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РЕФЕРАТ 

Випускна роботи містить 96 сторінок, 35 таблиць, 8 рисунків, 33 
формули. Перелік посилань нараховує 45 найменувань.

Актуальність теми. Погіршення економічного розвитку України та загрози
економічній безпеці суб’єктів господарювання вимагають прийняття 
термінових рішень щодо збалансування соціально-економічного розвитку,
залучення інвестицій, збільшення продуктивності праці та створення нових 
робочих місць.

Мета роботи – дослідження проблеми формування методологічних основ
управління економічною безпекою підприємств пов’язане з відсутністю цілісно
сформованого методичного забезпечення управління економічною безпекою
підприємницьких структур, що вимагає удосконалення методик та методів
аналізу й оцінки стану економічної безпеки, фінансово-економічної діяльності,
які б створювали основу розробки й прийняття управлінських рішень із захисту
їхніх економічних інтересів та своєчасного запобігання економічним загрозам,
побудови системи якісного корпоративного управління як засобу ефективного
забезпечення економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: економічна безпека, управління економічною безпекою,
механізм управління, ризик.

The purpose of the work - the study of the problem of the formation of
methodological foundations of economic security management of enterprises due to
the lack of a well-established methodological provision of management of economic
security of business structures, which requires the improvement of methods and
methods for analyzing and assessing the state of economic security, financial and
economic activities, which would form the basis of development and the adoption of
managerial decisions to protect their economic interests and timely prevention of
economic threats, system building quality of corporate governance as a means of
providing effective economic security.

Key words: economic security, economic security management, management
mechanism, risk.


