶɧɨʀ ʀʀ ɡɦɿɧɢ (integrity); ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɉɋ, ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɫɥɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɣ ɬ.ɩ. (maintainability); ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɿ
ɫɯɨɪɨɧɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (security) ɿ ɿɧ. [6]
ɍ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ – ɰɟ «ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚ ɧɟʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ
ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɱɚɫɭ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ» [7].
Tɟɪɦɿɧ «ɧɚɞɿɣɧɢɣ» ɹɤ «ɬɨɣ, ɳɨ ɜɫɟɥɹɽ ɞɨɜɿɪɭ; ɦɿɰɧɢɣ, ɧɚɫɢɥɭ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɪɭɣɧɚɰɿʀ, ɩɫɭɜɚɧɧɸ; ɞɨɛɪɟ ɩɪɚɰɸɽ; ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ, ɳɨ
ɧɟ ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɞɨɜɝɢɣ ɬɟɪɦɿɧ, ɧɟ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣ; ɫɬɿɣɤɢɣ, ɳɨ ɬɪɢɦɚɽɬɶɫɹ ɬɜɟɪɞɨ, ɧɟ ɜɚɝɚɸɱɢɫɶ, ɧɟ ɩɚɞɚɸɱɢ,
ɹɤɢɣ ɜɿɞɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɧɟɡɧɚɱɧɨɝɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ» [8]
Ʌɨɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ – ɰɟ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɟ, ɤɨɪɟɤɬɧɟ, ɳɢɪɟ, ɩɨɜɚɠɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ, ʀɯ ɞɿɣ,
ɞɨ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ; ɫɜɿɞɨɦɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɫɜɨɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɞɚɱ ɬɚ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɪɦ, ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ [9]

ролі суб'єкта у створенні власної професійної
діяльності та індивідуального стилю.
В. Афанасьєв, В. Біблер, Д. Гвішані, Б. Ломов,
В. Садовський, Г. Щедровицький та ін. досліджували
персонал в теорії аналізу складних сист ем;
Б. Ананьєв, В. Білоус, Л. Виготський, Ю. Забродін,
Е. Ільєнков, А. Ковальов, О. Леонтьєв, Ю. Олексан
дров, К. Платонов, В. Рибалка, С. Рубінштейн, В. Сло
бодчиков, Б. Теплов та ін.) — в теорії особистості та
її стосунках зі світом; В. Давидов, М. Каган, А. Кар
пов, Г. Суходольський, В. Шадриков — теорія ді
яльності; Ю. Артюхін, Л. Гримак, С. Єгоров, Н. За
валова, М. Котик, Б. Ломов, Р. Макаров, В. Небилі
цин, Г. Нікіфоров, В. Пономаренко, В. Пушкін,
І. Ушаков, Ю. Щербина та ін. — в теорія надійності.
Більшість наукових досліджень спрямовані
на вивчення надійності персоналу, який забез
печує функціонування технічних систем, спе
цифіку роботи в органах внутрішніх справ,
служби безпеки, у сфері надзвичайного та
військового стану тощо. Деякі автори [2; 3; 4; 6;
10—14] досліджували психологічні аспекти на
дійності, професійної надійності, в розрізі еко
номічної безпеки, методів підвищення надійності
персоналу тощо. Не зважаючи на численні та
змістовні і результативні дослідження, надій
ність персоналу до кінця не вивчена і є напрями
в дослідженнях проблем надійності, які потре
бують доповнень.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є теоретичне обгрунтування сут
ності поняття "надійності персоналу", напрямів
оцінки персоналу з точки зору безпеки та над
ійності, а також формулювання та групування чин
ників, які впливають на надійність персоналу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
До сьогодні в науковій літературі не існує
єдності в думках стосовно сутності категорії "на
дійність персоналу", хоча переважна більшість
дослідників і практиків переконані, що саме
надійність персоналу чи то в технічних, чи то в еко
номічних системах є однією з складових фінансо
воекономічної безпеки, стратегії змін та конку
рентоспроможності бізнесу.
Аналіз результатів наукових досліджень пока
зав, як суттєво відрізняються бачення сутності
поняття "надійність персоналу" в залежності від
точки зору автора та особливостей його дослід
ження (табл. 1).
Оскільки персонал постійно працює в умовах
необхідності відповідати вимогам часу за рівнем ква
ліфікації, компетентності, поєднувати цілі компанії
з власними цілями, відданості інтересам фірми, ви
никнення нових загроз, які можуть надходити як із
зовнішнього середовища, так мати місце і всередині
компанії сутність поняття "надійність персоналу"
має носити більш глибокий зміст.
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З нашої точки зору, надійність персоналу — це
внутрішня готовність до змін, адаптація цілей ком
панії з власними цілями, спрямованість на іннова
ційне мислення та впровадження інновацій, забез
печення високої ефективності в роботі та відда
ності інтересам діяльності.
Надійність персоналу багато в чому залежить
від виконання менеджментом організації, устано
ви, підприємства основних функцій. Однією з та
ких є оцінка персоналу. Хоча оцінка персоналу
випливає з основних функцій менеджменту, але
вона має свою специфіку, яка полягає в реалізації
таких основних функцій оцінки персоналу: адмін
істративної, інформативної, мотиваційної, орієн
туючої, контрольної, як вважають автори [5, с.
358].
В умовах загострення конкуренції, фінансової
кризи, зниження моральної стійкості та витрива
лості працівників, байдужість або недостатня ува
га керівників чи власників до інтересів працюючих,
неадекватна винагорода за працю при зростанні
безробіття, комунальних платежів, цін на товари
та послуги, відсутність бажання власників витра
чати кошти на підвищення кваліфікації та навчан
ня працівників обумовлюють нелояльність повед
інки персоналу щодо організації, де реалізуються
його професійні знання та компетентності. Тому,
на нашу думку, до переліку функцій в оцінці пер
соналу варто було б віднести і функцію компетен
тності.
Із сутності основних функцій оцінки персона
лу формуються основні завдання, які повинні бути
вирішені у процесі оцінки персоналу в тому числі і
його надійності. Науковці та практики, виходячи
з практичного досвіду, нагальних потреб, страте
гічних напрямів розвитку та фінансового стану
бізнесу, ситуації у внутрішньому та зовнішньому
середовищах, наукових доробок, посвоєму фор
мулюють основні завдання у процесі оцінки пер
соналу.
До основних завдань оцінки персоналу, в тому
числі і його надійності з позицій економічної без
пеки, відносять такі: визначення рівня компетент
ності; здійснення перестановки кадрів з урахуван
ням компетентності та потенціалу працівників;
планування кар'єри та просування працівників;
одержання психологічного портрету працівників;
проведення ефективного підбору необхідних пра
цівників; вивчення специфіки міжособистісних
стосунків та психологічного клімату в організації;
визначення міри задоволеності та зацікавленості
працівників організації; пошук засобів для закрі
плення в організації потрібних фахівців; розроб
ка ефективної системи мотивації; забезпечення
зворотного зв'язку між працівниками та керівниц
твом; встановлення прихованих конфліктів, що
загрожують безпеці підприємства; виявлення заг
роз економічній безпеці підприємства з боку пер
соналу [5, с. 358].
Оцінка персоналу з точки зору його надійності
базується на традиційних принципах: системність;
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об'єктивність; гласність; оперативність; демокра
тизм; єдність вимог до оцінки; простота, чіткість
та доступність процедури оцінки; результа
тивність; підтримка престижності рівня оцінки
тощо.
З точки зору безпеки та надійності персонал
може оцінюватися за такими напрямами:
— ризики (недостатня кваліфікація представ
ників органів управління; неправильна оцінка ре
сурсів, необхідних для реструктуризації; низька
мотивація; негативні соціальні наслідки);
— загрози (усі загрози можна умовно розді
лити на такі групи: реальні; приховані; активні (ви
дача недостовірної інформації; постановка неяс
них цілей; видача навмисно неправильних, помил
кових розпоряджень та вказівок; відмова від на
вчання та підвищення кваліфікації; порушення
інструкцій; відкритий опір; відволікання ресурсів
на інші цілі; саботаж, інтриги, спрямовані на роз
порошення колективу; створення обстановки
штучної плутанини); пасивні (публічні висловлю
вання побоювань щодо нових ідей;заперечення
необхідності змін; несвоєчасне прийняття відпов
ідних рішень та початку активних дій; формальне
використання нових методів роботи);
— надійність персоналу;
— втрати (втрата кваліфікованих працівників
через їх перехід до конкурентів; розгляд справ у
судовому порядку; прийняття на роботу праців
ників з низьким рівнем кваліфікації або недо
статнім досвідом роботи, звільнених з попереднь
ого місця роботи за порушення чинного законо
давства, за передачу зацікавленим особам інфор
мації, яка носить комерційний характер; конфлікт
між підрозділами служби безпеки, який може при
вести до втрати як фінансових, так і людських ре
сурсів).
Оцінка надійності персоналу представляє со
бою складний процес, але він може бути успішним
тоді, коли керівники чи власники чітко обгрунту
ють критерії та напрями оцінки, зважаючи на
ступінь визначеності ситуації чи особливостей ви
конуваної роботи, рівня компетентності та компе
тенцій, обсягів повноважень та відповідальності
тощо.
Для забезпечення надійності персоналу
суб'єкти господарювання мають проаналізува
ти специфіку своєї діяльності та визначити
чинники, які впливають та формують надій
ність персоналу.
На нашу думку, усі чинники, які формують
надійність персоналу, можна умовно виділити у
три групи: психологічні, які означені автором [1],
мотиваційні та організаційні (табл. 2). Кожна
група чинників породжена особливостями та
структурою поведінки людини, яка обумовлена
саме психологічними, мотиваційними та органі
заційними засадами і під їх впливом проявляєть
ся тим чи іншим чином, що в кінцевому резуль
таті призводить до втрат компанії або її здобут
ків.
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Таблиця 2. Чинники, що обумовлюють недостатню надійність персоналу
ɑɢɧɧɢɤɢ
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɫɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɥɸɞɢɧɢ
Ɂɧɟɜɚɝɚ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɟɡɢɪɫɬɜɨ ɩɨ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ
ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ
Ɂɚɜɢɳɟɧɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ
Ɋɢɫɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ
ɩɫɢɯɨɩɚɬɿɽɸ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ
ɦɫɬɢɜɿɫɬɸ, ɡɥɨɩɚɦ'ɹɬɧɿɫɬɸ,
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɭɪɚɡɥɢɜɿɫɬɸ
ȱɧɮɚɧɬɢɥɿɡɦ (ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ
ɧɟɡɪɿɥɿɫɬɶ)

ȱɦɩɭɥɶɫɢɜɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɽ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸ ɜ
ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ

ɇɟɜɥɚɲɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ
ɠɢɬɬɿ
Ƚɨɫɬɪɚ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚ ɠɢɬɬɽɜɚ
ɩɨɬɪɟɛɚ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɞɚɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɤɢɦɨɫɶ
ɿɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢɯ ɮɿɪɦ

ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɡɚɬɪɚɱɟɧɢɦ ɡɭɫɢɥɥɹɦ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ
(ɞɨɝɨɜɨɪɭ) ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ
ɉɟɪɟɤɪɢɬɬɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɫɢɬɭɚɰɿɸ
ɧɚ ɮɿɪɦɿ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ
ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
ɇɟɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ
ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ
ɉɿɞɨɡɪɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɿɧɫɚɣɞɟɪɫɬɜɿ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɡɨɪɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ,
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɱɢ
ɛɿɡɧɟɫ-ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ
ɉɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɞɪɭɝɭ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨʀ
ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɡɞɨɪɨɜɢɯ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɨ ɜɢɩɢɫɚɧɢɯ ɜɢɦɨɝ
ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɪɢ
ɧɚɣɦɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɞɟɤɫɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ (ɣɨɝɨ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ) ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɪɦ
ɟɬɢɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɇɟɞɨɥɿɤɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɥɭɠɛɢ
ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɳɨɞɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɚɤɨʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɚ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ
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ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɱɢɧɧɢɤɚ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ
ɇɟɜɦɿɧɧɹ ɿ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɽɞɢɧɿɣ ɤɨɦɚɧɞɿ, ɫɬɿɣɤɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɢɬɢ ɫɟɛɟ ɤɨɥɟɝɚɦ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ
Ʌɸɞɢɧɚ ɜɜɚɠɚɽ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɧɟ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɧɨɪɦ (ɧɟ ɤɪɚɫɬɢ, ɧɟ ɨɛɦɚɧɸɜɚɬɢ, ɧɟ
ɡɚɩɨɞɿɸɜɚɬɢ ɡɥɚ ɥɸɞɹɦ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɚ ɪɚɡɨɦ ɠɢɜɟ ɿ ɩɪɚɰɸɽ); ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɞɨ ɤɨɥɟɝ (ɥɸɞɟɣ) ɿɡ ɡɧɟɜɚɝɨɸ ɿ ɰɢɧɿɡɦɨɦ. Ɍɚɤɢɣ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɧɟ ɛɭɞɟ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɞɨɤɨɪɿɜ ɫɭɦɥɿɧɧɹ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɿɞɜɨɞɢɬɶ ɚɛɨ ɡɪɚɞɠɭɽ ɤɨɥɟɝ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɜ ɹɤɿɣ ɩɪɚɰɸɽ
Ɉɰɿɧɤɚ, ɹɤɚ ɽ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ɥɸɞɢɧɢ, ɜɿɪɚ ɭ ɜɥɚɫɧɭ ɧɟɩɨɝɪɿɲɢɦɿɫɬɶ, ɧɟɩɨɦɿɪɧɟ
ɦɚɪɧɨɫɥɚɜɫɬɜɨ, ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ɚɦɛɿɰɿʀ, ɡɚɡɞɪɿɫɧɿɫɬɶ. ȱɫɬɨɬɧɭ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɟ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ
ɤɚɪ'ɽɪɨɸ, ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɦɿɠ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɞɨɦɚɝɚɧɧɹɦɢ ɿ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨ ɫɥɭɠɛɿ
Ɍɚɤɿ ɥɸɞɢ ɞɨɜɝɨ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɡɜɿɥɶɧɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɫɜɨʀɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, ɩɪɨɛɚɱɢɬɢ ɨɛɪɚɡɭ ɿ ɡɚɱɟɩɥɟɧɟ ɫɚɦɨɥɸɛɫɬɜɨ. Ȳɦ
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿɫɬɶ ɡ ɨɬɨɱɭɸɱɢɦɢ (ɧɟɭɠɢɜɱɢɜɿɫɬɶ, ɧɚɜɦɢɫɧɟ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɟɛɟ ɿɧɲɢɦ ɥɸɞɹɦ). ɐɿ ɨɫɨɛɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɫɬɿɣɤɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ "ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ", ɤɨɥɢ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɧɚɞɨɜɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɦɫɬɢɬɢɫɹ ɡɚ ɧɚɧɟɫɟɧɿ ɨɛɪɚɡɢ ɫɜɨɽɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɜɿ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɫɭɞɠɟɧɶ, ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɿɧɲɢɯ, ɛɿɥɶɲ ɫɢɥɶɧɢɯ ɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɥɸɞɟɣ, ɭ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɞɿɹɯ (ɥɟɝɤɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɩɥɢɜɭ ɡ ɛɨɤɭ). Ɍɚɤɢɦ ɥɸɞɹɦ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ȼɨɧɢ ɧɟ ɜɦɿɸɬɶ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɛɸɞɠɟɬ, ɫɜɨɽ ɠɢɬɬɹ, ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɬɢɫɤɭ ɿ
ɲɚɧɬɚɠɭ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶ ɥɹɤɥɢɜɿɫɬɶ, ɛɨɹɝɭɡɬɜɨ. ɇɢɦɢ ɥɟɝɲɟ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ, ʀɯ ɥɟɝɲɟ ɜɬɹɝɧɭɬɢ ɭ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɢɯ
ɚɛɨ ɚɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɿ ɜɱɢɧɤɿɜ
ȱɦɩɭɥɶɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɭ ɥɟɝɤɨ "ɡɚɜɟɫɬɢ", ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ
ɧɟɨɛɞɭɦɚɧɢɯ, ɛɟɡɪɨɡɫɭɞɧɢɯ ɞɿɣ. Ɍɚɤɿ ɥɸɞɢ ɧɟɪɿɞɤɨ ɛɭɜɚɸɬɶ ɛɚɥɚɤɭɱɢɦɢ, ʀɯ ɥɟɝɤɨ ɪɨɡɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ
ɩɢɬɚɧɧɹɯ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɩɨ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɫɥɭɠɛɨɜɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɱɚɫɬɨ ɭ ɧɢɯ "ɪɨɡɜ'ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɦɨɜɚ" ɜ
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿ, ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɚɥɤɨɝɨɥɸ, ɩɪɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɜ ɫɭɩɟɪɟɱɤɭ ɚɛɨ ɩɨɥɟɦɿɤɭ ɬɚ ɿɧ.. Ɍɚɤɿ ɥɸɞɢ
ɩɿɞɜɥɚɞɧɿ ɟɦɨɰɿɹɦ, ɩɨɱɭɬɬɹɦ ɿ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɹɦ, ɹɤɿ ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɯɨɩɥɸɸɬɶ ʀɯ ɿ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ
ȼɿɞɨɫɨɛɥɟɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ, ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ, "ɜɬɪɚɬɚ ɤɨɪɟɧɿɜ", ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɧɢɦɢ. Ɍɚɤɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ "ɜɿɞɿɪɜɚɧɿɫɬɶ" ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɩɨɥɟɝɲɭɽ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ, ɚɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɜɱɢɧɤɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɥɸɞɢɧɚ
ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɜ ɪɚɡɿ "ɩɪɨɤɨɥɭ" ɜɿɧ ɨɞɢɧ ɛɭɞɟ ɧɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɿ ɫɬɪɚɠɞɚɬɢ ɚɛɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɢ ɛɭɞɟ ɧɿɤɨɦɭ
Ⱦɚɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɽ ɧɚɣɦɟɧɲ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɦ, ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ ɿ ɧɚɣɦɟɧɲ ɤɟɪɨɜɚɧɢɦ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨʀ ɿ
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɡɧɢɡɢɬɢ ʀʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ
ɐɟ ɞɭɠɟ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɧɢɣ ɡɛɢɬɨɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɜɞɚɬɢ
ɫɚɦɟ ɬɿ, ɯɬɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɿɸ ɞɥɹ ɡ'ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧ
ɫɩɪɚɜ ɭ ɧɿɣ "ɡɫɟɪɟɞɢɧɢ" ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɿɧɲɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɨɞɢɧɧɢɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɡɜ'ɹɡɤɚɦ.
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ
Ʉɨɠɟɧ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɩɪɚɝɧɟ ɞɨ ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɿɫɬɚɜɥɹɽ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɩɨ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɹɤ ɳɨɞɨ ɫɟɛɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨ, ɬɚɤ ɿ ɳɨɞɨ ɜɤɥɚɞɭ ɿ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɫɜɨʀɯ ɤɨɥɟɝ ɿ
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɿɞɲɬɨɜɯɭɽ ɥɸɞɢɧɭ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ
ɇɟ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɜɨɞɹɬɶ «ɭ ɬɿɧɶ» ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɢɦ ɞɪɭɝɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɭ ɿɧɲɭ ɤɨɦɩɚɧɿɸ
ɉɪɨɩɢɫɚɧɿ ɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿ (ɞɨɝɨɜɨɪɿ) ɭɦɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ, ɿɧɚɤɲɟ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɲɭɤɚɬɢɦɟ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɱɟɪɟɡ ɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɤɨɦɩɟɧɫɭɸɬɶ ɣɨɦɭ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɬɪɚɱɟɧɟ
Ɂɚɤɪɢɬɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɥɚɧɢ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ɜɚɤɚɧɫɿɣ ɱɢ ɩɥɚɧɨɜɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢɪɿɱ ɦɿɠ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɚɛɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ
(ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ)
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɟɜɧɭ ɫɭɦɭ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɿɧɨɞɿ ɞɨ ʀɯ
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɛɟɡ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɰɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɨɫɿɛ
ɇɟɦɨɬɢɜɨɜɚɧɚ ɩɿɞɨɡɪɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɜɢɬɨɤɚɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɝɨɫɬɪɸɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ
ɬɚ ɩɿɞɲɬɨɜɯɭɽ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɚɦɟ ɞɨ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
ɉɨɪɨɞɠɭɽ ɫɟɪɟɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ, ɡɧɢɠɭɽ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɭɽ
ɪɿɜɟɧɶ ɧɟɞɨɜɿɪɢ ɬɚ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
Ɂɚɝɨɫɬɪɸɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ, ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɧɟɞɨɜɿɪɭ ɞɨ ɪɿɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɽ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ,
ɫɩɪɢɹɽ ɛɚɠɚɧɧɸ ɲɭɤɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɭ ɿɧɲɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɉɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɛɦɚɧɭ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɿɧɲɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ
ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɦ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɪɿɜɧɟɦ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɽɸ
Ɉɛɭɦɨɜɥɸɽ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɟɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɇɟɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɨɰɿɧɤɢ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɡɧɢɠɭɽ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɭ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɨɰɿɧɤɢ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡɧɢɠɭɽ ɿɦɭɧɿɬɟɬ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɬɚ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɬɪɚɬɢ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ
ɇɟɯɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɞɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɬɪɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɱɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɫɜɨɽʀ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ
Ɉɛɭɦɨɜɥɸɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ ɜɢɩɢɫɚɧɿ ɭ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ ɱɢ ɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɯ
ɱɿɬɤɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿ ɫɚɦɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
Ⱦɚɽ ɦɨɪɚɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɭ ɩɨɜɨɞɢɬɶ ɫɟɛɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɧɟ
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿ (ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɡ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ)
ɉɨɪɨɞɠɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɞɿɹɬɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ «ɜɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɨɫɬɿ»
Ⱦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ, ɳɨ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɰɟ ɫɚɦɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɭ
ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, проведене дослідження сутності
категорії "надійність персоналу" дало можливість
висловити авторське бачення та сформулювати
сутність надійності персоналу; визначити основні
напрями аналізу надійності персоналу; сформулю
вати та згрупувати чинники впливу та забезпечен
ня надійності персоналу суб'єктів господарювання.
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