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РЕФЕРАТ

У  випускній  роботі  досліджено  теоретичні  підходи  до  визначення 

економічної  безпеки  підприємства,  розглянуто  сутність  і  складові 

економічної безпеки, проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку 

вагонобудівної галузі України. Проаналізовано основні техніко-економічні та 

фінансові  показники  діяльності  ПАТ «КВБЗ»;  здійснено  оцінювання  рівня 

економічної безпеки підприємства за допомогою ресурсно-функціонального 

підходу;  запропоновано  матричний  підхід  до  визначення  стратегії 

економічної  безпеки; представлено методичний підхід до вибору програми 

розвитку  економічної  безпеки  зовнішньоекономічної  діяльності 

підприємства.

Ключові  слова: економічна  безпека  підприємства,  матричний 

підхід,  економічна  безпека  зовнішньоекономічної  діяльності, 

вагонобудівна галузь.

In the final work the theoretical approaches to the definition of the economic 

security  of  the  enterprise  are  investigated,  the  essence  and  components  of 

economic  security  are  considered,  the  current  state  and  prospects  of  the  car-

building  industry  in  Ukraine  are  analyzed.  The  basic  technical-economic  and 

financial indicators of activity of PJSC «KVBZ» are analyzed; assessment of the 

level  of  economic  security  of  the  enterprise  through  the  resource-functional 

approach;  the  matrix  approach  to  the  definition  of  the  strategy  of  economic 

security  is  proposed;  the methodical  approach to  the choice  of  the  program of 

development  of  economic  security  of  the  foreign  economic  activity  of  the 

enterprise is presented.

Key  words:  economic  safety  of  the  enterprise,  matrix  approach, 

economic security of foreign economic activity, car manufacturing industry.
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