
 
 

ТОВ «Міжнародне агентство бізнес-безпеки «СВР»  повідомило Харківську 

обласну державну адміністрацію про  розробку  спільно із кафедрою управління 

безпекою та правоохоронною діяльністю ПрАТ «Вищий навчальний заклад 

«Міжнародна академія управління персоналом» та реалізацію проекту сучасного 

Старт Аппу – «Оцінка рівнів розвитку та безпеки підприємства (організації)», 

аналогів якому немає в сучасній Європі. 

 Сутність проекту полягає в проведенні тестування із показниками про 

діяльність підприємства (організації), обробки введених даних за унікальною 

авторською методикою та аналізи висновків. Результати цієї оцінки будуть корисні 

топ-менеджерам, власникам бізнесу, керівникам безпеки, органам державної влади та 

органам місцевого самоврядування. Завдяки даній оцінці перевіряється ефективність 

управління, надійність бізнесу, достовірність виконання планів та керівних рішень. 

Ретельний аналіз, на основі оцінки, допоможе виявити прорахунки в системі безпеки 

та управління підприємств, приховані ризики та загрози. 

Для ретельного розрахунку і виявлення всіх впливових чинників діяльності 

підприємства (організації) збираються оптимальні показники, визначені актуальними 

світовими науковцями.  Кількісна оцінка здійснюється не тільки за допомогою 

логічного зіставлення з лідерами в галузі та еталонними показниками, але й за 

допомогою практичного і точного дослідження. Результатами тестування оцінюється 

рівень розвитку та рівень безпеки підприємства (організації). А на основі цих двох 

показників визначається загальний рівень соціальної надійності підприємства 

(організації) згідно власної авторської методики. 

 За результатами оцінки надається докладний висновок та поради щодо 

усунення виявлених недоліків та слабких місць, а також перспективи розвитку. 

На підставі вищевикладеного, ТОВ «Міжнародне агентство бізнес-безпеки 

«СВР»  пропонує безкоштовну співпрацю по використанню методики, адже за 

допомогою даного проекту відкривається можливість не тільки складання 

достовірного рейтингу підприємств на відповідній території і ранжування їх за трьома 

рівнями важливих показників, а й забезпечить більш високий рівень захищеності 

працюючого населення від підприємств з ризикованим рівнем соціальної надійності. 

Розробник методики та керівник проекту, кандидат юридичних наук, доцент Лисенко 

Сергій Олексійович готовий особисто, на безкоштовній основі ознайомити 

зацікавлених керівників підприємств із даною методикою, провівши консультації та 

презентацію методу. 

З проектом можна ознайомитись за посиланням: 

http://vabb.com.ua/testing/index.php 

Телефон для довідок: 066-808-78-10. 
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