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АНОТАЦІЯ

   В дипломній магістерській роботі досліджуються питання щодо теоретико-
методичних засади оцінки та управління ризиками сільськогосподарських 
підприємств. Проведено оцінку фінансового ризику в діяльності СФГ 
«ВОЛОШКА». Запропоновано напрями вдосконалення ризик-менеджменту 
селянського господарства.

    Ключові слова: фінансовий ризик,ліквідність,фінансова 
надійність,банкрутство, оцінка, управління, фермерське господарство.

                                                          SUMMARY

       The master's thesis deals with the theoretical and methodological principles
of risk assessment and management of agricultural enterprises. The financial risk in
the activity of SFG "Voloshka" was conducted. The directions of improvement of
risk management of the peasant economy are offered.

      Keywords: financial risk, liquidity, financial reliability, bankruptcy, valuation,
management, farming

    
     
    


