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Волоснікова Н. М. Особливості системного підходу до стратегії системи корпоративного убезпечення 
промислового підприємства

Метою статті є дослідження особливості системного підходу до стратегії системи корпоративного убезпечення промислового підприємства 
як суттєвого фактора, спрямованого на підвищення економічної ефективності загальної системи. Досліджено особливість системного підходу 
до стратегії системи корпоративного убезпечення та виявлено основні етапи його (підходу) розвитку. Зауважено, що системним можна назва-
ти підхід, за наявності якого управлінські рішення, що спрямовані на конкурентоспроможний напрямок стратегічного розвитку корпоративного 
убезпечення, розглядаються у вигляді взаємопов’язаного та взаємозалежного цілісного комплексу. Обґрунтовано цілі стратегії корпоративного 
убезпечення промислового підприємства, що мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку, та реалізація управління 
стратегією формування загального корпоративного убезпечення, що здійснюється через прийняття рішень. Зроблено висновок, що механізм 
управління системою корпоративного убезпечення необхідно представляти як цілісну організаційно-економічну систему, що є складовою части-
ною в загальній структурі механізму промислового підприємства. Виявлено основні завдання та складові елементи моделі стратегії загального 
корпоративного убезпечення. Крім того, зазначено, що під механізмом слід розуміти послідовність заходів, які зумовлені сукупністю взаємоза-
лежних елементів економічної, логістичної, кадрової, юридичної, ресурсної, трансакційної, інформаційної, технологічної безпеки, що формують 
стан і зміст процесів відповідно до визначеної стратегії корпоративної безпеки.
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Системний підхід, як складова методологічної 
бази системного дослідження системи корпо-
ративного убезпечення, є філософським під-

ходом методології наукового пізнання, в основі якого 
лежить дослідження взаємозв’язків між елементами, 
їх внутрішніх резервів впливових змін у мікро- та ма-
кроекономічному середовищі як системи, що розгля-
дається у вигляді цілого.

Проблеми корпоративної безпеки в умовах 
розвинутої ринкової та трансформаційної економі-
ки широко досліджуються науковцями, серед яких 
можна назвати В. Є. Духова, Я. А. Жаліло, М. П. Ка-
пустіна, А. В. Кирієнка, Г. В. Козаченко, В. А. Ліпкана,  
О. М. Ляшенко, Н. О. Підлужну, В. П. Пономарьова, 
П. Я. Пригуновата ін. Проте деякі теоретичні, методо-
логічні та практичні аспекті потребують подальшого 
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вивчення, тому що результати досліджень не дають 
комплексного уявлення про особливості системного 
підходу до стратегії системи корпоративного убез-
печення промислового підприємства в умовах ринку.  
З цієї причини нами пропонуються конкретні підходи 
до розв’язання цієї ключової проблеми.

Метою статті є дослідження особливості сис-
темного підходу до стратегії системи корпоративного 
убезпечення промислового підприємства як суттєво-
го фактора, спрямованого на підвищення економіч-
ної ефективності загальної системи.

Особливість системного підходу дослідження 
системи корпоративного убезпечення поля-
гає в тому, що він орієнтований на розкрит-

тя цілісності досліджуваної системи та на виявлення 
різноманітних типів взаємозв’язків і зведення їх в 
єдину науково-теоретичну картину. У табл. 1 нами 
виділено такі етапи в розвитку системного підходу 
протягом XX–ХХІ ст.

Також системним можна назвати підхід, за на-
явності якого управлінські рішення, що спрямовані 
на конкурентоспроможний напрямок стратегічного 
розвитку корпоративної безпеки, розглядаються у 
вигляді взаємопов’язаного та взаємозалежного ціліс-
ного комплексу, до складу якого входить також сис-
темно-аспектний аналіз.

Цілі стратегії корпоративного убезпечення 
промислового підприємства мають підпоряд-
ковуватися загальній стратегії економічно-

го розвитку. Для досягнення найкращих результатів 
формування стратегії корпоративного убезпечення 
необхідно деталізувати та конкретизувати функції ло-
кальних елементів корпоративної безпеки, виділивши 
в них два напрямки, а саме: процес формування ефек-
тивного потенціалу економічної, логістичної, кадро-
вої, юридичної, ресурсної, інформаційної, трансак-
ційної, технологічної безпеки та процес використання 
ресурсного потенціалу зазначених елементів корпора-
тивного убезпечення [1, с. 211–214; 2] (рис. 1).

Реалізація управління стратегією формування 
загального корпоративного убезпечення здійснюєть-
ся через прийняття рішень і повинна забезпечувати 
[2, с. 178–210]:

1) формування й ефективне використання ре-
сурсного потенціалу корпоративного убезпе-
чення;

2) виявлення найефективніших напрямів зосе-
редження потенціалу корпоративного убезпе-
чення;

3) відповідність дій можливостям потенціалу 
корпоративного убезпечення;

4) визначення головних загроз з боку змін мі-
кро- та макроекономічного середовища.

Таблиця 1

Основні етапи розвитку системного підходу

Етап Період Автор(-и) Питання та результати наукового дослідження

І 1920–1940 рр. О. О. Богданов 

Створення загальної організаційної науки – тектології.  
Автору вдалося виявити та, вперше в історії науки, сфор-
мулювати ряд закономірностей і принципів, загальних для 
найрізноманітніших сфер природи та пізнання. Вперше 
саме О. О. Богданов заговорив про системний підхід  
і кібернетичні методи в управлінні виробництвом, перед-
бачив деякі ключові ідеї кібернетики, зокрема принцип 
зворотного зв’язку

ІІ 1940–1950 рр. Л. фон Берталанфі
Перший варіант загальної теорії систем був висунутий 
Людвігом фон Берталанфі

ІІІ 1950–1960 рр.

М. Месарович, Л. Заде,  
Р. Акофф, Дж. Клір,  
А. І. Уьомов, Ю. А. Урманцев, 
Р. Калман, Е. Ласло та інші

Розгортаються дослідження із загальної теорії систем і 
розробки в галузі системного підходу, зароджується між-
дисциплінарний системний рух. Запропоновано ряд інших 
підходів до побудови загальної теорії систем і її логіко- 
філософських підстав. Основну увагу при цьому було звер-
нено на розробку концептуального та логіко-математично-
го апарату системних досліджень

IV 1960–1980 рр. Н. Вінер

Норберт Вінер увів в обіг термін «кібернетика» як позна-
чення дисципліни про закони передачі інформації та 
закони управління. Він став засновником кібернетичної 
філософії. Н. Вінер відкрив закони інформаційної взаємодії 
елементів у процесі управління системою

V 1980–2000 рр. М. Месарович, В. Глушков
Наукові дослідження концепції загальної теорії систем із 
забезпеченням власним математичним апаратом (моделі 
багаторівневих багатоцільових систем)
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Загальна стратегія корпоративного 
убезпечення підприємства

Локальні елементів стратегії корпоративного убезпечення
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Рис. 1. Взаємозв’язок стратегії загального корпоративного убезпечення з її окремими елементами

Завданнями стратегії формування загального 
корпоративного убезпечення є:

1) визначення способів проведення успішної 
стратегії та ефективного використання по-
тенціалу;

2) визначення критеріїв перспективних взаємо-
відносин із мікро- та макроекономічним се-
редовищем;

3) фінансове забезпечення стратегії загального 
корпоративного убезпечення;

4) розробка способів виходу із кризового стану, 
критичної ситуації або катастрофи, тобто за-
безпечення стійкості системи корпоративно-
го убезпечення;

5) здійснення заходів щодо забезпечення стій-
кості загального корпоративного убезпечен-
ня на перспективу.

Загальна схема формування стратегії загальної 
корпоративної безпеки містить такі етапи:

1) характеристика промислового підприємства 
з точки зору системи внутрішньої та зовніш-
ньої безпеки;

2) розробка стратегічних цілей стратегії загаль-
ного корпоративного убезпечення;

3) визначення критеріїв і вибір найкращого ва-
ріанта стратегії загального корпоративного 
убезпечення;

4) організація контролю за реалізацією стратегії.
Ефективність стратегії загальної корпоративної 

безпеки досягається за таких умов:
1) відповідність розробленої стратегії загаль-

ного корпоративного убезпечення загальній 
стратегії підприємства;

2) узгодженість розробленої стратегії загально-
го корпоративного убезпечення з прогнозова-
ними змінами в мікро- та макроекономічному 
середовищі;

3) урахування можливостей ресурсного потенці-
алу всіх рівнів корпоративного убезпечення.

Основні складові елементи моделі стратегії за-
гального корпоративного убезпечення наведено на 
рис. 2 [4, с. 65; 5, с. 111–118]:

Аналіз загального корпоративного убезпечення 
складається з таких етапів:

1) декомпозиція системи;
2) вибір і використання найбільш придатних ме-

тодів і способів для вирішення частинних за-
вдань системи;

3) об’єднання частинних рішень таким чином, 
щоби була реалізована загальна стратегія кор-
поративного убезпечення.

Наведені дослідження доводять, що механізм 
управління системою корпоративного убез-
печення необхідно представляти як цілісну 

організаційно-економічну систему, що є складовою 
частиною в загальній структурі механізму промис-
лового підприємства. Це слід взяти за базу для фор-
мування сучасного поняття механізму управління 
системою корпоративного убезпечення, що вимагає 
подальшого наукового розвитку й адаптації.

На нашу думку, під механізмом слід розуміти 
послідовність заходів, які зумовлені сукупністю вза-
ємозалежних елементів економічної, логістичної, ка-
дрової, юридичної, ресурсної, трансакційної, інфор-
маційної, технологічної безпеки, що формують стан 
і зміст процесів згідно з визначеною стратегією кор-
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Системи внутрішньої безпеки
(мікроекономічне середовище)

 
 

Системи зовнішньої безпеки 
(макроекономічне середовище)

 
 

Технологічні та ресурсні обмеження моделі

Результативність корпоративного убезпечення

 

Стратегічний успіх  Прибутковість   
 

Модель стратегії загального 
корпоративного убезпечення

Мета та завдання Рівні елементів 
корпоративного убезпечення

Зростання рівня 
корпоративного 

убезпечення

Рис. 2. Складові елементи моделі стратегії загального корпоративного убезпечення

поративної безпеки. Механізм управління системою 
корпоративного убезпечення має бути спрямований 
на стратегічний розвиток, мотивацію та цілеспрямо-
ване використання системи ресурсного потенціалу 
локальних елементів корпоративного убезпечення.

Даний механізм реалізується шляхом форму-
вання цілей, завдань, методів, принципів, факторів  
і критеріїв управління системою корпоративного убез-
печення. Як видно з рис. 3, механізм управління систе-
мою корпоративної безпеки складається із запланова-
ної послідовності заходів і включає такі компоненти:

1) визначення мети та завдань управління;
2) механізм формування стратегії управління;
3) механізм реалізації стратегії;
4) механізм оцінки стратегії;
5) механізм коригування стратегії управління 

системою.

Механізм управління системою корпоратив-
ного убезпечення є динамічним і чутливим, 
що ґрунтується на відповідному базисі, 

який уявляє собою економічні закони [6, с. 147–153]. 
Перераховані складові механізму управління систе-
мою корпоративного убезпечення є взаємозалежни-
ми для його функціонування, включають форми, ме-
тоди та виконують безліч функцій (рис. 4).

Дія механізму управління системою корпора-
тивного убезпечення може бути ефективною тіль-
ки при побудові на основі обґрунтованої сукупності 
принципів, які являють собою систему споряджених, 
організаційних, тактичних і стратегічних принципів 
[7, с. 354–356; 8]. Запропонована система принципів 

є складовою частиною змістовних теоретичних основ 
управління системою корпоративної безпеки, що зосе-
реджує науково-теоретичні знання та дозволяє синте-
зувати методи й інструменти даного механізму (рис. 5).

Система принципів, що визначає побудову ме-
ханізму управління системою корпоративної 
безпеки, зумовлює вектор руху ресурсного 

забезпечення між локальними елементами корпора-
тивної безпеки та можливість забезпечення інтегра-
тивного підходу до управління системою корпора-
тивної безпеки [9]. 

Особливе значення для забезпечення ефектив-
ності механізму управління системою корпоративної 
безпеки має контроль. Контроль передбачає постійне 
відстеження результатів втілення стратегії загаль-
ної корпоративної безпеки та постійне порівняння з 
установленими цілями. Схематично контроль за реа-
лізацією стратегії зображено на рис. 6.

Враховуючи складність системи корпоративно-
го убезпечення, слід зазначити, що засоби підвищен-
ня ефективності функціонування системи корпора-
тивного убезпечення є комплексними та складними, 
тому потребують методологічної бази системного 
дослідження (рис. 7).

Таким чином, системним підходом до аналізу 
системи корпоративного убезпечення можна вважа-
ти методологічний напрямок у дослідженні, основне 
завдання якого полягає в розробці методів дослі-
дження та конструювання складноорганізованої сис-
теми корпоративного убезпечення.                 
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Механізм реалізації стратегії управління системою

корпоративного убезпечення:

Механізм коригування стратегії управління системою
корпоративного убезпечення:

Механізм оцінки стратегії управління системою
корпоративного убезпечення

   

 

 

Визначення мети та завдань управління системою 
корпоративного убезпечення

Механізм формування стратегії управління системою
корпоративного убезпечення:

 попередня діагностика стану корпоративного убезпечення;
 етапи розробки стратегії управління системою корпоративного 
   убезпечення;
 контроль за реалізацією стратегії управління корпоративним 
   убезпеченням

 введення в дію;
 оперативне управління;
 контроль

 рішення про перегляд реалізації стратегії;
 рішення про продовження реалізації стратегії;
 рішення про припинення реалізації стратегії

Рис. 3. Механізм управління системою корпоративного убезпечення

Коригування управлінських рішень у зв’язку зі змінами 
в мікро- та макроекономічному середовищі

   

  

Методи 
управління 
системою 

корпоративного 
убезпечення

Об’єкти 
управління 
системою 

корпоративного 
убезпечення

Функції 
управління 
системою 

корпоративного 
убезпечення

Управлінські 
рішення щодо 

системи 
корпоративного 

убезпечення

Рис. 4. Модель функціонування механізму управління системою корпоративного убезпечення
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принципи  

Тактичні
принципи  

Стратегічні
принципи 
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структуризації 
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мобільності 

динамічності

 

прогнозування

Система принципів побудови механізму 
управління системою 

корпоративного убезпечення

Рис. 5. Система принципів побудови механізму управління системою корпоративного убезпечення

 

3. Блок оцінки ефективності стратегії 
загальної корпоративної безпеки 

стратегія загальної 
корпоративної безпеки 

ефективна

стратегія загальної 
корпоративної безпеки 

неефективна

 
 

 

1. Блок збору й обробки інформації про хід реалізації стратегії 
загальної корпоративної безпеки

2. Блок порівняння фактичних показників загальної 
корпоративної безпеки з показниками, 

встановленими при стратегічному плануванні

4. Блок прийняття рішення про продовження, 
коригування або припинення реалізації стратегії 

корпоративної безпеки

Рис. 6. Схема контролю за реалізацією стратегії загальної корпоративної безпеки

 

Системні дослідження 

Системний підхід Теорія складних
систем

 
 

Системний аналіз  

Методологічна база системного дослідження 
системи корпоративної безпеки

Рис. 7. Структура методологічної бази системного дослідження системи корпоративного убезпечення
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ЧЕРЕЗ JOB-ПОРТАЛИ
2021 КРАВЧУК О. І., ВАРІС І. О., ЦЬОПА А. Р. 
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Кравчук О. І., Варіс І. О., Цьопа А. Р. Цифровізація залучення персоналу через job-портали

Цифровізація залучення персоналу передбачає вдосконалення й автоматизацію процесів пошуку та добору персоналу, управління талантами 
тощо. Цифрові інструменти взаємодії із сайтами працевлаштування реалізуються через програмне забезпечення для роботи з вакансіями (JBS). 
Стрімке збільшення його використання відбулося через суворі обмеження, соціальне дистанціювання та збільшення обсягів залучення персо-
налу, який працює вдома. В умовах пандемії COVID-19 JBS стають місцем прямої оперативної взаємодії між роботодавцем (або рекрутинговим 
агентством) і шукачем роботи. Необхідними є дослідження процесів цифровізації залучення персоналу через job-портали та визначення їх впли-
ву на процес рекрутингу персоналу; аналіз діяльності job-порталів на ринку праці, масштабів поширення цього методу залучення кандидатів. 
Стаття присвячена дослідженню цифрових технологій залучення персоналу через job-портали. Проаналізовано тенденції розвитку залучення 
персоналу з використанням веб-сайтів пошуку роботи. Узагальнено види й особливості використання програмного забезпечення для роботи з 
оголошеннями про вакансії. Виділено специфіку використання найпопулярніших міжнародних job-порталів. Оцінено основні можливості викорис-
тання українських job-порталів для залучення персоналу та проаналізовано динаміку і структуру попиту та пропозиції робочої сили на найпо-
пулярніших з них. Розроблено рекомендації для роботодавців щодо ефективного використання job-порталів для залучення персоналу, які можуть 
бути імплементовані в практику менеджменту персоналу. Підвищення ефективності використання job-порталів у залученні персоналу можли-
ве через його цифровізацію. Можливості залучення різних категорій персоналу й оперативне закриття вакансій компанії залежать від сегмента 
ринку праці, який покривають окремі job-портали.
Ключові слова: залучення персоналу, цифровий добір персоналу, віддалений добір персоналу, сайт пошуку роботи, jоb-портал, дошки оголошень 
про вакансії.
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