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РЕФЕРАТ

Дипломна робота присвячена вирішенню актуального науково-
практичного завдання щодо управління ризиками в діяльності промислового
підприємства. В дослідженні розглянуті теоретичні підходи механізму
управління ризиками ефективності в діяльності  підприємства;  проведений
аналіз ефективність існуючої системи управління ризиками на підприємстві;
запропоновано застосування багаторівневої моделі оцінювання внутрішніх і
зовнішніх ризиків в діяльності підприємства.

Ключові слова : ризики, оцінювання ризиків, управління ризиками
підприємств, внутрішні і зовнішні ризики.

The thesis is devoted to the solution of the actual scientific-practical task on
risk management in the activity of the industrial enterprise. The research considers
the theoretical approaches of the mechanism of risk management in the activity of
the enterprise; the analysis of the efficiency of the machine-building enterprise; the
effectiveness of the existing risk management system at the enterprise is assessed;
A multi-level model of internal and external risk assessment in the enterprise was
proposed.

Key words: risks, risk assessment, enterprise risk management, internal and
external risks.


