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РЕФЕРАТ 

 

кваліфікаційної роботи магістра  

студентки групи 073м-20з-1  

НТУ «Дніпровська політехніка»  

Баранник Ірини Олександрівни 

 

на тему: Розробка заходів підвищення економічної ефективності в умовах 

розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (за матеріалами 

ТОВ «СТО БАЛКАНКАР») 

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ, 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ. 

 

Структура роботи: 86 сторінок комп’ютерного тексту; 13 рисунків; 22 

таблиці; 19 джерел посилання. 

Об’єкт розроблення –заходи підвищення економічної ефективності  

зовнішньої діяльності підприємства ТОВ «СТО БАЛКАНКАР»   

Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розробка практичних 

рекомендацій щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства в умовах її розширення. 

Основні результати кваліфікаційної роботи магістра полягають у такому: 

досліджено сутність, значення ЗЕД для підприємства та розглянуто особливості 

її ведення, проаналізовано ефективність діяльності підприємства, розроблено та 

обґрунтовано напрямки покращення зовнішньоекономічної діяльності в умовах 

її розширення на підприємстві 

Методи дослідження – аналітичні методи для оцінки фінансово-

економічного стану підприємства, методи статистичного аналізу та економічно-

математичне моделювання, в тому числі факторний аналіз, кореляційний та 

регресійний аналіз, побудова багатолінійної регресійної моделі. 

Результати кваліфікаційної роботи магістра рекомендовано для 

використання ТОВ «СТО БАЛКАНКАР» та підприємствам подібної галузі. 

Сфера застосування –оптова торгівля запчастинами та навантажувальною 

технікою. 

Економічна ефективність запропонованих заходів – відношення 

економічного ефекту до витрат складає 183%. Рентабельність продажу 

збільшилася на 140% . 

Значимість роботи – запропоновані заходи економічно ефективні і можуть 

використовуватись у сфері оптової торгівлі складської техніки та її 

запчастинами. 

 
  



SUMMARY 

Master’s qualification thesis 

Student group 073м-19-2 

Dnipro University of Technology 

Barannyk Iryna 
 

Subject: Development of measures to increase economic efficiency in terms of 

expanding foreign economic activity of the enterprise (according to LLC "STO 

BALKANKAR") 

 

ECONOMIC EFFICIENCY, EFFICIENCY OF FEA, FOREIGN ECONOMIC 

ACTIVITY, MANAGEMENT, MARKETING STRATEGY. 

 

Structure of the work: 86 pages of computer text; 13 drawings; 22 tables; 19 

sources of links. 

Object of the research - measures to increase the economic efficiency of the 

external activities of the company STO BALKANKAR 

Purpose of qualification thesis - address issues of improving the foreign 

economic activity of the enterprise in terms of its expansion. 

Main results of qualification thesis degree are: the essence, importance of foreign 

economic activity for the enterprise are investigated and features of its conducting are 

considered, efficiency of activity of the enterprise is analyzed, directions of 

improvement of foreign economic activity in the conditions of its expansion at the 

enterprise are developed and substantiated. 

Research methods - analytical methods for assessing the financial and economic 

condition of the enterprise, methods of statistical analysis and economic and 

mathematical modeling, including factor analysis, correlation and regression analysis, 

construction of a multilinear regression model. 

The results of qualification thesis recommend using by confectionery companies. 

Scope - wholesale of spare parts and loading equipment. 

Economic efficiency of the proposed measures - the ratio of economic effect to 

costs is 183%. The profitability of sales rose by 140%.  The significance of the work - 

the proposed measures are cost-effective and we can use in the field of wholesale of 

warehouse equipment and its spare parts. 
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