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АНОТАЦІЯ 

Горбенко М.А. Формування системи управління економічною 

безпекою підприємства (на матеріалах ТДВ «Яготинський маслозавод»). 

У роботі узагальнено еволюцію основних теорій економічної безпеки 

підприємства; сформовано передумови забезпечення економічної безпеки 

підприємств молочної галузі; досліджено вплив факторів на формування 

системи економічної безпеки підприємств молочної галузі; обгрунтувано 

методику оцінювання рівня економічної безпеки надсистеми  підприємства як її 

зовнішньої складової; оцінено рівень економічної безпеки молочної галузі;                                     

оцінено рівень економічної безпеки ТДВ «Яготинський маслозавод»;  

визначено резистентність економічної безпеки підприємства; розроблено 

стратегії управління економічною безпекою підприємства. 

Ключові слова: економічна безпека, система, підприємство, управління, 

формування. 

ANNOTATION 

Gorbenko M.A. Formation of the economic security management system 

of the enterprise (on the materials of Additional Liability Company 

«Yahotynskyi butter-making factory»). 

In work are the evolution of basic theories of economic security of enterprise is 

in-process generalized; pre-conditions of providing of economic security of 

enterprises of suckling industry are formed; influence of factors is investigational on 

forming of the system of economic security of enterprises of suckling industry; 

обгрунтувано methodology of evaluation of economic strength of the supersystem of 

enterprise security as her external constituent; economic strength of suckling industry 

security is appraised; economic strength of security is appraised the "Yahotyn 

creamery"; резистентність of economic security of enterprise is certain; strategies of 

management of enterprise economic security are worked out. 

Key words: economic security, enterprises, system, management, formation.                                                     
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