
                

                КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

                       ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  
                    ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 
                                    КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

                                               Пояснювальна записка 
                                  до випускної роботи бакалавра з економіки  

         на тему:  ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ     
ПІДПРИЄМСТВ

                                                         Виконав: студент 4 курсу, групи  ЕП-15-1
                                                         ступінь вищої освіти бакалавр 
                                                         спеціальності 6.030504 –

      економіка підприємства
                                                         Нємикіна К. О.
                                                         Керівник Іщенко С.В.
                                                         Рецензент Загорянська О.Л. 

      

                                          м. Кременчук 2019 року



ЗМІСТ 

ВСТУП.......................................................................................................................6
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ.............................................................................8
1.1 ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА.....................................................................................................8
1.2 ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА....................................................................................................15
1.3 УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОСВІД РОЗВИНУТИХ КРАЇН......................................19
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРАТ "АВТОКРАЗ".....................................................22
2.1 АНАЛІЗ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА............................................................................22
2.2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА..................................44
2.3 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА НА ПРАТ "АВТОКРАЗ"............................58
РОЗДІЛ 3 ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПРАТ "АВТОКРАЗ"...............................................................................62
3.1 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРАТ
"АВТОКРАЗ".............................................................................................................62
3.2 ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА...............................................................75
ВИСНОВКИ..............................................................................................................83
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................88
ДОДАТОК А.............................................................................................................90
ДОДАТОК Б.............................................................................................................94



РЕФЕРАТ

В тексті: сторінок 95, рисунків 19, формул 10, таблиць 34, використано
літературних джерел 17.

У випускній роботі розглянуто теоретичні аспекти формування
економічної безпеки підприємств, розглянуто підходи до її оцінювання;
проведено аналіз сучасного стану ПрАТ "АвтоКрАЗ", основних показників
його фінансово-господарської діяльності; досліджено складові економічної
безпеки ПрАТ "АвтоКрАЗ" та розраховано інтегральний показник економічної
безпеки підприємства; встановлені проблемні аспекти діяльності суб’єкта
господарювання, що знижують його можливість протистояти загрозам;
запропоновано заходи щодо підвищення рівня економічної безпеки
підприємства; запропоновано систему моніторингу для вчасного виявлення
слабких сигналів загрози економічній безпеці підприємства та запобігання
можливим негативним наслідкам виявлених ризиків.

Ключові слова: економічна безпека, складові економічної безпеки
підприємства, оцінка економічної безпеки.

In the degree work the theoretical aspects of formation of economic security of
enterprises are considered, approaches to its evaluation are considered; the analysis of
the current state of PJSC "AutoKrAZ", the main indicators of its financial and
economic activity; the components of economic safety of PJSC "AutoKrAZ" were
investigated and the integral index of economic security of the enterprise was
calculated; the problem aspects of the entity's activity are set, which reduces its
ability to withstand the threats; proposed measures to increase the level of economic
security of the enterprise; the monitoring system was proposed for the timely
detection of weak signals of the threat to the economic security of the enterprise and
the prevention of possible negative consequences of the identified risks.

Keywords: economic security, components of economic safety of the 
enterprise, estimation of economic safety.


