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Комплексна оцінка корпоративної безпеки
У статті розроблено методологічний підхід до комплексної оцінки корпоративної безпеки,
визначено ряд факторів корпоративної безпеки, проаналізовано показники, що впливають на
забезпечення економічної безпеки підприємців. В основі комплексного показника для оцінки
корпоративної безпеки лежать 6 показників, які є найбільш важливими елементами формування
бізнес-середовища: наявність основних економічних свобод, сприятливі умови для ведення
бізнесу, стан політичної та правової системи, рівень (якість) життя, ресурсозабезпеченість та
розвиток інфраструктури, інноваційний розвиток. Зроблено порівняльний аналіз комплексних
показників корпоративної безпеки України з країнами Балтики, країнами Чорноморського регіону
та країнами Вишеградської групи. У статті визначено взаємозалежність між корпоративною
безпекою та часткою неприбуткових підприємств. Також обґрунтовано функціональний зв’язок
корпоративної безпеки з рядом збанкрутілих підприємств та рівнем втрат підприємств. Модель
показує, що підвищення екологічної безпеки призводить до значного зменшення числа
збанкрутілих підприємств. Описано позитивні та негативні фактори впливу на забезпечення
економічної безпеки підприємців.
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Комплексная оценка корпоративной безопасности
В статье разработан методологический подход к комплексной оценке корпоративной
безопасности, определен ряд факторов корпоративной безопасности, проанализированы
показатели, влияющие на обеспечение экономической безопасности предпринимателей. В основе
комплексного показателя для оценки корпоративной безопасности лежат 6 показателей,
являющихся наиболее важными элементами формирования бизнес-среды: наличие основных
экономических свобод, благоприятные условия для ведения бизнеса, состояние политической и
правовой системы, уровень (качество) жизни, ресурсообеспеченность и развитие инфраструктуры,
инновационное развитие. Сделан сравнительный анализ комплексных показателей корпоративной
безопасности Украины со странами Балтики, странами Черноморского региона и странами
Вышеградской группы. В статье определена взаимозависимость между корпоративной
безопасностью и долей неприбыльных предприятий. Также обоснована функциональная связь
корпоративной безопасности с рядом обанкротившихся предприятий и уровнем потерь
предприятий. Модель показывает, что повышение экологической безопасности приводит к
значительному уменьшению числа обанкротившихся предприятий. Описаны положительные и
отрицательные факторы влияния на обеспечение экономической безопасности предприятий.
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