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РЕФЕРАТ

В тексті: сторінок 105, рисунків 10, формул 42, таблиць 22,
використано літературних джерел 30.

У роботі викладено теоретичні аспекти управління економічною
безпекою підприємства. Проведений аналіз ефективності господарської
діяльності ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю».
Проаналізовано техніко-економічні показники діяльності підприємства та
аналіз фінансового стану підприємства. Провели аналіз продуктивності праці
за чотири роки, також рентабельність та ліквідність підприємства діяльності
ПрАТ «КЗТВ».

Здійснили розробку розвитку механізму управління економічною
безпекою підприємства.

Ключові слова: економічна безпека, підприємства, механізм, експорт,
розвиток, фінанси, стан, діяльність.

The theoretical aspects of economic security management of the enterprise
are presented in the paper. The analysis of efficiency of economic activity of PJSC
"Kremenchug Carbon Black Plant" was carried out. The technical and economic
indicators of the activity of the enterprise and the analysis of the financial
condition of the enterprise are analyzed. They conducted an analysis of labor
productivity over four years, as well as the profitability and liquidity of the
enterprise of PJSC “KZTV”.

Development of development of the mechanism of management of
economic security of the enterprise.

Key words: economic security, enterprises, mechanism, export, development, 
finance, state, activity.


