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допомогою можливо визначити основні напрями
фінансово-господарської діяльності та, на їх основі,
визначити пріоритетні напрями поглибленої оцінки.
В роботі досліджено поняття «фінансовий аналіз» та «фінансовий стан». Наведено етапи проведення експрес-аналізу до яких зокрема відносять
підготовчий, попередній огляд бухгалтерської звітності та заключний етап – читання балансу. У статті
запропоновано класифікацію джерел інформації

для проведення аналізу. Зокрема досліджено, що
основними джерелами інформації для проведення
аналізу є форми звітності балансу а також внутрішня
та зовнішня бізнес-документація.
Розглянуто взаємозв’язок фінансового аналізу
та експрес-аналізу підприємства та запропоновано
відповідну графічну модель із деталізацією складових загальної моделі фінансового аналізу та складових експрес-аналізу.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ
Панченко В.А. Функціональні складові системи кадрової безпеки. У статті розглянуто функціональні складові системи кадрової безпеки. Визначені поняття та терміни у сфері кадрової безпеки
на макро-, мезо- і мікрорівнях. Для подальшого аналізу автором сформовані функції служби кадрової
безпеки суб’єктів господарювання. Це дозволило, ґрунтуючись на функціональних складових, сформувати розподіл обов'язків та функцій серед уже існуючих підрозділів, визначити модель взаємозв’язку
із внутрішніми підрозділами та зовнішніми державними та недержавними установами і організаціями.
Ключові слова: кадрова безпека, система кадрової безпеки, підприємство, суб’єкт господарювання, модель.
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Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії
Панченко В.А. Функциональные составляющие системы кадровой безопасности. В статье рассмотрены функциональные составляющие системы кадровой безопасности. Определены понятия и термины в области кадровой безопасности на макро-, мезо- и микроуровнях. Для дальнейшего анализа автором сформированы функции службы кадровой безопасности субъектов хозяйствования. Это позволило,
основываясь на функциональных составляющих, сформировать распределение обязанностей и функций
среди уже существующих подразделений, определить модель взаимосвязи с внутренними подразделениями и внешними государственными и негосударственными учреждениями и организациями.
Ключевые слова: кадровая безопасность, система кадровой безопасности, предприятие, субъект
хозяйствования, модель.
Panchenko V.A. Functional components of the personnel security system. The article deals with
the functional components of personnel security systems. Definite concepts and terms in the field of personnel security at the macro, meso and micro levels. For further analysis, the author formed the functions
of the personnel security service of business entities. This allowed, based on the functional components, to
form the division of responsibilities and functions among existing units, to define the model of interconnection
with internal units and external state and non-state institutions and organizations.
Key words: personnel security, personnel security system, enterprise, subject of management, model.
Постановка проблеми. Останніми роками все
більшу актуальність придбаває поняття «кадрова
безпека», яке стало визнаватися невід’ємним атрибутом будь-якого підприємства чи суб’єкта господарювання, одним з основних показників в розумінні
організаційних та кадрових процесів, основою життєвого потенціалу підприємства, умовою її ефективності і конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження проблем формування
кадрової безпеки на підприємствах чи суб’єктах
господарювання внесли такі закордонні та вітчизняні вчені, як Астахова Л. В., Бурда І. Я., Єгоро-

з/п

1.

2.

3.

4.

ва Л. С., Жидецька Х. В., Кузнецова Н. В., Мішин
О. Ю., Мішина С. В., Момот Т. В., Назарова Г. В., Палига Є. М., Поскрипко Ю. А., Цветкова І. І. та багато
інших. Варто виокремити низку робіт, авторами яких
багато уваги було приділено теоретичним основам
побудови системи (політики) кадрової безпеки підприємства та її складових: Кузнецової Н. В., Поскрипко
Ю. А., Бурди І. Я., Гримак О. Я., Кузнецової Д. С., Єгорової Л. С., Фролової П. С. Також потребують уваги
авторські методики оцінювання кадрової безпеки
підприємства у відповідності до профілю галузі авторів: Бурда І. Я., Гавкалова Н. Л., Єгорова Л. С., Кузнецова Н. В., Момот Т. В., Назарова Г. В., Поскрип-

Таблиця 1
Поняття та терміни кадрової безпеки на макро-, мезо- і мікрорівнях
Англійське значення
Абревіатура
Опис
Розділ науки про кадрову безпеку (напрям), що
вивчає природні стосунки та взаємодію між суб’єкПерсестейт кадрова тами (об’єктами) на макрорівні, теоретичні (наукові)
Personnel security of
безпека держави
та практичні заходи та засоби щодо забезпечення
state
(макрорівень)
позитивного стану для кадрового розвитку, протидії загрозам та конфліктам та зростання загального
кадрового потенціалу держави
Розділ науки про кадрову безпеку (напрям), що
вивчає природні стосунки та взаємодію між суб’єкІнтеперсестейт
тами (об’єктами) на макрорівні, теоретичні (наукові)
International personnel міжнародна кадрова
та практичні заходи та засоби щодо забезпечення
security of state
безпека держави
позитивного стану для кадрового розвитку на міжна(макрорівень)
родному ринку, протидії загрозам та конфліктам та
зростання загального кадрового потенціалу
Персент кадрова
Personnel security of
безпека підприєм- Складова частина персестейту, див. визначення 1
enterprise
ства (мікрорівень)
Складова частина персестейту, розділ науки про
кадрову безпеку (напрям), що вивчає природні стоПерсерг кадрова
Personnel security of
сунки у межах соціальними системами та групами
безпека регіону
region
регіону, а також теоретичні (наукові) та практичні
(мезорівень)
заходи та засоби щодо забезпечення позитивного
соціального розвитку регіону

94

Випуск 3 (15) / 2018

Закінчення таблиці 1

6.

Personnel security of
enterprise activity

ко Ю. А. Проте питання визначення методів формування політики кадрової безпеки підприємства остаточно не вирішено.
Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення функціональних скаладових системи кадрової
безпеки.
Виклад основного матеріалу. Необхідність забезпечення прогресивного розвитку України обумовила
розробку Концепції національної безпеки України
[1-2]. Ця Концепція розроблена «для формування збалансованої державної політики й ефективного проведення комплексу погоджених заходів щодо захисту
національних інтересів у політичній, економічній,
соціальній, військовій, екологічній, науково-тех-

нічній, інформаційній і іншій сферах». Крім того,
ст. 17 Конституції України [3] економічну, й, отже,
кадрову безпеку визначає як найважливішою функцією держави, справою всього українського народу.
На основі проведеного аналізу вітчизняного й зарубіжного досвіду досліджень пропонуються наступні
поняття та терміни у сфері кадрової безпеки на макро[4-5], мезо- і мікрорівнях, які наведені в табл. 1.
В сучасних економічних умовах виникла нагальна
необхідність створення ефективно діючої служби економічної безпеки як одного з підрозділів підприємств
та установ. Систематизуючи функції та завдання
служби економічної безпеки, які наводять українські
науковці [5-10], автором було визначено такі, що найТаблиця 2

Виробничі цехи
Ремонтний цех
Відділ оцінки якості продукції
Транспортний відділ, диспетчери, гаражі
Відділ охорони праці
Відділ екології
Планово-економічний відділ
Комерційний відділ
Відділ ЗЕД
Бухгалтерія
Служба економічної безпеки
Відділ інформаційних технологій
Відділ будівництва та ремонту
Відділ управління персоналом
Лабораторії
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технологічна

кадрова

майнова

правова

Підрозділи

корпоративна

Складові

фінансова

Матриця «складові системи кадрової безпеки –
підрозділи забезпечення економічної безпеки» підприємства

екологічна

Personnel security
between region

інформаційна

5.

Складова частина персестейту, розділ науки про
кадрову безпеку (напрям), що вивчає природні стоПерсеберг кадрова
сунки між соціальними системами та групами регібезпека між регіоону, а також теоретичні (наукові) та практичні заходи
нами (мезорівень)
та засоби щодо забезпечення позитивного соціального міжрегіонального розвитку (кластерів)
Складова частина персестейту, (під)розділ науки
про кадрову безпеку (напрям), що вивчає природні
Персентак кадрова
стосунки між суб’єктами підприємницької діяльнобезпека підприємсті, а також теоретичні (наукові) та практичні заходи
ницької діяльності
та засоби щодо забезпечення виробництва продукції,
(мікрорівень)
виконання робіт та наданню послуг з метою отримання прибутку
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Функції

Завдання
організаційні роботи з правового та інженернотехнічного захисту комерційних таємниць

організаційна

організація спеціального діловодства, яке
унеможливлює
несанкціоноване
одержання
інформації, віднесеної до комерційної таємниці
участь у розробці статутних та інших
господарських документах з метою відображення в
них вимог забезпечення безпеки та захисту комерц.
таємниці
виявлення та локалізація можливих каналів
витоку конфіденційної інформації в процесі
діяльності та екстремальних ситуаціях
оцінка
маркетингових
неправомірних дій конкурентів

інформаційноаналітична

ситуацій

та

оцінка зовнішніх та внутрішніх загроз
діяльності підприємства та розробка заходів щодо
нейтралізації їх впливу
виявлення та перекриття можливих каналів
витоку конфіденційної інформації
вивчення документів осіб, що претендують на
заміщення вакантних посад на підприємстві

інформаційнопсихологічна

участь у розв’язанні трудових спорів та
конфліктів
організація
та
проведення
службових
розслідувань за фактами порушень безпеки
підприємства
охорона виробничо-господарської діяльності та
захист інформації, що вважається комерційною
таємницею

охоронна

організація режиму безпеки усіх видів
діяльності, включаючи ділові зустрічі, переговори,
наради тощо таємницею
організація особистої безпеки керівництва та
провідних менеджерів підприємства

Рис. 1. Функції служби кадрової безпеки суб’єктів господарювання

Джерело: складено автором

більш притаманні службі кадрової безпеки (рис. 1).
Дослідження організаційних структур проаналізованих підприємств, в яких застосовується повністю
або в частині її окремих елементів «система кадрової
безпеки» показало взаємодію її елементів з іншими
підрозділами, що забезпечує підтримку рівноважного
стану кадрової безпеки підприємства.

Використовуючи складові кадрової безпеки,
автором була складена матриця «складові системи
кадрової безпеки – підрозділи забезпечення економічної безпеки» (табл. 2).
Розглядаючи діяльність підприємств, слід наголосити на тому, що не дивлячись на специфіку
функцій, які вирішують окремі структурні підроз-

96

Випуск 3 (15) / 2018

Таблиця 3
Розподіл функцій щодо забезпечення кадрової безпеки діяльності суб’єкту
господарювання серед вже існуючих підрозділів
Функціональні
Функції щодо забезпечення
Структурний
складові
кадрової безпеки
підрозділ
формування капіталу, в т.ч. акціонерного
Планово-економічний відділ,
(розробка проспекту емісії, розрахунок
Фінансовий відділ
обсягу
емісії,
номіналу
та
кількості
акцій)
фінансова
використання капіталу (виплата дивіденФінансовий відділ,
дів)
Корпоративний секретар
встановлення взаємовідносин зі стейкхол- Корпоративний секретар
дерами, організація та проведення загалькорпоративна
них зборів акціонерів, оприлюднення
інформації про їх результати та результати
діяльності
юридичний супровід під час підготовки та Юридичний відділ,
правова
проведення випуску та розміщення ЦП,
Корпоративний секретар
врегулювання корпоративних конфліктів
майнова
розробка бізнес-плану щодо розширення
Планово-економічний відділ,
виробництва або бізнесу в цілому, обгрун- Фінансовий відділ
технологічна
тування витрат
інформаційно-аналітичний супровід; під- Фінансовий відділ
бір та перевірка персоналу, недопущення Відділ управління персоналом,
розкриття інформації, що становить
Юридичний відділ
комерційну
таємницю
інформаційна
інформаційно-психологічний нагляд за
Відділ управління персоналом,
працівниками суб’єкту господарювання,
Юридичний відділ
що мають доступ до комерційної таємниці
запобігання порушенням екологічних нор- Юридичний відділ,
екологічна
мативів з метою покращення репутації
Відділ екології
діли підприємства та їх співробітники, кожен з них
працює задля загальної мети: збільшення прибутку
та зростання добробуту власників. При цьому особлива увага служби економічної безпеки підприємства повинна приділятись координації зусиль всіх
підрозділів щодо забезпечення економічної безпеки
підприємства.
Проведений аналіз показав досить розгалужену
систему підрозділів служби кадрової безпеки підприємств, які забезпечують її підтримку на достатньому рівні у процесі надання різноманітних послуг,
але в організаційні структурі всіх обраних суб’єктів
господарювання, відсутня посада «корпоративного
професіонала», який відповідає саме за стан корпоративного управління в ньому, що негативно відображається на їх економічній безпеці.
Автор вважає, що суб’єкти господарювання при
формуванні системи кадрової безпеки в цілому
та економічної безпеки їх діяльності зокрема можуть
як розподілити функції щодо забезпечення кадрової
безпеки серед уже існуючих структурних підрозділів,
так і створити окремий підрозділ – службу (у склаід
системи) економічної безпеки. В першому випадку,
ґрунтуючись на функціональних складових, розподіл
обов'язків та функцій серед уже існуючих підрозділів
може відбуватись наступним чином (табл. 3).

При цьому окреме місце у забезпеченні функціонування системи кадрової безпеки суб’єктів
господарювання повинно належати професіоналу.
І в першому, і у другому випадках, в процесі свого
функціонування СКБ встановлює взаємозв’язки із
внутрішніми підрозділами та зовнішніми державними та недержавними установами і організаціями
(рис. 2).
При забезпеченні кадрової безпеки СКБ здійснює
перевірку працівників, що наймаються на роботу,
та встановлює їх взаємозв’язок з іншими працівниками (афілійовані особи), звертаючись для цього до
правоохоронних органів та Служби безпеки України. У разі прийняття їх на роботу слідкує за правильністю юридичного оформлення їх договірних
відносин та призначення заробітної плати. При
виникненні трудових спорів та з метою запобігання
ним взаємодіє з Державним комітетом України по
нагляду за охороною праці.
Таким чином, запропонована автором модель
взаємодії служби безпеки із внутрішніми та зовнішніми підрозділами допоможе суб’єктам господарювання вдосконалити організацію їх кадрової безпеки
в цілому та при здійсненні власної діяльності зокрема.
Висновки. Процес функціонування підприємства
чи суб’єкта господарювання не може бути ефектив-
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Рис. 2. Модель взаємодії служби безпеки із внутрішніми підрозділами та
зовнішніми установами

ним без правильно функціонуючої кадрової безпеки.
Вона є невидимою, проте дуже відчутним чинником
внутрішнього середовища суб’єктів господарювання,
який проявляється в його діяльності. Адаптованими
до всякого роду подій є тільки ті підприємства, які
формують і вдосконалюють свою кадрову безпеки.
Формування кадрової безпеки передбачає застосування певних понять, методів, схем взаємодії.
Серед найбільш ефективних були виділені: поняття
та терміни у сфері кадрової безпеки на макро-, мезоі мікрорівнях; розподіл обов'язків та функцій серед

уже існуючих підрозділів, модель взаємозв’язку із
внутрішніми підрозділами та зовнішніми державними та недержавними установами і організаціями.
Таким чином, менеджерам підприємств чи
суб’єктів господарювання, необхідно зосередити
увагу на такому аспекті діяльності як формування
кадрової безпеки. Саме така діяльність сприятиме
формуванню та підтримці корпоративного духу
співробітників, покращенню ефективності їх праці,
а отже і більш результативному досягненню цілей
підприємства чи суб’єкта господарювання.
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СУБКОНТРАКТНІ ВІДНОСИНИ В ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Решетнікова І.Л. Субконтрактні відносини в ланцюгу поставок промислового підприємства.
У статті узагальнено теоретичні аспекти субконтрактних відносин як сучасної форми промислової кооперації, проаналізовано світові тенденції використання, уточнено роль субконтрактних відносин у формуванні ланцюгу поставок підприємства та запропоновано концептуальні положення їх реалізації.
Ключові слова: субконтрактація, кооперація, ланцюг поставок, центри субконтрактації. промислове підприємство, партнерські відносини.
Решетнікова І.Л. Субконтрактные отношения в цепи поставок промышленного предприятия.
В статье обобщены теоретические аспекты субконтрактных отношений как современной формы промышленной кооперации, проанализированы мировые тенденции использования, уточнена роль субконтрактных отношений в формировании цепи поставок предприятия и предложены концептуальные
положения их реализации.
Ключевые слова: субконтрактация, кооперация, цепь поставок, центры субконтрактации, промышленное предприятие, партнерские отношения.
Reshetnikova I.L. Subcontract relations in the supply chain of an industrial enterprise. The theoretical aspects of subcontracting relations as a modern form of industrial cooperation have been summarized in
the article. Also, the analyses of using world trends, specifies the role of subcontracting relations in the formation of the supply chain of the enterprise and proposes conceptual provisions for their implementation has
been clarified.
Key words: subcontraction, cooperation, supply chain, subcontracting centers, industrial enterprise,
partnership relations.
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