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Структура роботи: 97 сторінок комп’ютерного тексту; 17 рисунків; 32 

таблиці; 2 додатки; 31 джерело посилання. 

Об’єкт дослідження – управління зовнішньоекономічною діяльністю  

підприємства. 

Мета кваліфікаційної роботи – теоретичне обґрунтування та розробка 

практичних рекомендацій з впровадження інноваційних технологій для 

зниження витрат при веденні зовнішньоекономічної діяльності. 

Основні результати кваліфікаційної роботи магістра полягають у такому: 

розглянуто теоретично-методологічні основи з впровадження інноваційних 

технологій для зниження витрат при веденні зовнішньоекономічної діяльності; 

охарактеризовано ринок феросплавів; проаналізовано господарську та 

експортну  діяльність ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»; запропоновано 

заходи з впровадження інноваційних технологій для зниження витрат при 

веденні зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «Нікопольський завод 

феросплавів»; оцінена економічна ефективність запропонованого проекту 

заходів на ПАТ «Нікопольський завод феросплавів». 

Результати кваліфікаційної роботи магістра рекомендовано для 

використання великими промисловими підприємствами. 
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Сфера застосування – управління витратами на підприємстві із 

зовнішньоекономічною діяльністю. 

Економічна ефективність запропонованих заходів для ПАТ 

«Нікопольський завод феросплавів»  визначається зниженням собівартості 

реалізованої продукції на 2,6% або на 476534 тис. грн, відповідним 

підвищенням прибутковості та збільшенням ефективності експорту.  

Значимість роботи – впровадження інноваційних технологій - 

автоматизованої системи управління технологічними процесами та 

біогеотехнологічної екстракції металів дозволяє знизити витрати при 

виробництві феросплавів. 
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