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Мета дипломної роботи полягає в вивченні теоретичних та 

практичних аспектів управління фінансовими ризиками підприємств за 

для удосконалення механізму управління фінансовими ризиками ТОВ 

«АВАНТУ Груп». При написанні роботи використовувалися наступні 

методи дослідження: аналітичний, монографічний, балансовий, ста-

тистичний, графічний, економіко – статистичний. За результатами 

дослідження були сформульовані висновки. По – перше, управління 

фінансовими ризиками  – це складний, багатоаспектний та динамічний 

процес. Управління фінансовими ризиками передбачає створення єдиної, 

чітко й безперебійно функціонуючої системи з певними цільовими уста-

новками й взаємопов’язаними елементами. По – друге, фінансовий стан 

ТОВ «АВАНТУ Груп» в цілому є задовільним. За останній рік відбулося 

зростання об’ємів реалізації продукції, отже фінансовий стан дослід-

жуваного суб’єкта поступово нормалізується. По – третє, підприємству 

вдалося досягти позиції лідерства в своїй ниші ринку . Одержані 

результати можуть бути використані в діяльності підприємства ТОВ 

«АВАНТУ Груп».

Ключові слова: фінансові ризики, витрати, виробнича собівартість, 

собівартість реалізації, чинники фінансових ризиків, методи регулювання 

фінансових ризиків, модель «АСУР», ліквідність, кадри, актив та пасив 

балансу.

The urgency of the topic of work is that one of the most important and 

complex problems for entrepreneurial structures is the need to choose the best 

option for managing the financial risks of the enterprise.  The subject of the 

study is the management of financial risks of the enterprise, as a set of methods

aimed at improving the activities of Avant-Group LLC.  The purpose of the 

thesis is to study the theoretical and practical aspects of financial risk 

management of enterprises for improving the financial risk management 

mechanism of AVANTU Group LLC.  When writing the work, the following 

research methods were used: analytical, monographic, balance, statistical, 



graphical, economical - statistical.  According to the results of the study, 

conclusions were formulated.  First, financial risk management is a complex, 

multidimensional and dynamic process.  Financial risk management involves 

the creation of a single, clearly and uninterruptedly functioning system with 

certain target facilities and interconnected elements.  Secondly, the financial 

status of AVANTU Group LLC is generally satisfactory.  Over the past year 

there has been an increase in sales volumes, which means that the financial 

condition of the investigated entity is gradually normalizing.  Thirdly, the 

company managed to achieve leadership positions in its niche market.  The 

obtained results can be used in the activity of Avant-Group LLC. 

 Key words: financial risks, expenses, production cost, cost of 

realization, factors of financial risks, methods of regulation of financial risks, 

model "ASUR", liquidity, personnel, assets and liabilities of the balance.


