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РЕФЕРАТ

Предметом дослідження є: формування, розвиток та ефективність 

використання кадрової безпеки підприємства. 

Об’єктом дослідження є: ефективне забезпечення кадрової безпеки 

ПрАТ «Кредмаш».

У  випускній  роботі  викладено  теоретичні  аспекти  формування  та

забезпечення  кадрової  безпеки  на  підприємстві,  обґрунтовано  практичні

рекомендації щодо удосконалення механізму формування кадрової безпеки на

підприємствах машинобудівної галузі. 

Для  досягнення  високого  рівня  кадрової  безпеки  ПрАТ  «Кредмаш»,

розроблено ряд заходів щодо підвищення ефективності системи формування та

забезпечення кадрової безпеки ПрАТ «Кредмаш».

Ключові слова:  кадрова безпека, кадри, безпека, машинобудівна галузь,

небезпека, загрози. 



The subject of the study is: formation, development and efficiency

the use of personnel security of the enterprise.

Object of research is: effective provision of personnel security

PJSC "Kredmash".

In the  final  work the  theoretical  aspects  of  the  formation and provision of

personnel  security  at  the  enterprise  are  described,  practical  recommendations  for

improving the mechanism of personnel security formation at the enterprises of the

machine-building industry are substantiated.

In order to achieve a high level of personnel security of PJSC "Kredmash", a

number of measures have been developed to improve the efficiency of the system of

personnel formation and personnel security protection of PJSC "Kredmash".

Key words: personnel security, personnel, safety, machine building industry,

danger, threats.
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