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РЕФЕРАТ   

Об’єктом дослідження  є: розробка механізму управління репутаційними

ризиками в системі економічної безпеки підприємства.

В  дипломній  роботі  розглянуті  теоретичні  аспекти  формування

економічної  безпеки  підприємства  в  ризиковому  середовищі,  розглянута

сутність  та  чинники  виникнення  репутаційних  ризиків,  а  також,  економічна

безпека  підприємства,  тобто,  складові  та  фактори  формування  економічної

безпеки підприємства, розглянуто сучасний стан хімічної галузі України, також

проведений  аналіз  економічних  та  фінансових  показників  діяльності  ПрАТ

«КЗТВ», а саме, техніко-економічна характеристика підприємства, також, аналіз

фінансового стану підприємства та охорона праці та безпеки в надзвичайних

ситуаціях  на  ПрАТ  «КЗТВ»,  розглянута  розробка  механізму  управління

репутаційними ризиками в системі економічної безпеки             ПрАТ «КЗТВ», а

саме,  оцінка  рівня  економічної  безпеки  підприємства  та  ступеня  впливу

репутаційних ризиків, також, розробка заходів захисту від негативного впливу

репутаційних ризиків.

Ключові  слова:  економічна  безпека  підприємства,  репутаційний

ризик, аналіз, стан, оцінка, сучасний стан, розробка.



In the thesis the theoretical aspects of forming the economic security of the

enterprise  in  the  risk  environment  are  considered,  the  essence  and  factors  of

occurrence of reputational risks are considered, as well as the economic safety of the

enterprise, that is, the components and factors of forming the economic security of

the enterprise, the current state of the chemical industry of Ukraine is considered, also

an  economic  analysis  and  financial  indicators  of  the  activity  of  PrAT "KRTV",

namely, the technical and economic characteristics of the enterprise, as well as the

analysis of the financial condition of the enterprise and the maintenance of work and

safety in emergency situations at PrAT "KRTV", the development of a mechanism for

managing reputational risks in the system of economic security of                       PJSC

"KRTV", namely, assessing the level of economic security of the enterprise and the

degree of influence of reputational risks, as well as the development of protective

measures against negative effects reputational risks.

Key words: economic safety of the enterprise, reputational risk, analysis,

status, assessment, current state, development.
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