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Дисертацію присвячено вирішенню актуального наукового завдання 

щодо розроблення теоретико-методичних засад забезпечення кадрової 

безпеки у системі ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій бізнес-

структур. 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження; визначено об'єкт, 

предмет, задачі і методи дослідження; показано зв'язок з науково-дослідними 

роботами; наведено наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів; висвітлено особистий внесок здобувача. 

У першому розділі «Теоретичні основи формування кадрової безпеки в 

системі ризик-менеджменту бізнес-структур» досліджено зміст понять 

«кадрова безпека», «управління ризиками» та їх первинні процеси та категорії. 

Висвітлено: генезис поняття «ризик» та «управління ризиками», основні 

чинники формування системи ризик-менеджменту та її зміна під впливом 

різних факторів.  

Визначено синтезованого поняття ризик-менеджмент як системи, 

складові якої взаємозалежні та взаємодоповнюючі, що виконують відповідні 

функції з метою досягнення стратегічних цілей бізнес-структури з 

використанням об’єднання випереджальних інструментів та інструментів 

реагування і корегування. 

Досліджено та проаналізовано існуючі міжнародні стандарти та 

інструкції з управління ризиками. Визначено первинні та суміжні поняття, 

сутність та проблеми кадрової безпеки у бізнес-структурі. 



Визначено ієрархічність кадрової безпеки в системі ризик-менеджменту 

бізнес-структур з зазначенням структурних компонентів, розподілу функцій, 

рівнів підпорядкування та визначення відповідальних. 

Результати проведених теоретичних досліджень лягли в теоретичну 

основу подальших розробок формування та забезпечення кадрової безпеки у 

системі ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій бізнес-структур. 

У другому розділі «Надзвичайні ситуації та їх вплив на безпеку в системі 

ризик-менеджменту бізнес- структур»: досліджено сутність та класифікацію 

надзвичайних ситуацій. Удосконалено визначення «надзвичайна ситуація» та 

її класифікаційних ознак «масштаб», «сфера виникнення», «характер впливу» 

та «характер наслідків».  

Досліджено стан, основні закономірності та сучасні домінанти розвитку 

кризових явищ, а саме надзвичайних ситуацій на прикладі пандемії COVID-

19; проаналізовано вплив надзвичайних ситуацій на світову економіку, 

динаміку ринку праці. Досліджено основні фактори формування системи 

ризик-менеджменту та зміни їх впливу під впливом надзвичайних ситуацій.  

Удосконалено концептуальний підхід до формування кадрової безпеки як 

складової системи ризик-менеджменту бізнес-структур, що ґрунтується на 

синергізмі безпеки життя, соціальної та мотиваційної безпеки, структурної та 

адаптивної безпека. Обґрунтовано необхідність створення кадрової безпеки в 

системі ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій бізнес-структур. 

Розроблено концептуальні, методологічні основи та модель відповідної 

оцінки. 

У третьому розділі «Формування та організаційно-методичне 

забезпечення кадрової безпеки в системі ризик-менеджменту надзвичайних 

ситуацій бізнес-структур» запропоновано концептуально-методичні засади 

кадрової безпеки в системі ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій 

підприємницьких структур, в основі якого лежить індикативний метод 

управління персоналом. 

Розроблено алгоритм формування і забезпечення кадрової безпеки у 

системі ризик-менеджменту надзвичайних ситуацій, який на відміну від 



існуючих, цілеспрямований на досягнення ключових показників формування 

та забезпечення кадрової безпеки задля ефективного використання ресурсів, 

підвищення синергетичної ефективності забезпечення економічної безпеки 

бізнес-структури на засадах комплексності, безперебійної взаємодії та 

розподіленої безперервності. Сьогодні найбільш гострою проблемою є 

надзвичайні ситуації: пандемії, пожежі, землетруси тощо; все це змушує 

підприємства переходити на віддалену роботу. Таким чином, при створенні 

сучасної системи управління ризиками бізнесу необхідно орієнтуватися на її 

кадрову складову крізь призму впливу надзвичайних ситуацій. 

Запропоновано інформаційно-аналітичне забезпечення, що удосконалене 

застосуванням методу PATTERN як інструменту кадрової безпеки, який на 

відміну від існуючих, базується на декомпозиції кадрової безпеки на 

взаємозалежні ієрархічні економічної безпеки, визначено порядок, методи 

формування та оцінки пріоритетів елементів структури цілей. Особливість 

запропонованого забезпечення полягає в тому, що воно дозволяє врахувати 

сучасні явища, а саме надзвичайні ситуації, такі як COVID-19, які виникають 

у сучасному світі і мають тенденцію до збільшення розмірів, масштабів і 

збитків. Кризові явища створюють додаткові перешкоди для бізнес-структур 

на шляху до їх сталого розвитку. Система управління ризиками завжди була 

здатна захистити організацію від шкідливих впливів, ефективність яких 

залежала від того, наскільки ця система сучасна, тобто здатна відповідати 

повсякденним викликам.  

Розроблено механізм державної підтримки формування кадрової безпеки 

у системі ризик-менеджменту бізнес-структур, який відрізняється 

балансуванням цілей сталого розвитку, глобальних змін та пріоритезації 

людського капіталу. Ігнорування якості управління людськими ресурсами 

бізнес-структур, рівня професійного розвитку працівників, механізмів 

відтворення та реалізації їх ділових якостей, захисту інтересів професіоналів 

та безпеки суспільства від непрофесіоналів створює реальну загрозу безпеці 

працівників. 



Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

використання теоретичних та методологічних положень, зазначених у 

дисертаційній роботі можуть бути використані бізнес-структурами всіх форм 

власності. Наукові результати дисертації впроваджено у діяльність: ТОВ 

«ЗЕО» (довідка № 37в/02-2 від 12.10.2021 р.), ТОВ «ТЕХНОХІМ» (довідка № 

5-09 від 09.09.2021 р.) та Благодійного фонду «КАРІТАС ОДЕСА УГКЦ»

(довідка № 18-117 від 02.06.2021 р.), Результати використані у науково-

дослідницькій діяльності Державного університету «Одеська політехніка» 

(довідка № 2233/04-02 від 08.10.2021 р.). Результати дисертації впроваджено у 

навчальний процес Державного університету «Одеська політехніка» МОН 

України, де їх використано при підготовці навчальних програм і методичного 

забезпечення  дисциплін «Ризикологія», «Управління ризиками», «Кадрове 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства», «Тренінг курс: 

Інформаційна підтримка управління проектами» та «Інноваційні технології 

прийняття управлінських рішень» (довідка № 2286/82-07 від 20.10.2021 р.).  

Ключові слова: алгоритм, інтелектуальний потенціал, інтелектуальні 

ресурси, кадрова безпека, метод PATTERN, надзвичайна ситуація, персонал, 

ризик, управління ризиками, ISO 31000. 
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SUMMARY 

Alhammadi Taleb Abdullah Mohamed Ali. Personnel security in the system 

of risk management of emergencies of business structures. – Qualifying scientific 

work as a manuscript.  

Thesis for the Philosophy Doctor degree in specialty 073 – Management. – 

Odessa Polytechnic State University, Ministry of Science and Education of Ukraine, 

Odesa, 2021. 

The dissertation is devoted to the decision of the actual scientific task on 

developing theoretical and methodical bases of maintenance of personnel safety in 

the system of risk management of emergencies of business structures. 

The introduction substantiates the relevance of the study; the object, subject, 

tasks and research methods are defined; the connection with research works is 

shown; the scientific novelty and practical significance of the obtained results are 

given; the personal contribution of the applicant is highlighted. 

The first section, "Theoretical foundations of personnel security in the system 

of risk management of business structures", explores the content of the concepts of 

"personnel security", "risk management" and their primary processes and categories. 

The genesis of the concept of "risk" and "risk management", the main factors in the 

formation of the risk management system and its change under the influence of 

various factors. 

The synthesized concept of risk management is defined as a system, the 

components of which are interdependent and complementary, performing 

appropriate functions to achieve the business structure's strategic goals using a 

combination of advanced tools and response and adjustment tools. 

Existing international standards and guidelines for risk management are 

researched and analyzed. The primary and related concepts, essence and problems 

of personnel security in the business structure are defined. 

The hierarchy of personnel security in the risk management system of business 

structures is determined, with the indication of structural components, distribution 

of functions, levels of subordination and determination of those responsible. 



The results of the theoretical research formed the basis for further development 

of the formation and provision of personnel security in the risk management system 

of emergencies of business structures. 

In the second section, "Emergencies and their impact on security in the risk 

management system of business structures",: the nature and classification of 

emergencies are studied. The definition of "emergency" and its classification 

features "scale", "scope", "nature of impact", and "nature of consequences" have 

been improved. 

The state, fundamental regularities and modern dominants of the development 

of crisis phenomena, namely emergencies on the example of the COVID-19 

pandemic, are studied; the impact of emergencies on the world economy and the 

labour market dynamics is analyzed. The main factors of the risk management 

system formation and changes in their impact under the influence of emergencies 

are studied. 

The conceptual approach to the formation of personnel security as a component 

of the risk management system of business structures, based on the synergy of life 

security, social and motivational security, structural and adaptive security, has been 

improved. The necessity of creating personnel security in the risk management 

system of emergencies of business structures is substantiated. Conceptual, 

methodological bases and models of the corresponding estimation are developed. 

The third section, "Formation and organizational and methodological support 

of personnel security in the system of risk management of emergencies of business 

structures", offers conceptual and methodological principles of personnel security in 

the system of risk management of emergencies of business structures, based on the 

indicative method of personnel management. 

An algorithm for forming and ensuring personnel security in the risk 

management system of emergencies has been developed, which, unlike existing 

ones, is aimed at achieving key indicators of creating and ensuring personnel 

security for efficient use of resources, increasing synergetic efficiency of economic 

security of business structure based on complexity interaction and distributed 

continuity. Today, the most acute problem in emergencies: pandemics, fires, 



earthquakes, etc .; all this forces companies to move to remote work. Thus, when 

creating a modern business risk management system, it is necessary to focus on its 

human resources component through the prism of the impact of emergencies. 

The information and analytical support is offered, which is improved by using 

the PATTERN method as a tool of personnel security, which, unlike the existing 

ones, is based on the decomposition of personnel security into interdependent 

hierarchical economic security. The peculiarity of the proposed software is that it 

allows you to take into account modern phenomena, namely emergencies such as 

COVID-19, which occur in today's world and tend to increase in size, scale and 

damage. Crisis phenomena create additional obstacles for business structures on the 

way to their sustainable development. The risk management system has always been 

able to protect the organization from harmful influences, the effectiveness of which 

depends on how modern the system is, i.e. able to meet everyday challenges. 

A mechanism of state support for the formation of personnel security in the risk 

management system of business structures, which is characterized by balancing the 

goals of sustainable development, global change and prioritization of human capital. 

Ignoring the quality of human resources management of business structures, the 

level of professional development of employees, mechanisms for reproduction and 

implementation of their business qualities, protection of the interests of professionals 

and public safety from non-professionals poses a real threat to employee safety. 

The results' practical significance is that the use of theoretical and 

methodological provisions specified in the dissertation can be used by business 

structures of all forms of ownership. The scientific results of the dissertation were 

implemented in the following activities: LLC "ZEO" (reference № 37в/02-2 dated 

02.04.2021), LLC "TECHNOCHIM" (reference № 5-09 dated 09.09.2021) and the 

Charitable Foundation "CARITAS ODESSA UGCC" (reference № 18-117 dated 

02.06.2021), the results used in research activities of the Odessa Polytechnic State 

University (reference № 2233/04-02 dated 08.10.2021). The results of the 

dissertation were introduced into the educational process of the Odessa Polytechnic 

State University of Ministry of Education and Science of Ukraine, where they were 

used in the preparation of curricula and methodological support disciplines 



"Riscology", "Risk Management", "Staffing of financial and economic security of 

the enterprise", project management support" and "Innovative technologies of 

management decision-making" (reference № 2286/82-07 dated 20.10.2021). 

Keywords: algorithm, emergency, intellectual potential, intellectual resources, 

ISO 31000, personnel, personnel security, PATTERN method, risk, risk 

management. 
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