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ОГЛЯД ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА НАПРЯМКАМИ: 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА, СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
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Таблиця А 1.1 – Огляд дисертаційних досліджень за напрямками: економічна безпека, система економічної 

безпеки 

Рік Автор Назва Ключові питання дослідження Наукова новизна 

1 2 3 4 5 

2008 Нагорна Н.І. Організаційно-економічний механізм 

у забезпеченні стійкої економічної 

безпеки промислових підприємств. 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидат економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04. Національна 

академія наук України. Інститут 

проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень, Одеса, 2008. 

 

Розробка організаційно-економічного 

механізму для забезпечення стійкої 

економічної безпеки підприємства на 

базі комплексного аналізу та 

наукового обгрунтування 

Розроблено організаційно-

економічний механізм, який полягає у 

збалансованості інтересів 

взаємодіючих суб'єктів з метою 

підвищення рівня взаємної 

економічної безпеки. Запропоновано 

методичний підхід до оцінки та 

аналізу рівня економічної безпеки 

підприємства на базі розробленої 

ієрархічної моделі складових 

елементів його економічної системи з 

додаванням ще двої нових складових 

інноваційної та ретроспективної, за 

ступенем їх впливу на стан безпеки. 

Удосконалено сутність поняття 

―економічної безпеки‖ і ―стійкої 

економічної безпеки‖ промислового 

підприємства, в яких вона розглянута 

як стан економічної системи його 

внутрішнього середовища, здатний 

протягом усього життєвого циклу 
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підприємства успішно нейтралізувати 

як власні внутрішні, так і зовнішні 

загрози без відчуття для себе 

ресурсних витрат. 

Також удосконалено принципи 

організації стійкої економічної 

безпеки підприємства, що реалізовані 

у вигляді систем регулювання 

економічних дій суб'єктів, які 

впливають на рівень економічної 

безпеки 

2008 Медвідь М.М. Фінансова безпека регіонів України 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидат економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05. Полтавський 

національний технічний університет 

імені Юрія Кондратюка, Полтава, 2008 

Розробка теоретико-методологічних 

засад оцінювання стану фінансової 

безпеки регіону та обґрунтування 

практичних рекомендацій щодо 

розроблення комплексу економіко-

математичних моделей для 

забезпечення фінансової безпеки 

регіону. 

Вперше розроблено методичні підходи 

оцінювання стану фінансової безпеки 

регіону, які полягають у послідовному 

порівнянні системи показників 

фінансової безпеки з їх пороговими 

значеннями у комплексі з аналізом 

тенденцій зміни цих показників. 

Уведено в систему показників 

фінансової безпеки регіону новий 

показник ―темп зростання, 

(зменшення) суми матеріальних утрат 

регіону внаслідок вчинення 

фінансових злочинів‖, який 

характеризує тенденцію обсягів утрат 

фінансових ресурсіврегіону внаслідок 
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протиправних дій. Визначено 

порогове значення інтегрального 

показника соціальної напруженості 

регіону. Удосконалено поняття 

―фінансова безпека регіону‖, 

удосконалено класифікацію станів 

фінансової системи регіону за 

ступенем прояву фінансових загроз та 

небезпек. Дістали подальшого 

розвитку принципи регіональної 

політики щодо формування фінансової 

безпеки регіону, регіональний 

менеджмент, запропоновано підходи 

до прогнозування стану фінансової 

системи регіону. 

 

2009 Прокопішина 

О.В. 

Управнління економічною безпекою 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидат економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04. Харківський 

національний економічний 

університет, Харків, 2009.  

Подальший розвиток теоретичних 

положень та розробка науково-

методичних рекомендацій щодо 

ефективного управління економічною 

безпекою зовнішньоекономічною 

діяльності машинобудівного 

підприємства. 

Наукова новизна полягає в 

обгрунтуванні підїходів до 

формування та вдосконалення 

управління економічною безпекою 

підприємства. Удосконалено 

визначення ―економічна безпека 

підприємства‖ в якому 

розмежовуються дві  складіві — 

статична -  характеризується 

цілісністю та захищеністю 
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підприємства від негативного впливу 

факторів зовнішньог та внутрішнього 

середовищ та динамічна — такі умови 

господарювання, в яких реально 

існують та суб'єктивно 

усвідомлюються можливості щодо 

реалізації його економічних інтересів 

відповідно до обраної місії. 

Удосконалено систему показників, що 

використовуються для обгрунтування 

управлінського рішення щодо виходу 

підприємства на нові зарубіжні ринки 

за рахунок введення нового показника 

, який кількісно характеризує 

агресивність середовища і дозволяє 

враховувати значну мінливість 

економічних інтересів потенційних 

партнерів. Набули подальшого 

розвитку диференціація носіїв загроз 

економічній безпеці, удосконалено 

методичний підхід до комплексного 

оцінювання економічної безпеки 

підприємства, який характеризується 

виділенням двох складових — 

статичної та динамічної.  

2009 Репешко І.В. Стратегія розвитку економічної Мета — обгрунтування теоретичних Вперше запропоновано методичний 
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безпеки підприємств 

машинобудування.  

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидат економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04. Національний 

технічний університет ―Харківський 

політехнічний інститут‖, Харків, 2009 

положень, методичних підходів і 

науково-практичних пропозицій щодо 

формування системи забезпечення 

економічної безпеки підприємства 

машинобудування при реалізації 

стратегії його розвитку. 

підхід до формування механізму 

реалізації стратегії економічної 

безпеки машинобудівного 

підприємства, що передбачає 

моніторинг визначених соціально-

економічних показників, які 

характеризують загрози, що дозволяє 

зробити об'єктивні висновки за за 

окремими видами загроз і своєчасно 

зробити відповідні пропозиції для 

ефективності управління, 

удосконалено поняття економічна 

безпека, удосконалено методичний 

підхід щодо забезпечення економічно 

безпечного стану підприємства із 

застосуванням інтегрального 

показника, удосконалено модель 

альтернативних рішень для здійснення 

контролю за реалізацією заходів щодо 

управління економічно. Безпекою на 

всіх рівнях управління. Розроблено 

рекомендації щодо оцінки формування 

напрямів управління економічною 

безпекою підприємства.  

2009 Яременко О.Ф Механізм управління економічною 

безпекою машинобудівного 

Обгрунтовано науково-теоретичні 

основи та розроблено механізм 

На підставі узагальненої оцінки рівня 

економічного стану розроблено 



 

230 

 

підприємства. 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидат економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04. Хмельницький 

національний університет. 

Хмельницький, 2009 

управління економічною безпекою 

машинобудівного підприємства. 

механізм забезпечення прийняття 

управлінських рішень щодо 

підвищення стабільності та безпеки 

функціонування суб'єкта 

господарювання. Розроблено систему 

моніторингу економічної безпеки 

промислового підприємства, що 

грунтується на виявленні достовірного 

стану економічної безпеки 

підприємства та за її окремими 

складовими. Удосконалено сутність 

поняття ―управління економічною 

безпекою підприємства‖удосконалено 

систему оцінки рівня економічної 

безпеки промислового підприємства в 

умовах конкурентних відносин.  

2011 Шутяк Ю.В. Діагностика економічної безпеки 

підприємства. 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидат економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04. Хмельницький 

національний університет, 

Хмельницький, 2011 

Розробка теоретичних положень, 

методичних та практичних 

рекомендацій щодо діагностики 

економічної безпеки машинобудівного 

підприємства. 

Вперше побудовано систему 

управління економічною безпекою 

підприємства з позицій діагностики 

економічних суперечностей процесу 

відтворенняна підприємстві і включає 

формування системи показників 

оцінки суперечностей для кожного 

етапу процесу відтворення з 

подальшою розробкою управлінських 

рішень щодо нецтралізації загроз і 
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реалізації можливостей. Удосконалено 

підхід до діагностики економічної 

безпеки з використанням единого 

коєфіцієнту відтворення, 

удосконалено інструментарій 

управління еономічною безпекою, на 

основі врахування характеру 

економічних суперечностей на 

підприємстві і етапу процесу 

відтворення, на якому проявляються ці 

економічні скперечності. 

2014 Байда Б.Ф. Економічна безпека у системі 

розвитку підприємництва в Україні. 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидат економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03. Львівський 

національний університет імені Івана 

Франка, Львів, 2014 

Розробка теоретичних положень і 

практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення питань формування та 

зміцнення економічної безпеки в 

системі розвитку підприємництва в 

Україні 

Вперше на основі переліку 

структурно-функціональних 

характеристик ринкового середовища  

(макроекономічна, техніко-

технологічна, інноваційно-

інвестиційна, інтелектуально-кадрова, 

фінансова, соціальна, екологічна) 

розроблено методичні засади 

оцінювання і прогнозування рівня 

економічної безпеки підприємництва, 

через розрахунок інтегрального 

показника економічної безпеки 

підприємництва. Удосконалено 

класифікацію економічних ризиків 

підприємництва з урахуванням 
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особливостей його розвитку, 

систематизовано форми та види 

підприємництва, удосконалено 

головні напрями державної 

регуляторної політики сприяння 

розвитку підприємництва в Україні. 

2014 Аніпко Л.В. Фінансові інструменти забезпечення 

економічної безпеки вищих воєнних 

навчальних закладів при підготовки 

офіцерів. 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидат економічних наук за 

спеціальністю 21.04.02. Харківський 

національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова, 

арків, 2014 

Розробка теоретико-методичних засад 

та практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення програмно-цільового 

методу та фінансових інструментів 

регулювання фінансування ВВНЗ 

МОУ  для забезпечення економічної 

безпеки при підготовці військових 

фахівців на етапі реформування 

військової освіти, в умовах 

скорочення чисельності та змін 

організаційно-штатної структури 

Збройних Сил. 

Вдосконалено фінансові інструменти 

забезпечення економічної безпеки  

видових ВВНЗ при підготовці 

офіцерів. Удосконалено программу 

річного фінансування підготовки 

курсантів ВВНЗ, методичні підходи до 

оцінки економічної безпеки ВВНЗ на 

підставі результатів аналізу соціально-

економічних особливостей 

фінансування військової освіти.  

2015 Кошовий Б-П. 

О. 

Демотивація праці як загроза 

економічній безпеці підприємницької 

діяльності. 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидат економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04.  Приватний 

виший навчальний заклад ―Львівський 

університет бізнесу та права‖, Львів, 

Обгрунтовано теоретико-методичні 

положення та практичні рекомендації 

щодо подолання демотивації праці як 

загрози економічній безпеці 

підприємницької діяльності. 

Вперше обгрунтовано теоретико-

методичні положення щодо подолання 

демотивації праці як загрози 

економічній безпеці на прикладі 

приватного вищого навчального 

закладу. встановлено, що демотивація 

погіршує якість освітніх послуг та 

конкурентоспроможність приватного 
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2015.  вищого навчального закладу. 

Удосконалено наукові підходи до 

класифікації загроз економічній 

безпеці підприємницької діяльності 

ВВНЗ, методику аналізу безпекового 

середовища діяльності на прикладі 

приватног навчального закладу. , 

методику аналізу проявів демотивації 

праці як загрозі економічній безпеці 

ВВНЗ. 

2015 Щеглюк Б.П. Експорт технологій виробництва 

товарів військового призначення та 

подвійного використання в контексті 

економічної безпеки держави. 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидат економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04. Національний 

інститут стратегічних досліджень, 

Київ, 2015. 

Теоретико-методичне обгрунтування 

можливості посилення економічної 

безпеки держави шляхом розвитку 

експорту військових технологій, 

розробка методичного забезпечення та 

обгрунтування пропозицій і 

рекомендацій щодо впровадження 

практичних заходів із питань розвитку 

експорту військових технологій в 

умовах необхідності посилення 

економічної безпеки.  

Впеше обгрунтовано методичний 

підхід визначення доцільності 

експорту військових технологій на 

основі інтегрування економічних та 

неекономічних показників у єдину 

систему оцінювання., удосконалено 

науково-методичні основи мркетингу 

військових технологій шляхом 

інтеграції вартісних та якісних 

показників військової технології. 

2016 Малик О.В. Формування механізму управління 

фінансовою безпекою підприємства. 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидат економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04. Хмельницький 

Обгрунтування теоретичних засад , 

методичних підходів та практичних 

рекомендацій щодо формування та 

реалізації механізму управління 

фінансовою безпекою підприємства. 

Вперше розроблено структурну 

модель механізма управління 

фінансовою безпекою підприємства, 

яка базується на комплексній системі 

оцінки фінансової безпеки та включає 
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національний університет, 

Хмельницький, 2016 

інструменти, важелі, методи 

управління фінансовою безпекою та 

фінансовими ризиками. Удосконалено 

функціональну структуру фінансової 

безпеки підприємства шляхом 

виокремлення бюджетно-податкової, 

страхової, фондової, кредитної та 

грошової складових. Удосконалено 

концептуальні підходи до управління 

фінансовою безпекою, запропоновано 

науково-методичний інструментарій 

для оцінки рівня фінансової безпеки 

підприємства.  

2016 Новіков Д.А. Теоретико-методичне забезпечення 

управління трудовим потенціалом 

промисловості регіонів України.  

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидат економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05. Харківський 

національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова, 

Харків, 2016 

Вдосконалення та обгрунтування 

теоретико-методичного базису 

управління трудовим потенціалом 

промисловості регіонів України 

Удосконалено методичний підхід до 

вимірювання та оцінювання трудового 

потенціалу промисловості регіонів, 

який оснований на розмежуванні 

часткових показників на стимулятори 

та дестимудятори промислового 

розвитку, визначенні кожного 

показника в певній сукупності. 

Розроблено методичний підхід до 

формування та функціонування 

системи управління трудовим 

потенціалом промисловості регіонів 

україниякий базується на описі станів 
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системоутворюючої та 

системозабезпечуючої підсистем, 

взаємодія яких визначається 

загальною метою управління на основі 

використання управлінської 

інформації 

2016 Чех Н.О. Управління власним капіталом як 

складова забезпечення корпоративної 

безпеки акціонерних товариств. 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидат економічних наук за 

спеціальністю 21.04.02.  

Розробка теоретико-методичних 

положень та обгрунтування 

практичних рекомендацій щодо 

удосконалення процесу управління 

власним капіталом акціонерних 

товариств в системі забезпечення їх 

корпоративної безпеки. 

Удосконалено підхід до оцінки рівня 

корпоративної безпеки акціонерних 

товариств за системою 

формалізованих та лінгвістичних 

(формування з використанням 

інструментів нечіткої логіки) 

показників корпоративної безпеки із 

установленням вагомості кожного з 

них за функціональними 

компонентами корпоративної безпеки. 

Запропоновано інформаційно-

аналітичне забезпечення процесу 

здійснення первинного публічного 

розміщення акцій корпоративного 

підприємства шляхом розробки 

морфологічної матриці ІЗЩ-

діагностики акціонерного товариства.  

2017 Білик Р.Р. Конкурентоспроможність регіонів 

України в системі зміцнення їх 

економічної безпеки.  

Розробка теоретико-методологічних і 

прикладних засад підвищення 

конкурентоспроможності регіонів в 

Вперше запропоновано теоретико-

методичні засади  дослідження 

конкурентоспроможності регіону в 
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Дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05. ДУ ―Інститут 

регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України‖, Львів, 

2017 

контексті зміцнення їх економічної 

безпеки. 

контексті зміцнення еконмічної 

безпеки України, які передбачають 

оцінювання соціально-економічного 

розвитку регіону крізь призму таких 

ознак як стійкість до внутрішніх і 

зовнішніх коливань, адаптивність до 

мінливого середовища, ефективність 

використання внутрішнього 

потенціалу, здатність взаємодіяти з 

іншими регіонами та підтримувати 

власну конкурентоспроможнсть. 

Визначено стратегічні пріоритети 

підвищення конкурентоспроможності. 

Розроблено систему інформаційно-

аналітичного забезпечення 

ідентифікації стану і умов економічної 

безпеки регіону. Удосконалено 

поетапну модель досягнення 

синергічного ефекту міжрегіональної 

взаємодії задля підвищення 

конкурентоспроможності регіонів. 

Обгрунтовано напрями зміцнення 

безпеки територіальних громад в ході 

реалізації адміністративно-

територіальної реформи в Україні.  

2017 Роженко О.В. Управління підприємством на основі Обгрунтування теоретико-методичних Удосконалено науково-методичний 
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забезпечення його економічної 

безпеки. 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидат економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04. Одеський 

національний політехнічний 

університет, Одеса, 2017 

засад і розробка рекомендацій щодо 

управління підприємством на основі 

забезпечення його економічної 

безпеки 

підхід до визначення інтегрального 

показника ефективності управління 

економічною безпекою підприємства, 

який полягає у поступовому 

розрахунку за рівнями локальних 

складових економічної безпеки 

підприємства;  підхід до визначення 

стратегії управління підприємством на 

основі забезпечення його економічної 

безпеки, який передбачає перелік 

типів стратегій (виживання, існування, 

зростання, обмеженого зростання)  з 

подальшою ідентифікацією її 

стратегічних альтернатив  та 

методичний інструментарій вибору 

стратегії управління підприємством; 

методичний підхід  до систематизації 

резервів зростання рівня економічної 

безпеки в залежності від  їх розміру та 

стану  рівноваги підприємства в 

поточному, тактичному, 

середньостроковому та 

довгостроковому періодах. 

2017 Аванесова Н.Е. Економічна безпека підприємств 

оборонно-промислового комплексу 

України в системі національної 

Розробка теоретичних, 

методологічних і методичних 

положень, наукових і практичних 

Уперше обгрунтовано  концепцію 

формування економічної безпеки 

підприємств ОПК в умовах 
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безпеки держави. 

Дисертація на здобуття наукового 

ступеня доктор економічних наук за 

спеціальністю 21.04.02. Харківський 

національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова., 

Харків, 2017 

рекомендацій щодо визначення 

стратегічних орієнтирів підвищення 

рівня забезпечення економічної 

безпеки підприємств ОПК.  

евроінтеграції шляхом обгрунтування 

кластерної моделі об'єднання 

підприємств ОПК в рамках єдиного 

інноваційного циклу‖дослідження-

розробка- серійне виробництво- 

споживання- сервісне обслуговування- 

утилізація‖ за п'ятьма виробничими 

сегментами. Визначено методологічні 

засади процесу розробки системи 

індикаторів оцінки рівня економічної 

безпеки підприємств ОПК України.  

 

 



 

239 

 

ДОДАТОК Б 

 

УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ  

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБЄДНАННЯ  

«ПРОФЕСІОНАЛІВ З НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

імені О.М. БЕКЕТОВА 

ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНОЇ АНАЛІТИКИ ТА АНТИКОРУПЦІЙНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ  

ХНУМГ імені О.М. БЕКЕТОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

для дослідження організації та здійснення кадрового забезпечення  

функціонування системи економічної безпеки  

суб’єктів господарської діяльності  
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Харків – 2015
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ШАНОВНИЙ КОЛЕГО! 

 

З метою підготовки пропозицій щодо удосконалення кадрового забезпечення 

підприємств в системі їх економічної безпеки, звертаємося до Вас із проханням 

прийняти участь у опитуванні.  

Нам важлива Ваша думка! 

Просимо Вас уважно ознайомитися з усіма питаннями й відповісти на кожне з 

них позначивши    питання, яке найбільш відповідає Вашій думці. Від чіткості 

Ваших відповідей буде залежати правильність наших висновків. 

Анонімність гарантується. Отримані результати будуть використовуватися в 

узагальненому виді. 

 

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ВИКОНАНУ РОБОТУ! 

 

1. Чисельність працівників на Вашому підприємстві становить 

(позначте ): 

а) до 50___    б) до 100 ___     в) до 500 ___     г) до 1000 ___     д) інше ____ 

2. Ваша посада: 

а) засновник підприємств       (01) 

б) директор підприємства, який є одним з засновників   (02) 

в) директор підприємства, який не є засновником   (03) 

г) керівник підрозділу безпеки, який є одним з засновників  (04) 

д) керівник підрозділу безпеки, який не є засновником  (05) 

ж) фахівець з безпеки підприємства     (06) 

з) інша посада (вкажіть яка)       (07) 

__________________________________________________________________ 

3. Ваш стаж (відповідь дайте, будь ласка, по кожному рядку): 

Стаж до 3-х 

років 
від 3-х до 5 від 5 до 15 Більше 15 

Загальний виробничий стаж (01) (02) (03) (04) 
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Роботи на посаді (01) (02) (03) (04) 

Роботи на підприємстві (01) (02) (03) (04) 

4. Освіта та наявність вченого ступеня:  

а) повнавища (спеціаліст, магістр)…….(01)     б) базова вища 

(бакалавр)…….(02) 

в) молодший спеціаліст (середня спеціальна)…….(03)       г) середня…….(04) 

д) кандидат наук…….(05)       е) доктор наук…….(06) 

 

5. Профіль отриманої вищої освіти: 

а) юридична спеціальна (МВС, СБУ)…….(01)  д) педагогічна……..(05) 

б) юридична звичайна…….(02) в) військова…….(03) е) економічна…/.(06) 

ж) фахівець з безпеки підприємства…….(07)  г) технічна………...(04) 

з) інше (вкажіть яка) …….(08)______________________________________ 

 

6. Основний профіль та галузь діяльності Вашого підприємства: 

а) виробнича діяльність (01) д) інвестиційна діяльність  (05) 

б) страхова діяльність  (02) ж) освітня, наукова діяльність (06) 

в) банківська діяльність (03) з) інша діяльність (вкажіть яка) (07) 

г) надання послуг  (04)  

__________________________________________________________________ 

7. Діяльність Вашого підприємства за останні 5 років, можливо 

характеризувати як: 

а) стрімке зростання…………(01)   б) стабільне…….(02) 

в) зниження потенціалу……..(03) 

 

8. Чи згодні Ви, щоосновним завданням кадрового забезпечення системи 

економічної безпеки СГ в сучасних умовах є: 

Задоволення потреб СГ у висококваліфікованих фахівцях в галузі економічної 

безпеки, які здатні виконувати визначені кваліфікаційними характеристиками 

та посадовими інструкціями свої завдання та обов’язки по забезпеченню 

безпеки СГ та його власника відповідно сучасним викликам та загрозам у 
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відповідності чинного законодавства та з урахуванням досягнення визначених 

інтересів СГ. 

а) згодний повністю  (01)   в) не згодний  

 (03) 

б) частково згодний  (02)   г) маю власну думку 

 (04) 

9. Чи потрібно, для вашого СГ мати відповідне кадрове забезпечення в 

системі економічної безпеки: 

 

а) так, неодмінно потрібно  (01)  г) непотрібно  

 (03) 

б) напевно потрібно.   (02)  д)маю відповідне  

 (04) 

 

10. Хто, на Вашу думку, повинен безпосередньо відповідати за кадрове 

забезпечення економічної безпеки (ЕБ) на Вашому підприємстві 

(не більше 3 варіантів)  

а) засновник (ки)     (01) 

б) директор підприємства   (02) 

в) фінансовий директор   (03) 

г) головний бухгалтер    (04) 

д) головний економіст    (05) 

е) керівник підрозділу безпеки.  (06) 

е) аналітик з фінансово – економічної безпеки   (07) 

ж) професіонал з фінансово – економічної безпеки  (08) 

з) фахівець з фінансово-економічної безпеки   (09) 

к) інша особа, вкажіть, яка       (10) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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11. Чи здійснюється на Вашому підприємстві кадрове забезпечення 

системи економічної безпеки: 

а) так, здійснюється в повному обсязі   (01) 

б) здійснюється частково    (02) 

в) не здійснюється зовсім    (03) 

 

12. Які з нижче зазначених посад в галузі безпеки суб’єктів господарської 

діяльності є на Вашому підприємстві: 

На рівні керівників посади: 

 

№ 

з/п Професійні назви робіт 

Код КП 

/ 

позначка 

1 
Керівник (директор, начальник) підрозділу (служби, управління, 

департаменту тощо) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної) 
1229.1 ___ 

2 Керівник підрозділу з охорони та безпеки (фізичної та майнової) 1229.1 ___ 

3 Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки 1495  ____ 

 

На рівні професіоналів: 

 

1 Професіонал з фінансово-економічної безпеки 2414.2 __ 

2 Професіонал з інтелектуальної власності 2419.2 __ 

3 Професіонал із організації інформаційної безпеки 2149.2 __ 

4 Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 2414.2 __ 

5 Професіонал з охоронної діяльності та безпеки 2423.2 __ 

6 Професіонал з організації захисту інформації з обмеженим доступом 2149.2 __ 

7 Приватний детектив 2429 ____ 

 

На рівні фахівців: 

 

1 Фахівець з фінансово-економічної безпеки 3411 ____ 

2 Фахівець із туристичної безпеки 3414 ____ 

3 Фахівець з організації інформаційної безпеки 3439 ____ 

4 Фахівець з організації майнової та особистої безпеки 3450 ____ 
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5 Фахівець з організації захисту інформації з обмеженим доступом 3439 ____ 

6 Інспектор воєнізованої охорони 3450 ____ 

7 Помічник приватного детектива 3450 ___ 

 

13. Проаранжуйте основні напрями забезпечення економічної безпеки 

підприємств за значенням (де 1 – найменш значущій, 8 – максимально 

значущий) 

а) техніко-технологічне забезпечення    ( ) 

б) організаційно-правове забезпечення    ( ) 

в) інформаційно-аналітичне забезпечення   ( ) 

г) кадрове забезпечення      ( ) 

д) психологічне забезпечення     ( ) 

ж) обліково-аналітичне забезпечення    ( ) 

з) науково-методичне забезпечення    ( ) 

і) інше забезпечення (якщо вважаєте вкажіть яке)  ( ) 

 

 

14. Чи утворюють загрозу економічній безпеці підприємства відсутність у 

фахівців з безпеки відповідних досвіду та компетенції: 

 

а) так, утворюють   (01)   б) ні, не утворюють   (02)    в) утворюють частково   

(03) 

 

15. Проаранжуйте від 1 до 5 найбільш значущі для Вас види діяльності 

щодо забезпечення економічної безпеки СГ: 

 

а) розробка методики здійснення аналітичних робіт по забезпеченню безпеки  

            ( ) 

б) визначення індикаторів економічної безпеки     ( ) 

в) діагностика фінансово-господарської діяльності власного підприємства (

 ) 

г) оцінка стану та рівня економічної безпеки власного підприємства ( ) 



 

246 

 

д) оцінка стану економічної безпеки партнерів     ( ) 

ж) оцінка стану економічної безпеки конкурентів    ( ) 

з) оцінка впливу внутрішніх та зовнішніх загроз на фінансовий результат   

( ) 

і) діяльність щодо гармонізації інтересів підприємства та його співробітників

             (

 ) 

к) попередження впливу зовнішніх та внутрішніх загроз   ( ) 

л) інший результат (вкажіть який)       ( ) 

__________________________________________________________________ 

16. Які з функцій, що реалізуються системою забезпечення економічної 

безпеки на підприємстві потребують додаткових знань від фахівців з 

економічної безпеки та додаткового кадрового забезпечення (лише 

5варіантів відповідей): 

 

а) адміністративно-розпорядницька функція (підготовка рішень по 

встановленню й підтримці режимів безпеки, визначенню повноважень, прав, 

обов'язків і відповідальності посадових осіб з питань забезпечення безпеки) 

      (     ) 

б) господарсько-розподільна функція (участь у визначенні ресурсів, необхідних 

для рішення завдань безпеки на підприємстві, у підготовці й проведенні заходів 

щодо забезпечення збереження майна й інтелектуальної власності 

підприємства)    (     ) 

в) обліково-контрольна функція (виділення критично важливих напрямків 

фінансово-комерційної діяльності й організація своєчасного виявлення загроз 

фінансовій стабільності й стійкості підприємства, оцінкою їхніх джерел, 

налагодженням контролю за небезпечними ситуаціями, веденням обліку 

негативних факторів, що впливають на безпеку підприємства  (     ) 

г) соціально-кадрова функція (участь в розміщенні кадрів, виявленні 

негативних тенденцій у трудових колективах, можливих причин і умов 
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соціальної напруженості, у попередженні й локалізації конфліктів, інструктажі 

персоналу підприємства з питань безпеки) .     (     ) 

д) організаційно-управлінська функція (управлінський вплив на створення, 

підтримку й своєчасну реорганізацію постійної організаційної структури й 

управління процесом забезпечення економічної безпеки, гнучких тимчасових 

структур по окремих напрямках роботи, організації взаємодії й координації між 

їхніми окремими ланками)         (     ) 

ж) планово-виробнича функція (розробка комплексної програми й окремих 

цільових планів забезпечення безпеки на підприємстві, підготовка й проведення 

заходів щодо їхнього здійснення, установлення й підтримки режимів безпеки.

            (     ) 

з) організаційно-технічна функція (матеріально-технічне й технологічне 

забезпечення режимів безпеки на підприємстві, освоєння спеціальної техніки й 

досягнень відповідним потребам забезпечення безпечного рівня)  (     ) 

і) науково-методична функція (накопичення й поширення передового досвіду 

забезпечення безпеки на підприємстві, організація навчання його штатного 

контингенту, наукові розробки щодо попередження виникаючих перед 

підприємством проблем забезпечення безпеки й його методичного супроводу) 

            (     ) 

к) інформаційно-аналітична функція (цілеспрямований збір, накопичення й 

обробка інформації, що відноситься до сфери фінансово – економічної безпеки, 

створення й використання необхідних для цього технічних і методичних 

засобів аналітичної обробки інформації, організація інформаційного 

забезпечення зацікавлених підрозділів і окремих осіб на підприємстві  (     ) 

л) освітня функція (навчання персоналу підприємства основам і правилам 

забезпечення безпеки і її підтримки      (     ) 

 

17. Як Ви вважаєте, формування сучасного кадрового забезпечення 

економічної безпеки буде потребувати додаткових фінансових витрат з 

боку Суб’єкту Господарювання: 

 

а) так, буде потребувати  (01)  б) напевно, буде  (02)   
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в) ні, не буде (03) 

 

18. На ВАШ погляд сучасне кадрове забезпечення функціонування системи 

економічної безпеки на Вашому підприємстві це: 

а) аморально    (01) е) данина моді   

 (06) 

б) необхідна умова   (02) ж) механізм тиску на персонал

 (07) 

в) не відповідає цілям діяльності СГ (03) 

г) копіювання західного досвіду  (04) 

д) умова забезпечення розвитку СГ  (05) 

з) маю іншу думку.    (08)____________________________ 

 

19. Який характер повинна мати діяльність по формуванню сучасного 

кадрового забезпечення безпеки на Вашому підприємстві: 

а) системний, комплексний        (01) 

в) при виникненні загроз та небезпек з метою їх усунення   (02) 

г) час від часу з метою попередження загроз     (03) 

д) характер діяльності повинен визначатися фінансовою  

спроможністю          (04) 

є) інший характер (вкажіть який)       (05) 

__________________________________________________________________ 

20. Якої підготовки потребують фахівці які безпосередньо здійснюють 

забезпечення економічної безпеки підприємств 

а) вищу освіту за економічним напрямом підготовки    (01) 

б) вищу освіту за спеціальністю аналітик, професіонал, з фінансово-

економічної безпеки         (02) 

в) вищу освіту та досвід роботи у правоохоронній системі або службі безпеки

            (03) 

г) вищу освіту та підвищення кваліфікації за напрямом з управління  

фінансово-економічної безпеки       (04) 

д) вищу освіту та досвід роботи на посадах бухгалтера або економіста (05) 



 

249 

 

і) іншу, вкажіть яку  ______________________________________(06) 

 

21. Чи здійснюється на Вашому підприємстві моніторинг оцінки стану та 

рівня економічної безпеки: 

а) здійснюється постійно   (01) 

б) здійснюється за вказівкою керівника (02) в) не здійснюється (03) 

 

22. Оцініть стан економічної безпеки на Вашому підприємстві від 0 до 5,  

де 0- незадовільний стан, а 5 – підприємство має високий рівень 

економічної безпеки 

__________________________________________________________ 

 

23. Визначте важливість загроз щодо впливу на стан економічної безпеки 

Вашого підприємства: (де 1 –найменший, 6 – максимальний) 

 

1) фінансова ненадійність партнерів (клієнтів)     ( ) 

2) низька кваліфікація персоналу       ( ) 

3) низький рівень технічного оснащення      ( ) 

4) низька ефективність використання ресурсів     ( ) 

5) низький рівень управління капіталом      ( ) 

6) невідповідний рівень підготовки фахівців з економічної безпеки ( ) 

 

24. Яких фахівців в галузі економічної безпеки потрібно готувати у ВНЗ з 

метою всебічного кадрового забезпечення економічної безпеки на Вашому 

підприємстві (до 3 відповідей): 

 

а) експертів в галузі економічної безпеки      (01) 

б) фахівців з фінансово-економічної безпеки     (02) 

г) керівників нижчої ланки управління підрозділами економічної безпеки 

            (03) 

д) професіоналів з антикорупційної діяльності     (04) 

є) приватних детективів та їх помічників      (05) 



 

250 

 

д) інших, вкажіть яких         (06) 

__________________________________________________________________ 

 

25. Чи готові Ви звертатися до відповідних ВНЗ з метою замовлення у них 

підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації фахівців з 

економічної безпеки (ЕБ) для Вашого підприємства:  

 

а) так   (01)  б) ні  (02)  

в) не готовий дати відповідь    (03) 

є) орієнтуюсь на іноземні представництва з підготовки фахівців з безпеки 

 (04) 

г) не довіряю якості підготовки фахівців з ЕБ у вітчизняних ВНЗ  (05) 

 

26. Чи готові Ви вкладати гроші (інвестувати) у підготовку фахівців з ЕБ у 

ВНЗ за Вашим замовленням та погодженими з Вами програмами: 

 

а) готові інвестувати   (01)   б) не готові   (03) 

б) можливо, але питання потребує додаткового вивчення   (02) 

г) вважаю, що ВНЗ не готові до такої співпраці     (04) 

д) інша відповідь, вкажіть яка       (05) 

27.Чи знайомі Ви з іноземним досвідом підготовки та діяльності фахівців з 

безпеки. Якщо так, то з яким досвідом та яких держав?  

а) ні _____ (01)    б) так _____ (02)  

__________________________________________________________________ 

28. При формуванні кадрового забезпечення Вашого підрозділу 

економічної безпеки Ви надаєте перевагу: 

а) ветеранам силових структур       (01) 

б) фахівцям з освітою в галузі економічної безпеки     (02) 

в) не має значення, головне, щоб міг виконувати  

визначенні посадовою інструкцією завдання     (03) 
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29. Чи залежить якість забезпечення економічної безпеки підприємства від 

наявності підготовленого для цього персоналу: 

 

а) так, залежить повністю  (01)  в) залежить частково  (03) 

б) ні, не залежить   (02) г) інша відповідь, вкажіть яка (04) 

__________________________________________________________________ 

 

30. (за бажанням) Особисті пропозиції, погляди на здійснення кадрового 

забезпечення функціонування системи ЕБ суб’єктів господарської 

діяльності: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 

 

Керівник проекту: 
д.е.н., професор Момот Т.В.  

 

Розробник анкети: 
Пересипкін М.М. 

 

тел.: (057) 707-33-27 

тел.: (050) 650-80-86 

E-mail: mnpa4@mail.ru 

Представник проекту від УСПП  

м. Харкова:                   Набока Е.Є. 

 

Представник проекту від ВГО «Професіоналів з 

національної безпеки»: 
к. психол. н., доцент Пригунов П.Я 

 

Представник проекту від  

«Центру стратегічної аналітики та 

антикорупційного менеджменту ХНУМГ імені 

О.М.Бекетова»: 

к.е.н.,доцент Ващенко О.М. 
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ДОДАТОК В 

 

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ДИНАМІЦІ 2015-2017 РР.  
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Таблиця В1.1 

Аналіз забезпечення кадрової безпеки на прикладі ПАТ «Банк Восток» 

 

№ 

з/п Показники 
Розрахункові 

формули 
Умовні позначення 

Порогові 

значення 

показників 

 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Коефіцієнт 

укомплектованості 

кадрами 

 

Чшт- чисельність працівників 

згідно зі штатним розписом,чол.; 

Чф-фактична чисельність 

працівників,чол.. 

1 0,902 0,903 0,952 

2 Коефіцієнт плинності 

кадрів 
 

Чн-кількість звільнених з усіх 

причин працівників,чол.; 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.;  

0,05 0,023 0,025 0,024 

3 Коефіцієнт постійності 

кадрів 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чп-чисельність постійно 

працюючих,чол.; 

0,854 0,900 0,903 0,952 

4 Продуктивність праці 

 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

По-обсяг наданих послуг,тис.грн; 

До 

зростання 

0,006 0,004 0,002 

,.
Чшт

Чф
К ук

,
..

.
сЧс

Чзв
Кплин

,
..

.
сЧс

Чп
Кпост

,
..сЧс

Пп
П
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5 Коефіцієнт трудової 

дисципліни 
 

Тн - неявки на роботу без 

поважних причин,людино-днів; 

Тф-фактично відпрацьований 

фонд робочого часу,людино-днів;  

1 0,847 0,904 0,933 

6 Коефіцієнт мотивації 

зарплати .  

Зф-фактична середня зарплата по 

банку,грн.; 

Зрин-середньогалузева, середньо 

ринкова зарплата,грн.; 

1 2,01 2 1,5 

7 Коефіцієнт соціальної 

захищеності  

 До 

зростання 
   

8 Коефіцієнт освітнього 

рівня 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чв.о.- чисельність працівників з 

вищою освітою,чол; 

0,854 0,870 0,899 0,888 

9 Коефіцієнт 

інтелектуального рівня 

робітників 

 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чв.к.п.-чисельність 

висококваліфікованих 

працівників,чол.; 

0,854 0,79 0,85 0,84 

,
Тф

ТнТф
Кд

,..
Зрин

Зф
К зм

,
..

..
..

сЧс

пВс
К зс

,
..

..
..

сЧс

оЧв
К ро

,
..

..
..

сЧс

пЧв
К рінт
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Таблиця В 1.2 

Аналіз забезпечення кадрової безпеки на прикладі КП «Харківводоканал» 

 

№ 

п/п 
Індикатор 

Формула 

розрахунку 

Умовні позначення 
Норм знач 2015р 2016р 2017р 

1 
Коефіцієнт укомплектованості 

кадрами  

Чшт- чисельність працівників 

згідно зі штатним розписом,чол.; 

Чф-фактична чисельність 

працівників,чол.. 

1 1,03 1,03 1,03 

2 Коефіцієнт плинності кадрів 
 

Чн-кількість звільнених з усіх 

причин працівників,чол.; 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

До 

зменшення 
0,17 0,36 0,30 

3 Коефіцієнт постійності кадрів 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чп-чисельність постійно 

працюючих,чол.; 

До 

зростання 
0,99 1,04 1 

4 Продуктивність праці 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

По-обсяг наданих послуг,тис.грн; 

До 

зростання 
214,43 181,86 190 

,.
Чшт

Чф
К ук

,
..

.
сЧс

Чзв
Кплин

,
..

.
сЧс

Чп
Кпост

,
..сЧс

Пп
П
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5 Коефіцієнт трудової дисципліни 
 

Тн - неявки на роботу без 

поважних причин,людино-днів; 

Тф-фактично відпрацьований 

фонд робочого часу,людино-днів; 

1 0,99 0,99 0,99 

6 Коефіцієнт мотивації зарплати 
 

Зф-фактична середня зарплата по 

банку,грн.; 

Зрин-середньогалузева, середньо 

ринкова зарплата,грн.; 

1 1,14 1,33 1,4 

7 Коефіцієнт соціальної захищеності 
 

 До 

зростання 
0,57 0,56 0,60 

8 Коефіцієнт освітнього рівня 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чв.о.- чисельність працівників з 

вищою освітою,чол; 

До 

зростання 
1,1 1,1 1,1 

9 
Коефіцієнт інтелектуального рівня 

працівників  

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чв.к.п.-чисельність високо-

кваліфікованих працівників,чол.; 

До 

зростання 
1,1 1,1 1,1 

,
Тф

ТнТф
Кд

,..
Зрин

Зф
К зм

,
..

..
..

сЧс

пВс
К зс

,
..

..
..

сЧс

оЧв
К ро

,
..

..
..

сЧс

пЧв
К рінт
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Таблиця В 1.3 

Аналіз забезпечення кадрової безпеки на прикладі ПрАТ «Філіп Морріс Україна» 

 

№ 

п/п 
Індикатор 

Формула 

розрахунку 

Умовні позначення 
Норм знач 2015р 2016р 2017р 

1 
Коефіцієнт укомплектованості 

кадрами  

Чшт- чисельність працівників 

згідно зі штатним розписом,чол.; 

Чф-фактична чисельність 

працівників,чол.. 

1 0,98 0,97 0,97 

2 Коефіцієнт плинності кадрів 
 

Чн-кількість звільнених з усіх 

причин працівників,чол.; 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

До 

зменшення 
0,05 0,05 0,06 

3 Коефіцієнт постійності кадрів 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чп-чисельність постійно 

працюючих,чол.; 

До 

зростання 
0,854 0,854 0,854 

4 Продуктивність праці 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

По-обсяг наданих послуг,тис.грн; 

До 

зростання 
   

,.
Чшт

Чф
К ук

,
..

.
сЧс

Чзв
Кплин

,
..

.
сЧс

Чп
Кпост

,
..сЧс

Пп
П
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5 Коефіцієнт трудової дисципліни 
 

Тн - неявки на роботу без 

поважних причин,людино-днів; 

Тф-фактично відпрацьований 

фонд робочого часу,людино-днів; 

1 1 1 1 

6 Коефіцієнт мотивації зарплати 
 

Зф-фактична середня зарплата по 

банку,грн.; 

Зрин-середньогалузева, середньо 

ринкова зарплата,грн.; 

1 1,5 1,4 1,3 

7 Коефіцієнт соціальної захищеності 
 

 До 

зростання 
   

8 Коефіцієнт освітнього рівня 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чв.о.- чисельність працівників з 

вищою освітою,чол; 

До 

зростання 
0,854 0,853 0,854 

9 
Коефіцієнт інтелектуального рівня 

працівників  

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чв.к.п.-чисельність високо-

кваліфікованих працівників,чол.; 

До 

зростання 
0,854 0,854 0,854 

,
Тф

ТнТф
Кд

,..
Зрин

Зф
К зм

,
..

..
..

сЧс

пВс
К зс

,
..

..
..

сЧс

оЧв
К ро

,
..

..
..

сЧс

пЧв
К рінт
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Таблиця В 1.4 

Аналіз забезпечення кадрової безпеки на прикладі АТ «Трест Житлобуд – 1» 

 

№ 

п/п 
Індикатор 

Формула 

розрахунку 

Умовні позначення 
Норм знач 2015р 2016р 2017р 

1 
Коефіцієнт укомплектованості 

кадрами  

Чшт- чисельність працівників 

згідно зі штатним розписом,чол.; 

Чф-фактична чисельність 

працівників,чол.. 

1,076 1,029 1,035 1,035 

2 Коефіцієнт плинності кадрів 
 

Чн-кількість звільнених з усіх 

причин працівників,чол.; 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

0,250 0,377 0,321 0,330 

3 Коефіцієнт постійності кадрів 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чп-чисельність постійно 

працюючих,чол.; 

0,929 0,972 0,967 0,966 

4 Продуктивність праці 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

По-обсяг наданих послуг,тис.грн; 

393,952 281,386 391,767 350,606 

,.
Чшт

Чф
К ук

,
..

.
сЧс

Чзв
Кплин

,
..

.
сЧс

Чп
Кпост

,
..сЧс

Пп
П
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5 Коефіцієнт трудової дисципліни 
 

Тн - неявки на роботу без 

поважних причин,людино-днів; 

Тф-фактично відпрацьований 

фонд робочого часу,людино-днів; 

0,031 0,003 0,006 0,009 

6 Коефіцієнт мотивації зарплати 
 

Зф-фактична середня зарплата по 

банку,грн.; 

Зрин-середньогалузева, середньо 

ринкова зарплата,грн.; 

0,831 0,700 0,775 0,788 

7 Коефіцієнт соціальної захищеності 
 

 
0,129 0,025 0,027 0,26 

8 Коефіцієнт освітнього рівня 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чв.о.- чисельність працівників з 

вищою освітою,чол; 

0,320 0,249 0,258 0,238 

9 
Коефіцієнт інтелектуального рівня 

працівників  

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чв.к.п.-чисельність високо-

кваліфікованих працівників,чол.; 

0,681 0,537 0,553 0,496 

,
Тф

ТнТф
Кд

,..
Зрин

Зф
К зм

,
..

..
..

сЧс

пВс
К зс

,
..

..
..

сЧс

оЧв
К ро

,
..

..
..

сЧс

пЧв
К рінт
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Таблиця В 1.5 

Аналіз забезпечення кадрової безпеки на прикладі ПАТ «Південспецатомєнергомонтаж» 

 

№ 

п/п 
Індикатор 

Формула 

розрахунку 

Умовні позначення 
Норм знач 2015р 2016р 2017р 

1 
Коефіцієнт укомплектованості 

кадрами  

Чшт- чисельність працівників 

згідно зі штатним розписом,чол.; 

Чф-фактична чисельність 

працівників,чол.. 

1,076 1,132 1,087 1,102 

2 Коефіцієнт плинності кадрів 
 

Чн-кількість звільнених з усіх 

причин працівників,чол.; 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

0,250 0,092 0.049 0,131 

3 Коефіцієнт постійності кадрів 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чп-чисельність постійно 

працюючих,чол.; 

0,929 0,883 0,920 0,907 

4 Продуктивність праці 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

По-обсяг наданих послуг,тис.грн; 

393,952 154,7 178,4 236,6 

,.
Чшт

Чф
К ук

,
..

.
сЧс

Чзв
Кплин

,
..

.
сЧс

Чп
Кпост

,
..сЧс

Пп
П
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5 Коефіцієнт трудової дисципліни 
 

Тн - неявки на роботу без 

поважних причин,людино-днів; 

Тф-фактично відпрацьований 

фонд робочого часу,людино-днів; 

0,031 0,017 0,031 0,004 

6 Коефіцієнт мотивації зарплати 
 

Зф-фактична середня зарплата по 

банку,грн.; 

Зрин-середньогалузева, середньо 

ринкова зарплата,грн.; 

0,831 0,035 0,808 0,888 

7 Коефіцієнт соціальної захищеності 
 

 
0,129 0,046 0,058 0,058 

8 Коефіцієнт освітнього рівня 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чв.о.- чисельність працівників з 

вищою освітою,чол; 

0,320 0,263 0,258 0,228 

9 
Коефіцієнт інтелектуального рівня 

працівників  

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чв.к.п.-чисельність високо-

кваліфікованих працівників,чол.; 

0,681 0,558 0,547 0,483 

,
Тф

ТнТф
Кд

,..
Зрин

Зф
К зм

,
..

..
..

сЧс
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,
..

..
..

сЧс
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..
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сЧс
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К рінт
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Таблиця В 1.6 

Аналіз забезпечення кадрової безпеки на прикладі ПрАТ «ІБК Авантаж» 

 

№ 

п/п 
Індикатор 

Формула 

розрахунку 

Умовні позначення 
Норм знач 2015р 2016р 2017р 

1 
Коефіцієнт укомплектованості 

кадрами  

Чшт- чисельність працівників 

згідно зі штатним розписом,чол.; 

Чф-фактична чисельність 

працівників,чол.. 

1,076 1,556 6,000 1,714 

2 Коефіцієнт плинності кадрів 
 

Чн-кількість звільнених з усіх 

причин працівників,чол.; 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

0,250 0,286 0,333 0,500 

3 Коефіцієнт постійності кадрів 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чп-чисельність постійно 

працюючих,чол.; 

0,929 0,643 0,167 0,583 

4 Продуктивність праці 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

По-обсяг наданих послуг,тис.грн; 

39,395 22,950 22,050 33,858 

,.
Чшт

Чф
К ук

,
..

.
сЧс

Чзв
Кплин

,
..

.
сЧс

Чп
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,
..сЧс

Пп
П
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5 Коефіцієнт трудової дисципліни 
 

Тн - неявки на роботу без 

поважних причин,людино-днів; 

Тф-фактично відпрацьований 

фонд робочого часу,людино-днів; 

0,031 0,071 0,333 0,333 

6 Коефіцієнт мотивації зарплати 
 

Зф-фактична середня зарплата по 

банку,грн.; 

Зрин-середньогалузева, середньо 

ринкова зарплата,грн.; 

0,831 53,792 0,846 0,903 

7 Коефіцієнт соціальної захищеності 
 

 
0,129 0,286 0,333 0,500 

8 Коефіцієнт освітнього рівня 
 

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чв.о.- чисельність працівників з 

вищою освітою,чол; 

0,320 0,286 0,333 0,250 

9 
Коефіцієнт інтелектуального рівня 

працівників  

Чс.с.-середньоспискова 

чисельність працівників, чол.; 

Чв.к.п.-чисельність високо-

кваліфікованих працівників,чол.; 

0,681 0,571 0,500 0,500 

 

 

 

,
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,..
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ДОДАТОК Г 

 

МОДЕЛЬ КВАЛІМЕТРИЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ Х. 
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Модель кваліметричної оцінки процесу забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання Х. 

№ 
основні напрями 

діяльності 

вагомість 

напряму 
складові процесу 

вагомість 

складових  

ступінь прояву 

складових 

(визначається 

відповідно до 

рівнів прояву 

складової 1,0; 

0,75; 0,5; 0,25; 0) 

результат 

оцінки 

складових 

(добуток 

стовбців 4 

та 5) 

 1 2 3 4 5 6 

І 
техніко-технологічне 

забезпечення 
0,15 

Визначення структури негативних впливів, об'єктивних та суб'єктивних 

загроз 0,17 0,25 0,04 

Формування переліку заходів для зниження негативного впливу загроз 
0,17 0,25 0,04 

Здійснення оцінки ефективності запропонованих заходів з точки зору 

нейтралізації негативного впливу 0,17 0,25 0,04 

Аналіз проведених заходів, здійснених для нейтралізації негативного 

впливу 0,17 0,25 0,04 

Складання переліку очікуваних (прогноз) негативних впливів 0,17 0,25 0,04 

Розробка рекомендацій, алгоритм дій з урахуванням можливих впливів 0,17 0,25 0,04 

  

зважений базовий 

результат за 

напрямком (добуток 

суми складових та 

вагомості напряму) 

0,04 

  

   0,25 

ІІ 
організаційно-правове 

забезпечення 
0,17 

Визначення структури негативних впливів, об'єктивних та суб'єктивних 

загроз 0,17 0,75 0,13 

Формування переліку заходів для зниження негативного впливу загроз 0,17 0,75 0,13 
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Здійснення оцінки ефективності запропонованих заходів з точки зору 

нейтралізації негативного впливу 0,17 0,75 0,13 

Аналіз проведених заходів, здійснених для нейтралізації негативного 

впливу 0,17 0,75 0,13 

Складання переліку очікуваних (прогноз) негативних впливів 0,17 0,75 0,13 

Розробка рекомендацій, алгоритм дій з урахуванням можливих впливів 
0,17 0,75 0,13 

  

зважений базовий 

результат за 

напрямком  

0,13 

  

   0,77 

ІІІ 

інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

0,15 

Визначення структури негативних впливів, об'єктивних та суб'єктивних 

загроз 0,17 0,5 0,09 

Формування переліку заходів для зниження негативного впливу загроз 0,17 0,5 0,09 

Здійснення оцінки ефективності запропонованих заходів з точки зору 

нейтралізації негативного впливу 0,17 0,5 0,09 

Аналіз проведених заходів, здійснених для нейтралізації негативного 

впливу 0,17 0,25 0,04 

Складання переліку очікуваних (прогноз) негативних впливів 0,17 0,25 0,04 

Розробка рекомендацій, алгоритм дій з урахуванням можливих впливів 0,17 0,25 0,04 

  

зважений базовий 

результат за 

напрямком  

0,06 

  

   0,38 

IV кадрове забезпечення 0,16 

Визначення структури негативних впливів, об'єктивних та суб'єктивних 

загроз 0,17 0,25 0,04 

Формування переліку заходів для зниження негативного впливу загроз 0,17 0,25 0,04 

Здійснення оцінки ефективності запропонованих заходів з точки зору 

нейтралізації негативного впливу 0,17 0,25 0,04 
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Аналіз проведених заходів, здійснених для нейтралізації негативного 

впливу 0,17 0,25 0,04 

Складання переліку очікуваних (прогноз) негативних впливів 0,17 0,25 0,04 

Розробка рекомендацій, алгоритм дій з урахуванням можливих впливів 0,17 0,25 0,04 

  

зважений базовий 

результат за 

напрямком  

0,04 

  

   0,26 

V 
психологічне 

забезпечення 
0,12 

Визначення структури негативних впливів, об'єктивних та суб'єктивних 

загроз 0,17 1,0 0,17 

Формування переліку заходів для зниження негативного впливу загроз 0,17 1,0 0,17 

Здійснення оцінки ефективності запропонованих заходів з точки зору 

нейтралізації негативного впливу 0,17 1,0 0,17 

Аналіз проведених заходів, здійснених для нейтралізації негативного 

впливу 0,17 0,25 0,04 

Складання переліку очікуваних (прогноз) негативних впливів 0,17 0,25 0,04 

Розробка рекомендацій, алгоритм дій з урахуванням можливих впливів 
0,17 0,25 0,04 

  

зважений базовий 

результат за 

напрямком  

0,08 

  

   0,64 

VI 
обліково-аналітичне 

забезпечення 
0,12 

Визначення структури негативних впливів, об'єктивних та суб'єктивних 

загроз 0,17 0,5 0,09 

Формування переліку заходів для зниження негативного впливу загроз 0,17 0,75 0,13 

Здійснення оцінки ефективності запропонованих заходів з точки зору 

нейтралізації негативного впливу 0,17 0,5 0,09 

Аналіз проведених заходів, здійснених для нейтралізації негативного 

впливу 0,17 0,25 0,04 
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Складання переліку очікуваних (прогноз) негативних впливів 0,17 0,25 0,04 

Розробка рекомендацій, алгоритм дій з урахуванням можливих впливів 0,17 1,0 0,17 

  

зважений базовий 

результат за 

напрямком  

0,07 

  

   0,55 

VII 
науково-методичне 

забезпечення 
0,12 

Визначення структури негативних впливів, об'єктивних та суб'єктивних 

загроз 0,17 0,25 0,04 

Формування переліку заходів для зниження негативного впливу загроз 0,17 0,25 0,04 

Здійснення оцінки ефективності запропонованих заходів з точки зору 

нейтралізації негативного впливу 0,17 0,25 0,04 

Аналіз проведених заходів, здійснених для нейтралізації негативного 

впливу 0,17 0,25 0,04 

Складання переліку очікуваних (прогноз) негативних впливів 0,17 0,25 0,04 

Розробка рекомендацій, алгоритм дій з урахуванням можливих впливів 0,17 0,25 0,04 

  

зважений базовий 

результат за 

напрямком  0,03 

  

   0,26 
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ДОДАТОК Д 

 

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
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