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METHODS OF THE COMPLEX INDEX STAFF ENTERPRISE ID-PROFILES 

ASSESSING 
 
Запропонований власний універсальний підхід щодо оцінювання та моделювання показників 
системи кадрової безпеки підприємства з точки зору структури та динаміки кадрового 
складу, оплати праці та її продуктивність, соціальних індикаторів, рівня освіти та 
кваліфікації, організації робочих місць та процесу праці й індикаторів, пов'язаних із 
кадровою складовою інформаційної безпеки. 
Визначені індивідуальні індикатори методики оцінювання на основі інтересів учасників 
зовнішніх і внутрішніх бізнес-процесів підприємства, закони розподілу та діапазони їх 
значень. 
Розрахований комплексний показник ID-профілів кадрового складу підприємства з 
використанням  індикативно-геометричного методу, визначені коефіцієнти врахування 
інтересів учасників внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів за компонентами структури та 
динаміки кадрового складу. 
 
The own universal approach to assessing and modeling indicators of the personnel security system 
of an enterprise in terms of the structure and dynamics of staff, remuneration and productivity, 
social indicators, level of education and qualifications, organization of jobs and the labor process 
and indicators related to the personnel component of information security is proposed. 
Set of individual indicators of assessment methods based on the interests of participants in external 
and internal business processes of the enterprise, the laws of distribution and the ranges of their 
values are identified. 
The complex indicator of ID-profiles of the company personnel structure is calculated using the 
indicative-geometric method, the coefficients of taking into account the interests of the participants 
of internal and external business processes are determined by components of the structure and 
dynamics of personnel. 
The purpose of the work is to develop a methodology for evaluating and modeling the indicators of 
the enterprise personnel security system, which will enable the effectiveness of management 
decisions. 
The scientific novelty of the work is the own approach to the calculation of the ID-profiles complex 
index enterprise staffing, which will increase the effectiveness of the process of making managerial 
decisions. 



The practical value lies in the possibility of using the developed methodology for decision-making 
in the enterprise personnel security system of any branch. 
The prospect of research is the development of a software package for the application of the 
methodology in the enterprise personnel management system. 
 
Ключові слова: кадрова безпека, комплексний показник, індикативно-геометричний метод, 
коефіцієнт врахування інтересів, соціальні індикатори. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку системи кадрової безпеки підприємства 

обмеженість економічних, екологічних, соціально-трудових та нормативно-правових засобів задоволення 
підприємством інтересів кадрового складу доповнюється обмеженістю методологічної бази оцінки 
комплексного показника ID-профілів кадрового складу підприємства. І якщо концепція системи кадрової 
безпеки підприємства, яка плануються та реалізуються підприємством, на даний час активно формується, то 
конкретні інструменти, які допомагають планувати витрати на систему кадрової безпеки підприємства, оцінити 
рівень її складових, та виявити зв’язок ID-профілів кадрового складу із результативністю діяльності 
підприємства є недостатньо розробленими. 

Подальший розвиток українського бізнесу вимагає пошуку нових методів прийняття управлінських 
рішень. Доцільним методичним підґрунтям є створення адекватної методики оцінювання та моделювання 
показників системи кадрової безпеки підприємства, з точки зору структури та динаміки кадрового складу, 
оплати праці та її продуктивність, соціальних індикаторів, рівня освіти та кваліфікації, організації робочих 
місць та процесу праці й індикаторів, пов'язаних із кадровою складовою інформаційної безпеки.  

Стан дослідження. Проблеми та питання визначення показників кадрового складу підприємства, 
методик оцінки, підвищення його якості і ефективності містяться в роботах таких дослідників, як Платонова 
І. В., Тюрін Н. М., Юдіна Л. Н., Ясницький Л. Н. та інші [1-7]. Поряд з цим, питання планування персоналу, 
використання моделювання як інструменту стратегії управління кадровим забезпеченням є особливо 
актуальними і вимагають подальшого опрацювання.  

У роботі [8] обговорюється проблема формування кадрового резерву, яка знаходиться в центрі уваги 
менеджменту персоналу, в якості основи для формування кадрового резерву позначено побудова організаційної 
культури.  

Питання використання інформаційно-аналітичних технологій в кадровій безпеки розглянуті в роботі 
[8], наведено класифікацію факторів, що впливають на кадрову безпеку організації; запропонована схема 
процесу управління кадрової безпекою з виділенням етапів і підсистем управління. 

Таким чином, виникає потреба в комплексному застосуванні математичних методів, економічних 
підходів та інформаційних технологій для підвищення результативності процесу прийняття рішень в системі 
кадрової безпеки підприємства. 

Мета. Метою роботи є розробка методики оцінювання та моделювання показників системи кадрової 
безпеки підприємства, що дасть змогу результативність управлінських рішень. 

Виклад основних положень. Отже на основі попередніх досліджень існуючих методик та технік, 
автором представлено власну схему методики оцінювання комплексного показника ID-профілів кадрового 
складу підприємства.  

Етап 1. Визначення індивідуальних показників, які є основою для розрахунку загальних показників 
структури та динаміки кадрового складу, оплати праці та її продуктивність, соціальних індикаторів, рівня 
освіти та кваліфікації, організації робочих місць та процесу праці й індикаторів, пов'язаних із кадровою 
складовою інформаційної безпеки ID-профілів кадрового складу підприємства. Для їх визначення показників 
відібрано ряд показників на основі інтересів учасників зовнішніх і внутрішніх бізнес-процесів підприємства, 
загалом визначено 110 індикаторів.  

Етап 2. Для визначених показників структури та динаміки кадрового складу, оплати праці та її 
продуктивність, соціальних індикаторів, рівня освіти та кваліфікації, організації робочих місць та процесу праці 
й індикаторів, пов'язаних із кадровою складовою інформаційної безпеки ID-профілів кадрового складу 
підприємства були отримані їх реальні значення з підприємств, для яких були визначені закони розподілу, 
визначені діапазони їх значень. Обраний підхід дозволив обезлічити дані підприємства та обрахувати значення 
показників для 18 його підрозділів. Це все довело універсальність запропонованого автором власного підходу 
щодо оцінювання та моделювання показників системи кадрової безпеки підприємства для будь-якого 
підприємства будь-якої галузі промисловості. 

Проведення подібного дослідження передбачає наступні, іноді дуже важки, етапи збору даних: 
анкетування, підбір експертів (у разі їх застосування як зовнішніх), вибір методики проведення опитування, 
обробка інформації та її аналіз, оцінка ступеня погодженості думок експертів.  



Наступним етапом експертизи є обробка інформації та її аналіз. Нами розглядались окремо значимість 
показників за кожним із компонентів – структури та динаміки кадрового складу, оплати праці та її 
продуктивність, соціальних індикаторів, рівня освіти та кваліфікації, організації робочих місць та процесу праці 
й індикаторів, пов'язаних із кадровою складовою інформаційної безпеки ID-профілів кадрового складу 
підприємства.  

Етап 3. Розрахунок індивідуальних показників відділів підприємства за компонентами структури та 
динаміки кадрового складу, оплати праці та її продуктивність, соціальних індикаторів, рівня освіти та 
кваліфікації, організації робочих місць та процесу праці й індикаторів, пов'язаних із кадровою складовою 
інформаційної безпеки ID-профілів кадрового складу підприємства. 

Через невелику вибірку підприємств, для підтвердження статистичної достатності та забезпечення 
репрезентативності оброблених даних, було збільшено кількість досліджень (або експериментів) при 
моделюванні на реальних даних підприємств, що забезпечить підтвердження адекватності моделі, яка 
використовується. 

Для розрахунку загальних показників структури та динаміки кадрового складу, оплати праці та її 
продуктивність, соціальних індикаторів, рівня освіти та кваліфікації, організації робочих місць та процесу праці 
й індикаторів, пов'язаних із кадровою складовою інформаційної безпеки ID-профілів використаємо 
індикативно-геометричний метод [9]  

Розрахунок індивідуальних показників структури та динаміки кадрового складу, оплати праці та її 
продуктивність, соціальних індикаторів, рівня освіти та кваліфікації, організації робочих місць та процесу праці 
й індикаторів, пов'язаних із кадровою складовою інформаційної безпеки ID-профілів кадрового складу 
підприємства проводився на основі відповідної звітності підприємств.  

Через невелику вибірку підприємств, для підтвердження статистичної достатності та забезпечення 
репрезентативності оброблених даних, було збільшено кількість досліджень (або експериментів) при 
моделюванні на реальних даних підприємств, що забезпечить підтвердження адекватності моделі, яка 
використовується. 

У нашому випадку пропонується шість множин індикаторів – індивідуальні показники по кожній з 
шості складових.   

Загальна логічна направленість оптимізації – вибір кращого (правило «чим більше значення – тим 
краще») і подальше рейтингування індикаторів, що залишилися, тобто сортування по зменшенню. У 
математичній інтерпретації маємо: 

 - направленість множини індикаторів структури та динаміки кадрового складу: 
 

       (1) 
 
де і – кількість індикаторів структури та динаміки кадрового складу; j – кількість підприємств (у 

нашому випадку це кількість відділів, яку було обрано як середньостатистичну – 18). 
 - направленість множини індикаторів оплати праці та її продуктивність: 
 

       (2) 
 
 - направленість множини соціальних індикаторів: 
 

       (3) 
 
 - направленість множини індикаторів рівня освіти та кваліфікації: 
 

       (4) 
 
 - направленість множини індикаторів організації робочих місць та процесу праці: 
 

       (5) 
 
 - направленість множини індикаторів, пов'язаних із кадровою складовою інформаційної безпеки ID-

профілів кадрового складу підприємства: 
 

      (6) 
 



Для більш об’єктивної оцінки індикаторів слід визначити їх направленість оптимізації з точки зору як 
внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Від цього буде залежати  нормуються чи корелюються 
індикатори. Для індикаторів з правилом «чим більше – тим краще» використовується нормування значень для 
приведення їх до єдиної фізичної природи, в даному випадку до безрозмірних коефіцієнтів.   

 
 

   (7) 
 
Для індикаторів з правилом «чим менше – тим краще» виконується кореляція, так як їх логічна 

направленість не співпадає з направленням оптимізації функціонала. Це пов’язано з тим, що їх логічна 
направленість не співпадає з загальним направленням, яке, в свою чергу, підпорядковується правилу «чим 
більше – тим краще». 

 

   (8) 
 
Отже, перевіряємо відповідність загальної логічної оптимізації (у нашому випадку це максимізація) і 

направленості оптимізації кожного індикатора з точки зору внутрішнього та зовнішнього середовища 
підприємства. Таким чином, для деяких визначених індикаторів необхідно виконати кореляцію їх значень. Для 
всіх інших індикаторів також проведемо нормалізацію. 

Далі побудовано пелюсткові діаграми (в яких кількість пелюсток відповідає кількості показників за 
кожному із компонентів з точки зору інтересів учасників внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів) для кожного 
відділу підприємства по кожній з шости складових: структури та динаміки кадрового складу, оплати праці та її 
продуктивність, соціальних індикаторів, рівня освіти та кваліфікації, організації робочих місць та процесу праці 
й індикаторів, пов'язаних із кадровою складовою інформаційної безпеки ID-профілів кадрового складу 
підприємства. Для прикладу представлено одну з отриманих діаграм (рис. 1). 

 



 
Рис. 1. Пелюсткова діаграма для одного з відділів підприємства у розрізі всіх індикаторів 

 (ID-профіль відділу за місяць) 
 
Якщо обрати часовий інтервал протягом року у помісячному розрізі, то можна отримати пелюсткову 

діаграму для обраного відділу за всіма індикаторами, як представлено на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Пелюсткова діаграма для одного з відділів підприємства протягом року у помісячному розрізі  
(ID-профіль відділу за рік) 



 
На рис. 1-2 штриховими лініями наведені мінімальні та максимальні значення меж, які дозволять 

виявити виходи за припустимі межі отриманих поточних значень. Це надасть можливість своєчасно формувати 
відповідні рекомендації для обраної одиниці обліку (відділу). Наприклад, з рис. 2 чітко видно що у липні у 
поточному відділі були перевищенні значення індикаторів, що може свідчити про необхідність застосування 
превентивних заходів з боку керівництва відділу або ТОП-менеджменту підприємства. 

Етап 4. Розрахунок площ отриманих багатокутників, значення яких сформують загальне значення 
комплексного показника ID-профілів кадрового складу підприємства.  

З метою розрахунку коефіцієнтів врахування інтересів учасників внутрішніх і зовнішніх бізнес-
процесів за компонентами структури та динаміки кадрового складу, оплати праці та її продуктивність, 
соціальних індикаторів, рівня освіти та кваліфікації, організації робочих місць та процесу праці й індикаторів, 
пов'язаних із кадровою складовою інформаційної безпеки ID-профілів кадрового складу підприємства 
необхідно розрахувати площі багатокутників (polygons). Для цього застосовано індикативно-геометричний 
метод.  

На основі визначених площ багатокутників будуть розраховуватися показники структури та динаміки 
кадрового складу, оплати праці та її продуктивність, соціальних індикаторів, рівня освіти та кваліфікації, 
організації робочих місць та процесу праці й індикаторів, пов'язаних із кадровою складовою інформаційної 
безпеки ID-профілів кадрового складу підприємства. При цьому площа j-го багатокутника дорівнює сумі площ 

i-х трикутників - , що його утворюють. Кількість трикутників дорівнює кількості індивідуальних 
показників.  

        (9)  
 
Єдине виключення складає останній трикутник, площа якого дорівнює:  

      (10)  
Тоді площа j-го багатокутника визначається як:  

  (11) 
 

Отже, розраховані площі багатокутників за кожною з компонентів з врахуванням інтересів учасників 
внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів є вихідними даними для розрахунку значення комплексного показника 
ID-профілів кадрового складу підприємства. Зважаючи на те, що підприємство вкладає власні кошти та ресурси 
з метою підвищення рівня комплексного показника ID-профілів кадрового складу підприємства, а результат 
отримує ззовні, розрахунок складових буде здійснюватися послідовно. 

Таким чином, шляхом співвідношення коефіцієнтів врахування інтересів учасників внутрішніх і 
зовнішніх бізнес-процесів визначено значення комплексного показника ID-профілів кадрового складу 
підприємства за кожним його відділом (рис. 3). 



 
Рис. 3. Значення комплексного показника ID-профілю кадрового складу підприємства  

за кожним його відділом 
 

Кожна сторона діяльності підприємства, все більше підпадає під пильну увагу світової співдружності і 
практично всіх держав. Це стосується підприємств всіх форм власності, будь-якої сфери діяльності, не 
зважаючи на їх географічне розташування. Тому у сучасних економічних умовах, все більше підприємств 
починають приділяти увагу проблемам оцінки комплексного показника ID-профілю кадрового складу 
підприємства, складати звіти своєї діяльності та оцінювати рівень кадрового складу свого підприємства і 
конкурентів. 

Комплексний показник показника ID-профілю кадрового складу підприємства складається зі 110 
загальних показників структури та динаміки кадрового складу, оплати праці та її продуктивність, соціальних 
індикаторів, рівня освіти та кваліфікації, організації робочих місць та процесу праці й індикаторів, пов'язаних із 
кадровою складовою інформаційної безпеки ID-профілів кадрового складу підприємства. Загальні показники 
розраховуються на основі індивідуальних показників, що відбираються експертним методом, згідно інтересів 
учасників внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів підприємства. Розрахунок загальних показників проводиться 
на основі індикативно-геометричного методу. Визначаються коефіцієнт оцінки точки зору інтересів учасників 
внутрішніх бізнес-процесів і коефіцієнт оцінки точки зору інтересів учасників зовнішніх бізнес-процесів.  

Таке співвідношення пов’язано з тим, що підприємство функціонує лише отримуючи результат із 
зовнішнього середовища, тобто задовольняючи інтереси учасників не тільки внутрішніх бізнес-процесів 
(керівників, працівників), а й зовнішніх (акціонерів, споживачів, постачальників, місцевої громади, держави). 
Враховуючи те, що учасників зовнішніх бізнес-процесів більше, вони є пріоритетними для підприємства. 

Висновки. В роботі представлені чотири етапи розрахунку комплексного показника із використанням 
індикативно-геометричного методу, сформована множина індикаторів, розраховані коефіцієнти врахування 
інтересів учасників бізнес-процесів, що й дало змогу сформулювати методику оцінювання комплексного 
показника в системі управління кадровою безпекою підприємства.  

Наукова новизна роботи – розроблений власний підхід до розрахунку комплексного показника ID-
профілів кадрового складу підприємства, що дозволить підвищити результативність процесу прийняття 
управлінських рішень. 

Практичні цінність полягає в можливості застосування розробленої методики для прийняття рішень в 
системі кадрової безпеки підприємства будь-якої галузі. 

Перспективою дослідження є розробка програмного комплексу із застосування методики в системі 
управління кадровою безпекою на підприємстві.  
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