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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 фінансово�еко�
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 фінансово�економічної 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



71
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 10, 2015

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 систем;
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.

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�
во�економічної 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.

Таблиця 1. Трактування поняття "надійність персоналу"
різними авторами
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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, по�своєму 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;

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
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АГРОСВІТ № 10, 2015
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.

Література:
1. Апполонский С.М. Надежность и эффектив�

ность электрических аппаратов: учебн. пособ. /
С.М. Апполонский, Ю.И. Куклев. — СПб: изд�во
"Лань", 2011. — 463 с.

2. Цільмак О.М. Соціально�правова надійність
персоналу ОВС як підгрунтя ефективної профес�
ійної діяльності / О.М. Цільмак, С.І. Яковенко //
Наука і освіта: наук.�практ. журн. Півд. наук. Цен�
тру АПН України. — 2010. — № 4/5. — С. 59—62

3. Шипілов А.І., Шипілова О.А. Як забезпечи�
ти надійність персоналу? [Електронний ресурс]. —
Режим доступу:http://alls.in.ua/50241�yak�
zabezpechiti�nadijjnist�personalu.html

4. Крук В.М. Психология надежности специа�
листа: история и современность [Електронний ре�
сурс]. — Режим доступу: http://vestnik�mgou.ru/
Articles/View/60

5. ДСТУ 2860�94. Надійність техніки. Терміни
та визначення [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http:// document.ua

6. Пушенко С.Л. Модуль управления надежно�
стью персонала / С.Л. Пушенко, И.В. Вейсенберг,
Е.В. Стасева Е, К.А.Оборина // Материалы Все�
российской НПК "Безопасность и экология тех�
нологических процессов и производств". — Пер�
сияновка: ДГАУ, 2009. — С. 40—43.

7. Энциклопедии маркетинга [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: — http://www.pro�
export.ru/ru/02esencn.htm

8. Ожегов С. И. Словарь русского языка.
[Текст]. — 17�е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 1985.
— 797 с.

9. Вимірюємо лояльність персоналу [Елект�
ронний ресурс]. — Режим доступу: http://hr�
kavjarnia.cоm.ua/articles/20� loyalti

10. Мігус І.П. Сучасні підходи до оцінки пер�
соналу суб'єктів господарювання з позицій еконо�
мічної безпеки / І.П. Мігус, С.А.Черненко // Бізне�
сінформ. — 2013. — №10. — С. 357—363.

11. Сочинська�Сибірцева І.М. Забезпечення
надійності персоналу як фактор підвищення кон�
курентоспроможності // Проблеми економіки. —
2013. — №4. — С. 299—304.

12. Розуменко Ю. Кадрова безпека підприєм�
ства. Перевірка даних нових співробітників [Елек�
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://
trudovepravo.com.ua/statti/lawyer/605�personnel �
securiti

13. Скляренко А.К. Зaгрози витоку інформації
через персонал. [Електронний ресурс]. —Режим
доступу: http://analiz.at.ua/pabl/informacija/

zakhist_ informacija/zagrozi_vitoki_informaci�
ji_сherez_personal/3�1�0�32

14. Малхазов О.Р. Психологія праці: навч. по�
сібник. — Центр учбової літератури, 2010. — 208 с.

References:
1. Appolonskiy, S.M. and Kuklev, Ju. I. (2011),

Nadeznost і effektivnost elektricheskih apparatov [The
reliability and efficiency of electrical devices], Lan,
Sankt�Peterburg, Russia.

2. Cilmak, O.M. and Lakovenko, S.I. (2010),
"Socio�legal reliability ATS personnel as the basis of
effective professional activity", Nauka i osvita, vol. 4/
5, рр. 59—62.

3. Shchypilov, A.I. and Shchypilova, O.A.
(2002),"How to ensure the reliability of staff?", Kadry
pidpryiemstva, vol. 8, available at: http://alls.in.ua/
50241�yak�zabezpechiti�nadijjnist�personalu.html
(Accessed 18 May 2015).

4. Kruk, V.M. (2010), "Psychology reliability
specialist: Past and Present", Vestnyk MHOU, vol. 3,
pp. 181—188.

5. State Committee for Technical Regulation and
Consumer Policy (1996), "DSTU 2860�94. Reliability
engineering. Terms and definitions", Derzhspo�
zhivstandard, Kyiv, Ukraine.

6. Puchenko, S.L. and Vejisenberh, I.V. (2009), " The
control module of reliability personnel", Materialy
Vserossijyskoji NPK "Bezopasnost  i ekologija
technologicheskih prozessov і proizvodstv" [Proceedings
of NPK "Safety and Ecology of technological processes
and production"], Moskov, DHAU, pp. 40—43.

7. Marketing Encyclopedia (2015), available at:
htt p://www. proexport .ru/ru/0 2esencn. htm
(Accessed 18 May 2015).

8. Ozehov, C.I. (1985), Slovar russkoho jazyka
[Russian dictionary], Moskov, Russia.

9. Zajtseva, A. (2015), "Measure the loyalty of
staff", available at: http://hr�kavjarnia.com.ua/
articles/20�loyalti (Accessed 18 May 2015).

10. Mihus, I.P. and Chernenko, S.A. (2013),
"Modern approaches to the assessment of an entity
from the standpoint of economic security", Business�
inform, vol. 10 p. 357—363.

11. Sochynska�Sybirceva, I.M. (2013), "Ensuring
the safety of personnel as a factor in increasing
competitiveness", Problemy ekonomiky, vol. 04, pp.
299—304.

12. Rozumenko, Ju. (2011), "Personnel security.
Checking for new employees". available at: http://
trudovepravo.com.ua/statti/lawyer/605�personnel�
security (Accessed 18 May 2015).

13. Skliarenko, A.K. (2010), " Threats of
information leakage by staff", available at: http://
analiz.at.ua/pabl/informacija/zakhist_informacija/
zagrozi_vitoki_informaciji_сherez_personal/3�1�0�
32 (Accessed 18 May 2015).

14. Malckazov, J.R. (2010), Psycklogija pratsi
[Psychology of Labour], Centr. uchbovoyi literatury,
Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 05.05.2015 р.


