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РЕФЕРАТ

В дипломній роботі досліджено актуальну науково-практичну проблему

щодо  управління  фінансовими  ризиками  на  промисловому  підприємстві.  В

дослідженні  окреслені  теоретичні  аспекти  визначення  та  оцінки  фінансових

ризиків  підприємств;  проведено  аналіз  рівня  фінансового  ризику  на  ПАТ

«АЗОТ»; обгрунтовані напрями зниження фінансового ризику на підприємстві.

Ключові  слова:  ризик,  фінансові  ризики,  оцінка  ризиків,  управління

ризиками,  прогнозування  фінансового  ризику,  зниження  фінансових  ризиків,

управління високоліквідними обіговими коштами підприємства.

The thesis investigates the actual scientific and practical problem of financial

risk management in an industrial enterprise. The study outlines the theoretical aspects

of  identifying and assessing the financial  risks  of  enterprises;  financial  risk  level

analysis at PJSC «AZOT»; substantiated directions of reducing financial risk in the

enterprise.

Keywords:  risk,  financial  risks,  risk assessment,  risk management,  financial

risk forecasting, reduction of financial risks, management of highly liquid working

capital of the enterprise.


