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РЕФЕРАТ

У роботі викладено теоретично-методичні засади організаційно-
економічого механізму управління економічною безпекою підприємств
машинобудування. Досліджені тенденції підвищення його ефективності.
Проаналізовано фінансово-господарську діяльність ПАТ «Крюківський
вагонобудівний завод». Проведено оцінку та прогнозування ефективності
механізму управління економічною безпекою ПАТ «КВБЗ». Обґрунтовано
заходи щодо підвищення ефективності організаційно-економічного
механізму. Запропонована модель економічної оптимальності переходу на
новий рівень економічної безпеки підприємств машинобудування.

Ключові слова: економічна безпека, управління, машинобудування,
оцінка, інтегральний метод, механізм управління, ефективність.

In-methodical principles are in-process expounded organizationally to the
еconomical mechanism of management of enterprises of engineer economic
security. Investigational tendencies of increase of his efficiency. Financially-
economic activity is analysed PJSC «Krykovsky railway car building works». An
estimation and prognostication of efficiency of mechanism of management
economic security are conducted PJSC «KCBW». Events are reasonable in relation
to the increase of efficiency of organizationally-economic mechanism. An offer
model of economic optimality of passing is to new economic strength of
enterprises of engineer security.

Keywords: economic security, management, engineer, estimation,
integral method, management mechanism, efficiency.


