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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, 2016.
Дисертація містить теоретичні положення та методичні підходи щодо
застосування інструментів корпоративної соціальної відповідальності в системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Обґрунтовано науковометодичний підхід та практичний інструментарій використання засобів корпоративної соціальної відповідальності в системі економічної безпеки підприємства.
У роботі запропоновано підходи до розуміння економічного змісту і категоріального зв’язку понять «економічна безпека», «система економічної
безпеки» та «корпоративна соціальна відповідальність». Удосконалено методику ідентифікації та попередження загроз економічній безпеці підприємства
і захисту від них, що передбачає розрахунок інтегрального показника з наступним порівнянням його рівня з пороговими значеннями. Розроблено організаційно-інформаційну модель управління забезпеченням економічної безпеки підприємства, яка спрямована на узгодження інтересів суб’єктів його
системи економічної безпеки.
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Сирота В. С. Корпоративная социальная ответственность в системе
экономической безопасности предприятий. - Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 21.04.02 – экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности. – ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК»,
г. Киев, 2016.
Диссертация содержит теоретические положения и методические подходы
по применению инструментов корпоративной социальной ответственности в
системе обеспечения экономической безопасности предприятия. Обоснован
научно-методический подход и практический инструментарий использования
средств корпоративной социальной ответственности в системе экономической безопасности предприятия.
В работе предложены подходы к пониманию экономического содержания
и категориальной связи понятий «экономическая безопасность», «система
экономической безопасности» и «корпоративная социальная ответственность». Усовершенствована методика идентификации и предупреждения
угроз экономической безопасности предприятия и защиты от них, которая
предусматривает расчет интегрального показателя с последующим сравнением его уровня с пороговыми значениями. Разработана организационноинформационная модель управления обеспечением экономической безопасности предприятия, которая направлена на согласование интересов субъектов
его системы экономической безопасности.
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ANNOTATION
Syrota, Veronika S Corporate Social Responsibility in Economic Security
Systems of Enterprises. Manuscript.
The Thesis in Fulfillment of Obtaining a PhD Degree in Economic Sciences, the
Specialty - 21.04.02 - Economic Security of Business Entities. – Higher education
institution “University of Economics and Law “KROK”, Kyiv,2015
The thesis contains theoretical positions and methodological approaches to the
use of instruments of corporate social responsibility in the system of economic security within enterprises. There were grounded scientific, practical tools and
methodological approaches of corporate social responsibility in the system of economic security to provide the expected level of economic security through the
harmonization of interests of internal and external environments, the strengthening
of the economic potential and market position of an enterprise.
The work suggests an approach to interpretation of the substance and categorical connection concepts of "economic security", "system of economic security"
and "corporate social responsibility.” During the research, it was found that in order to provide the expected level of economic security for a given enterprise, the
system of economic security includes subjects, objects, functions, techniques, and
tools of corporate social responsibility. The researcher proposed theoretical and
methodological approaches to the structuring of the key components of corporate
social responsibility (economic, social and environmental) for the purposes of
economic security and identified their individual impacts on the functioning of the
system of economic security of enterprise.
Suggestions in the thesis include the measurement classifications of the corporate social responsibility characteristics aimed to increase the level of economic
security. Additionally, for each studied enterprise a program of corporate social
responsibility activities taking into consideration the level of economic security
was offered, including several tools such as: transparent financial reporting and
openness, participation in charitable projects and patronage, energy, responsibility
to employees, partners, and customers. Further discussed were improved methods
of identification and prevention of threats to economic security of enterprises and
protections against them, which involves calculation of the integral index, and its
levels with the subsequent comparison with the threshold values of economic security.
The work advises appropriate action for the formation and use of instruments of
corporate social responsibility to provide the expected level economic security to
firms. The model for managing provisional economic security of an enterprise by
using practical tools of corporate social responsibility the result of which is directed to harmonize the interests of the subjects of system of its economic security
is prescribed. This should be based on automation of information flow on the implementation of CSR instruments in the system and organizational interaction between structural subdivisions of the organization to ensure its appropriate level of
economic security is developed.
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