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навчання та розвиток персоналу. 
Таким чином, безпеко-орієнтована  BSC є не тільки ефективною 

системою інтегральної оцінки рівня економічної безпеки, але й може 
бути застосована у довгостроковій перспективі як інструмент для 
розробки стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства та 
дозволяє збалансовувати інтереси усіх груп стейкхолдерів підприємства, 
сприяє своєчасній мобілізації і найбільш раціональному використанню 
трудових, фінансових, техніко-технологічних та інших ресурсів 
підприємства в умовах дії зовнішніх і внутрішніх загроз. 
___________________________ 
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ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ СПРИЧИНЕННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ  

 
Сучасні реалії української економіки, для яких характерним є 

скорочення виробництва і ринку праці, зростання безробіття, 
обумовлюють значний відтік кадрів, зокрема великої кількості 
висококваліфікованих працівників закордон. Особливо ця тенденція 
спостерігається серед молоді. Проте, людський капітал має для країни 
велику цінність, оскільки підготовка кваліфікованих кадрів вимагає 
інвестицій часу та коштів. Людські ресурси, як реальні активи, 
забезпечують поточну та майбутню продуктивність підприємства, що є 
особливо актуальним в умовах глобальних економічних змін. 

Людський капітал несе в собі багато ризиків, з якими керівництво 
підприємства має бути готове зустрітися. Підприємства зосереджують 
свою увагу, як правило, на виробничих, маркетингових, фінансових, 
правових ризиках, не приділяючи достатньої уваги ризику людських 
ресурсів. Але як свідчить досвід, це є серйозною помилкою, оскільки 
люди є ключовим елементом багатьох стратегій управління ризиками. 

https://www.amazon.com/Performance-Measurement-Practices-Strategy-Management/dp/B00005RZ9A/ref=la_B00GS7Y1JA_1_3/144-1123804-9403715?s=books&ie=UTF8&qid=1523580409&sr=1-3
https://www.amazon.com/Performance-Measurement-Practices-Strategy-Management/dp/B00005RZ9A/ref=la_B00GS7Y1JA_1_3/144-1123804-9403715?s=books&ie=UTF8&qid=1523580409&sr=1-3
https://www.amazon.com/Performance-Measurement-Practices-Strategy-Management/dp/B00005RZ9A/ref=la_B00GS7Y1JA_1_3/144-1123804-9403715?s=books&ie=UTF8&qid=1523580409&sr=1-3
https://www.amazon.com/Performance-Measurement-Practices-Strategy-Management/dp/B00005RZ9A/ref=la_B00GS7Y1JA_1_3/144-1123804-9403715?s=books&ie=UTF8&qid=1523580409&sr=1-3
https://www.amazon.com/Performance-Measurement-Practices-Strategy-Management/dp/B00005RZ9A/ref=la_B00GS7Y1JA_1_3/144-1123804-9403715?s=books&ie=UTF8&qid=1523580409&sr=1-3
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Ризик людських ресурсів – це ризик того, що підприємства можуть 
зазнати збитків унаслідок відтоку або втрати персоналу, зниження 
морального духу, недостатнього розвитку людських ресурсів, 
неадекватного графіка роботи, неналежної робочої та екологічної 
безпеки, нерівності чи несправедливості у сфері управління людськими 
ресурсами або дискримінаційної поведінки [1]. 

Окрім того, фінансові наслідки неефективного менеджменту 
персоналу мають руйнівні наслідки. Неефективна кадрова політика 
керівників веде до скорочення витрат на утримання персоналу з метою 
збільшення власного прибутку, тоді як менеджери середньої ланки 
змушені працювати в умовах обмеженого фінансування. Тому навіть у 
складні економічні часи справжній лідер здатний захистити свою 
команду. З цього виходить, що команда неефективного керівника перша 
приймає на себе удар, а в результаті всі негативні наслідки неякісного 
менеджменту відчувають на собі і клієнти [2]. 

Розглянемо які загрози, у вигляді втрат, створює підприємству 
персонал. Найбільш розповсюдженим видом втрат є крадіжки, які на 
підприємстві мають прояв у трьох варіантах: незначні випадкові 
крадіжки, постійні крадіжки малого та середнього обсягу, а також 
середні та великі крадіжки. Працівники можуть вдатися до крадіжок 
товару, обладнання, коштів. Для великих крадіжок характерне 
присвоєнням клієнтських баз та інформації. Головним є той факт, що 
сприйняття таких вчинків з їхнього боку буде розцінене як «додаткова 
зарплата» чи «компенсація морального збитку». 

Значну роль у втратах підприємств відіграє і використання 
ресурсів підприємства у власних цілях. Непорозуміння з керівництвом, 
штраф або інша подія, яка буде сприйнята працівниками в негативному 
ключі – можуть викликати у персоналу емоційне бажання хоч в чомусь 
задовольнити свої потреби, зняти стрес і саме використання ресурсів 
підприємства може в цьому допомогти. У наслідок нестабільної психіки 
працівник може вдатися до більш руйнівних методів, таких як, 
наприклад, знищення майна підприємства. 

Також до втрат підприємства відносять отримання заробітної 
плати за роботу, яка не була виконана. Залежно від міри довіри 
керівництва, працівник може ігнорувати виконання роботи та 
одночасно отримувати зарплатню у повному обсязі. 

Без сумніву, значні втрати для підприємства приносить продаж 
конкурентам комерційних секретів підприємства, що може призвести до 
втрати його конкуренто спроможності на ринку. Крім цього, на 
підприємстві мають місце і дисциплінарні порушення. Сюди відносять: 
запізнення, фамільярність з керівництвом та клієнтами, через мірна 
шумність.   

Низький морально-психологічний клімат у колективі веде до 
збільшення плинності кадрів та зниження їх продуктивності. Плинність 
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кадрів може бути наслідком неефективного менеджменту. Щорічно 
компанії витрачають великі суми грошей, в тому числі й на навчання 
нових співробітників, які часто досить швидко переходять працювати в 
інші компанії, будучи невдоволеними умовами праці, та керівництвом.  

Шантаж компетентністю та повноваженнями – ще одна загроза 
підприємству з боку працівників. Сутність цього явища полягає у вимозі 
працівника пільг і переваг за його дійсними або уявними унікальними 
виробничими знаннями та умінням. Виконання одним робітником 
повноважень декількох посадових осіб може привести до створення 
умов для крадіжок. Особливо це актуально, коли компетенції однієї 
особи складаються в накопиченні компетенції кількох посадових осіб в 
рамках одного бізнес-процесу. 

Схильність співробітників до різних залежностей також створює 
загрози. З наведеного можна зробити висновок, що персонал – це не 
тільки основний ресурс підприємства, його потенціал, але й певна 
небезпека. Якщо на працівника лягає певний тягар проблем з боку 
керівництва, його внутрішній супротив може призвести до негативних 
наслідків. Тому, в першу чергу, саме керівник несе відповідальність за 
підбір персоналу, за моральний клімат у компанії, за його розвиток. 
Досвідчений керівник має розуміти, що кожний працівник може 
принести підприємству як прибуток, так й економічну нестабільність. 
Тому з метою убезпечення роботи підприємства персонал має бути 
забезпеченим сприятливими умовами для праці, нормальним 
психологічним кліматом та мотиваційними засобами. 
_________________________ 

1. Швець І. Б. Економічна безпека в управлінні персоналом / І. Б. Швець // Наукові 
праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 36-1. – Донецьк. – 2009. – С. 179-184.  

2. Козлов С. Персонал основной ресурс или основная угроза? / Електронний 
ресурс /Режим доступа http://sheriff.ru 
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