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РЕФЕРАТ 

      Дипломна робота присвячена розв’язання актуального науково- 
практичного завдання щодо розвитку механізму управління економічними 
ризиками при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності. В 
дослідженні окреслені теоретичні основи механізму управління 
економічними ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства; 
проведений аналіз системи управління економічними ризиками у 
зовнішньоекономічній діяльності ПАТ «ПівдГЗК»; запропонований механізм 
оптимізації управління економічними ризиками в зовнішньоекономічній 
діяльності підприємства. 

Ключові слова :  ризик, економічний ризик, зовнішньоекономічна діяльність, 
ризик у зовнішньоекономічній діяльності, оцінка зовнішньоекономічних 
ризиків, засоби управління економічними ризиками у  зовнішньоекономічній 
діяльності   гірничо-металургійний комплекс, оптимізація діяльності механізму 
управління  економічними ризиками в зовнішньоекономічній діяльності 
підприємства. 

      The diploma thesis is devoted to solving the urgent scientific and practical 
task of developing the mechanism of economic risk management in the 
implementation of foreign economic activity. The study outlines the theoretical 
foundations of the mechanism of economic risk management in the external 
economic activity of the enterprise; the analysis of the system of economic risk 
management in the foreign economic activity of PJSC PivdGZK; the mechanism 
of optimization of management of economic risks in the foreign economic activity 
of the enterprise is offered. 

    Keywords: risk, economic risk, foreign economic activity, risk in foreign 
economic activity, assessment of foreign economic risks, means of managing 
economic risks in foreign economic activity, mining and metallurgical complex, 
optimization of the mechanism of economic risk management in foreign economic 
activity 


