
АНОТАЦІЯ 

Затонацький Д.А. Організаційно-економічний механізм управління 

кадровою безпекою на державних підприємствах. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

економіки за спеціальністю 051 «Економіка». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Київ, 2021. 

Сучасний світ, в якому розвиваються економіка та соціум, зазнає суттєвих 

трансформацій інформаційно-комунікаційного характеру. Зростання 

масштабності соціальних мереж, застосування хмарних технологій, імовірність 

доступу до великих масивів даних інституціонального рівня та корпоративного 

характеру призвели до збільшення небезпеки несанкціонованого використання 

персональних даних і корпоративної інформації. Державні підприємства  

піддаються постійному тиску внаслідок посилення загроз їх економічній та 

кадровій безпеці. За таких імперативів актуалізуються питання кадрової 

складової економічної безпеки підприємств, зокрема державних як стратегічних 

суб’єктів діяльності; загострюється потреба в запровадженні низки 

організаційно-економічних заходів, які б убезпечували підприємство від ризиків 

втрати службової та професійної таємниць, завдавання збитків через недостатню 

компетентність та мотивованість персоналу. 

Потреба у вдосконаленні наявних та розробленні нових концептуальних 

підходів щодо ефективного механізму управління кадровою безпекою 

обумовила вибір теми дисертаційної роботи, її мету та завдання. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади управління 

корпоративною кадровою безпекою» обґрунтовано основні підходи до 

визначення кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємства, 

досліджено інституційне забезпечення кадрової безпеки підприємства та 

прогресивні практики, що застосовуються для управління нею. 



За результатами дослідження встановлено, що визначення поняття 

«кадрова безпека» в сучасному науковому середовищі трактується переважно з 

точки зору стану кадрової ситуації в контексті ризиків та загроз, що 

породжують збитки для підприємства. Згідно з авторським концептом кадрова 

безпека підприємства є багатовимірним процесом ефективного управління 

персоналом на стадіях формування, використання та розвитку людського 

ресурсу. Визначено, що стратегічно важливою складовою економічної безпеки є 

безпека кадрова, яка має тісний взаємозв’язок з інформаційною безпекою. В 

управлінському контексті актуалізується науково-прикладна проблема 

запобігання витоку інформації та несанкціонованому використанню даних з боку 

працівників підприємства, вирішенню якої сприятиме досконале інституційне 

середовище. Доведено, що застосування сучасних підходів та моделей 

діагностики ризиків кадрової небезпеки на основі аналізу поведінки, зумовленої 

психологічними особливостями особистості та її місцем і сприйняттям у соціумі, 

дає змогу виявити співробітників, які є носіями загроз кадровій безпеці 

підприємства.  

У другому розділі «Аналіз особливостей забезпечення економічної 

безпеки підприємства шляхом політики кадрової безпеки» розглянуто вплив 

інсайдерських загроз на економічну безпеку підприємства, моделі оцінювання та 

захисту від інсайдерських загроз безпеці підприємства та визначено методичні 

підходи й інструментарій оцінювання рівня кадрової безпеки на підприємстві. 

Доведено, що для компанії є важливими витоки всіх видів інформації, 

оскільки вони можуть призвести до потенційних збитків. Проблема полягає в 

тому, що збитки від витоку комерційної інформації можна прорахувати і 

передбачити, тоді як втрати від витоку інших видів інформації прорахувати 

неможливо. Якщо ж розглядати сфери діяльності, що були найбільш вразливими 

до витоків, то лідерами залишаються високотехнологічні компанії та медичні 

установи, а найбільш захищеними були компанії сфери HoReCa, промислові й 

транспортні компанії 

Виявлено, що нові виклики, зумовлені природою поведінкової економіки з 

домінантою психологічних особливостей людського сприйняття соціально-



економічних реалій сьогодення, актуалізують питання кадрової безпеки 

підприємств. Визначено, що моніторинг кадрової безпеки слід проводити на 

основі декількох груп індикаторів. 

У третьому розділі «Шляхи вдосконалення організаційно-економічного 

механізму оцінювання та захисту від інсайдерських загроз на державному 

підприємстві» визначено модель оцінювання та захисту від інсайдерських 

загроз, проведено аналіз концепції управління корпоративною кадровою 

безпекою підприємства та оцінку економічної ефективності заходів для 

підтримки кадрової безпеки. 

Встановлено, що сучасна система кадрової безпеки підприємства, як 

іманентна компонента економічної безпеки, являє собою симбіоз як мінімум трьох 

елементів – досконалості технічних рішень, об’єктивної діагностики 

психологічних якостей особистості, розуміння вмотивованості працівників. 

Визначено, що в умовах становлення нової економіки, коли стрімкими темпами 

розвиваються високі інформаційно-комунікаційні технології, серед управлінських 

аспектів актуалізуються питання управління психологічним та мотиваційним 

потенціалом працівників. Найбільше витоків спостерігається у 

високотехнологічних компаніях та медичних установах, тоді як найліквіднішою 

є інформація банків, фінансових установ, промислових та торговельних 

компаній. Доведено, що серед інструментарію забезпечення кадрової безпеки на 

підприємстві зростає роль підвищення ступеня технічної захищеності стратегічно 

важливої корпоративної інформації, проте першість, належить позатехнічній 

стороні. Тому для вітчизняних підприємств важливим кроком у запровадженні 

комплексної та цілісної системи кадрової безпеки є поліпшення практики 

психологічної діагностики та моніторингу дій співробітників, зокрема – 

вдосконалення систем збору інформації щодо поведінкових індикаторів 

співробітників у корпоративному середовищі та за його межами. Дієвим 

інструментарієм посилення кадрової безпеки має стати антикризовий 

менеджмент персоналу, побудований з дотриманням низки принципів та 

реалізований через використання доцільних методів управління персоналом. На 



особливу увагу заслуговує командна робота, яка забезпечує синергетичний 

ефект у функціонуванні антикризових організаційних утворень. 

Наукове та практичне значення роботи полягає в розробленні сучасного 

інструментарію управління кадровою безпекою та захисту підприємства від 

інсайдерських загроз. 

Особистий внесок автора в рамках проведених досліджень полягає в 

розробленні теоретико-методологічних засад визначення та оцінки ефективності 

управління кадровою безпекою в системі економічної безпеки підприємства, 

виокремленні найбільш вразливих до загроз кадровій безпеці галузей економіки 

та формуванні комплексної концепції забезпечення захисту від інсайдерських 

загроз у системі економічної безпеки підприємства. 
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управління інсайдерськими загрозами. 

  



ANNOTATION 

Zatonatskyi D. Organizational and economic framework of personnel security 

management at the state enterprises. – Qualifying scientific work on the rights of a 

manuscript. 

Thesis for the degree of the Doctor of Philosophy in the field of Economics, in 

specialty of 051 “Economics”. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The modern world, in which the economy and society develop, is undergoing 

significant transformations of information and communication channels. Accelerating 

expansion of social networks, the use of cloud technologies, the probability of access 

to large databases at the institutional level of a corporate nature have led to an increase 

in the threats of unauthorized use of personal data and corporate information. Public 

enterprises undergo constant pressure as a result of increased threats to their economic 

and personnel safety. For such imperatives, issues of personnel component of 

economic security of enterprises, in particular public enterprises as strategic subjects 

of activity are actualized; the need to introduce a number of organizational and 

economic measures is aggravated, which would protect the company from the risks of 

losing service and professional secrets, causing losses due to insufficient competence 

and personnel motivation. 

The need to improve existing and develop new conceptual approaches to an 

effective mechanism for personnel security management has led to choosing the topic 

of the dissertation, its purpose and objectives. 

The first section "Theoretical and methodological principles of corporate 

personnel security management" substantiates the main approaches to determining 

personnel security in the economic security of the enterprise, examines the institutional 

support of personnel security and progressive practices used for personnel security 

management. 

According to the results of the study, the definition of "personnel security" in the 

modern scientific environment is interpreted mainly in terms of the state of the 

personnel situation in the context of risks and threats that cause losses to the enterprise. 



According to the author's concept, personnel security of the enterprise is a 

multidimensional process of effective personnel management at the stages of 

formation, use and human resources development. The research shows that a 

strategically important component of economic security is personnel security, which is 

closely connected with information security. In the management context, the scientific 

and practical problem of information leakage prevention and unauthorized use of data 

by employees from the enterprise is actualized, the solution of which will be facilitated 

by a perfect institutional environment. It is proved that the use of modern approaches 

and models of diagnosing the risks of personnel danger based on the analysis of 

behavior provoked by the psychological characteristics of the individual and his place 

and perception in society allows to identify employees who are threats to personnel 

security. 

The second section "Analysis of enterprise security by means of personnel 

security policy" examines the impact of insider threats on the economic security of the 

enterprise, models of assessment and protection against insider threats to enterprise 

security and identifies methodological approaches and tools for assessing the level of 

personnel security at the enterprise. 

It has been proven that all types of information are important for a company, as 

they can lead to potential losses. The problem is that losses from commercial 

information leaks can be calculated and predicted. Losses from leakage of other types 

of information cannot be calculated. If we consider the areas of activity that were most 

vulnerable to leaks, the leaders are high-tech companies and medical institutions, while 

the most protected here were companies in the field of HoReCa, industrial and transport 

companies. 

It is established that the new challenges caused by the nature of the behavioral 

economy with the dominance of psychological features of human perception of socio-

economic realities nowadays actualize the issue of personnel security of enterprises. It 

is determined that personnel security monitoring should be carried out on the basis of 

several groups of indicators. 

The third section "Ways to improve organizational and economic framework of 

the assessment and the insider threat management at a public enterprise" defines the 



model of assessment and protection against insider threats, analyzes the concept of 

corporate personnel security management and evaluates the cost-effectiveness of 

measures to maintain personnel security. 

It is established that the modern system of personnel security of the enterprise, 

as an immanent component of economic security, is a symbiosis of at least three 

elements - the perfection of technical solutions, objective diagnosis of psychological 

qualities of the individual, understanding the motivation of employees. It is determined 

that while forming new economy, when high information and communication 

technologies are developing rapidly, the issues of managing employees’ psychological 

and motivational potential are actualized among the managerial aspects. Most leaks are 

observed in high-tech companies and medical institutions, while the most liquid is the 

information of banks, financial institutions, industrial and commercial companies. It is 

proved that among the tools of personnel security at the enterprise the issues of 

increasing the degree of technical security of strategically important corporate 

information are relevant, but the priority belongs to the non-technical side. Therefore, 

for domestic enterprises an important step in the introduction of a comprehensive and 

integrated system of personnel security is to improve the practice of psychological 

diagnosis and employees’ monitoring, in particular - improving information collection 

systems on employee behavior indicators in the corporate environment and beyond. An 

effective tool for strengthening personnel security should be anti-crisis personnel 

management, built in accordance with a number of principles and implemented through 

the use of appropriate methods of personnel management. Special attention should be 

paid to teamwork, which provides a synergistic effect in functioning of anti-crisis 

organizations. 

The scientific and practical significance of the work is to develop modern tools 

for personnel security management and protection of the enterprise from insider 

threats. 

The personal contribution of the author in the framework of the research is to 

develop theoretical and methodological foundations for determining and evaluating the 

effectiveness of personnel security management in the economic security of the 



enterprise, identifying the most vulnerable to human security threats and developing a 

comprehensive concept of protection against insider threats in the economic security. 

Key words: personnel security, personnel security indicators, external and 

internal threats, economic security of the enterprise, system of personnel security 

indicators, human capital, new economy, cybersecurity of the enterprise, insider threat 

management. 
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