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таблиць; 1 додаток; 40 джерел посилання. 

Об’єкт дослідження – зовнішньоекономічна діяльність підприємства. 

 Мета кваліфікаційної роботи – теоретичне обґрунтування та розробка 

практичних рекомендацій з удосконалення управління економічною стійкістю 

підприємства при веденні зовнішньоекономічної діяльності. Основні 

результати кваліфікаційної роботи магістра полягають у такому: розглянуто 

теоретичні основи визначення та забезпечення економічної стійкості 

підприємства в умовах ведення зовнішньоекономічної діяльності; здійснено 

маркетингове дослідження ринку сантехніки; проаналізовано основні 
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напрями оцінки та управління економічною стійкістю підприємства при 

веденні зовнішньоекономічної діяльності; визначено цільовий ринок збуту 

експортної продукції ТОВ «Фірма «МВК», оцінено конкурентоспроможність 

продукції та пророблено основні умови експортного контракту; оцінена 

економічна ефективність запропонованого проекту заходів з підвищення 



ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю та забезпечення 

економічної стійкості  ТОВ «Фірма «МВК». 

 Результати кваліфікаційної роботи магістра рекомендовано для 

використання підприємствами-виробниками споживчих товарів, які 

здійснюють експортну діяльність. 

Сфера застосування – управління фінансовою та зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства. 

Економічна ефективність запропонованих заходів для ТОВ «Фірма 

«МВК»: збільшення чистого прибутку підприємства на 18% або на 8,7 млн грн, 

забезпечення ефективності експорту на новому ринку Казахстану на рівні 

130%. 

Значимість роботи – реалізація запропонованих напрямів підвищення 

економічної стійкості підприємства дозволяє збільшити ливарні потужності 

підприємства, диверсифікувати джерела енергії та зменшити витрати на 

виробництво, освоїти новий закордонний ринок збуту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Master’s qualification thesis’s 

Student group 073м-18 -2 National TU Dnipro Polytechnic 

              Melnik Ilia Andreevich 

 

 Subject: Assessment and management of economic stability of an enterprise 

in foreign economic activities (based on the materials of LLC “MVK” Company”)

  

 EXPORT EFFICIENCY, ECONOMIC SUSTAINABILITY, 

COMPETITIVENESS, MARKETING RESEARCH, PLUMBING, FINANCIAL 

SUSTAINABILITY 

  

 Thesis’s structure: 83 pages of computer text; 26 drawings; 19 tables; 1 app; 

40 sources of links. 

 Object – the external economic activity of the enterprise. 

 Purpose of qualification thesis – theoretical substantiation and practical 

recommendations of economic stability of the enterprise in conducting foreign 

economic activity.  

 Main results of master’s qualification thesis are: the theoretical bases of 

definition and maintenance of economic stability of the enterprise in the conditions 

of conducting foreign economic activity are considered; conducted marketing 

research of the plumbing market; are conddductedd main indicators of employer’s 

activity of LLC “MVK” Company” are analyzed; directions of estimation and 

management of economic stability of the enterprise in conducting foreign economic 

activity are substantiated; the target market for export of exported products of LLC 

“MVK” Company” was determined, the competitiveness of products was evaluated 

and the main terms of the export contract were worked out; it is estimated economic 

efficiency of the proposed project of measures to improve the efficiency of foreign 

economic activity management and ensure the economic sustainability of LLC 

“MVK” Company”. 



 The results of master’s qualification thesis are recommended to use by 

consumer-exporting enterprises. 

 The area of implementation - management of financial and foreign economic 

activity of the enterprise. 

 The economic efficiency of the proposed measures for LLC “MVK” 

Company”: increase of net profit of the enterprise by 18% or by 8.7 million UAH, 

ensuring export efficiency in the new market of Kazakhstan at the level of 130%. 

 Significance of work - implementation of the proposed directions of 

increasing the economic stability of the enterprise allows to increase the foundry 

capacity of the enterprise, to diversify energy sources and to reduce production costs, 

to acquire a new foreign market of sales. 
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