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РЕФЕРАТ

У тексті роботи: 81 сторінка, 21 таблиця, 4 рисунки, 15 формул,
33 літературних джерела.
У роботі досліджено теоретико-методологічні засади забезпечення
економічної безпеки підприємницької діяльності. Проведено аналіз техніко-
економічних показників та фінансового стану ПрАТ «ПГЗК». Досліджено стан
охорони праці на ПрАТ «ПГЗК». Проведено оцінку стану економічної безпеки
ПрАТ «ПГЗК». Запропоновано напрями підвищення ефективності механізму
забезпечення економічної безпеки ПрАТ «ПГЗК».

Ключові слова: економічна безпека, фінансова стійкість,підприємницька 
діяльність.

In this paper, the theoretical and methodological foundations for ensuring the
economic security of entrepreneurial activity are investigated. Technical and
economic indicators and the financial condition of the company are analyzed.
Evaluation of the economic security of the state of the enterprise carried out.
Directions for improving the efficiency of the mechanism for ensuring the economic
security of an enterprise have been proposed.
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