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РЕФЕРАТ

В дипломній роботі розглянуті теоретичні підходи щодо планування та

врахування ризикованості в діяльності підприємств, сформовано загальні етапи

управління  економічними  ризиками,  визначено  основні  джерела  виникнення

ризиків. Розглянута класифікація економічних ризиків.

Досліджено та розкрито вплив процесу планування економічних ризиків

на  діяльність  підприємства.  Проаналізовано  модель  планування  зон

економічних  ризиків на сучасних підприємствах на основі коефіцієнта ризику

та  запропоновано  її  вдосконалення  за  допомогою  використання  показників

відносного забезпечення фінансової безпеки.

Ключові  слова:  економічний  ризик,  невизначеність,  зони  ризику,

планування економічних ризиків, оцінка ризиків та управління ризиками.

In diploma work theoretical approaches are considered in relation to planning

and account of riskiest in activity of enterprises, the general stages of management

economic risks are formed, certainly basic sources of origin of risks. Classification of

economic  risks  is  considered.  Explored  and  influence  of  process  of  planning  of

economic risks is exposed on activity of enterprise. The model of planning of areas of

economic  risks  is  analyzed  enterprises  on  to  sleep  of  risk  coefficient  and  its

perfection is offered by the use of indexes of the relative providing of financial safety.

Keywords: economic risk, vagueness, areas of risk, planning of economic risks,

estimation of risks and management risks.


