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РЕФЕРАТ

В тексті: сторінок 97, рисунків 35, формул 7, таблиць 29; використано
літературних джерел 65.

В роботі розглянуті теоретико-методичні аспекти оцінювання фінансової
безпеки підприємств, досліджена сутність та економічний зміст фінансової
безпеки підприємства, методичні підходи до оцінювання рівня фінансової
безпеки підприємств; проведено аналіз показників фінансово-господарської
діяльності промислового підприємства, напрямів і тенденцій його фінансового
розвитку; проведено ретроспективну оцінку рівня фінансової безпеки
підприємства, обґрунтовано доцільність використання методик оцінювання
фінансової безпеки з використанням інструментів кореляційного аналізу,
запропоновано до впровадження інструментарій стратегічного аналізу та
управління фінансовою безпекою підприємства.

Ключові слова: фінансова безпека, оцінка рівня фінансової безпеки,
оцінка фінансової безпеки підприємств.

The paper considers theoretical and methodological aspects of assessing the
financial security of enterprises, explores the nature and economic content of the
financial security of the enterprise, methodological approaches to assessing the level
of financial security of enterprises; the analysis of indicators of financial and
economic activity of an industrial enterprise, directions and trends of its financial
development; a retrospective assessment of the level of financial security of the
enterprise was carried out, the feasibility of using methods of assessing financial
security using the tools of correlation analysis was substantiated, tools for strategic
analysis and financial security management of the enterprise were proposed for
implementation.

Keywords: financial security, assessment of the level of financial security,
assessment of the financial security of enterprises.


