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ВСТУП
На початку XXI ст. у світовій економіці спостерігаються процеси
загострення конкуренції між країнами, а також національних підприємств за
ринки збуту та за економічне домінування. Адже ці процеси напряму
пов’язані

із

збільшенням

експорту,

підвищенням

обсягу

валютних

надходжень та поповненням бюджету, а також із майбутнім соціальноекономічним благополуччям країн, що переможуть у конкурентній боротьбі
та отримають економічне домінування на світовому ринку. Водночас, якщо у
ХІХ ст. та до 70-х років ХХ ст. країни здобували конкурентне лідерство, в
основному, за рахунок використання факторних переваг та збільшення
обсягів виробництва, то у ХХІ ст. ситуація кардинально змінюється.

На

перший план виходить потреба у розробці довгострокових конкурентних
стратегій соціально-економічної поведінки країни на світовому ринку.
Вимоги

щодо

стратегічного

забезпечення

конкурентоспроможності

обумовлені тим, що у наші дні всі країни світу опиняються під інтенсивним
впливом екологічних, соціальних та інституційних викликів, які слід
комплексно враховувати у довгостроковій конкурентній стратегії для
гарантованої перемоги у світовій конкурентній боротьбі.
Разом із цим слід вирішувати проблеми обмеженості необхідної
інформації про можливості розвитку експортної діяльності, особливості її
організації та механізми здійснення

в інших країнах, чітко знати

нормативно–правові основи її регулювання в Україні та раціонально
впроваджувати всі управлінські процеси по організації експортної діяльності
підприємства.
Така

постановка

кваліфікаційної

роботи:

питання

свідчить

«Покращення

про

системи

актуальність
управління

теми

реалізації

експортної продукції на підприємстві».
Метою кваліфікаційної роботи магістра є теоретичне обґрунтування та
розроблення

рекомендацій

з

удосконалення

управління

реалізацією
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експортної продукції на ТОВ ПП «ЗІП». У відповідності з метою при
написанні роботи будуть поставлені наступні завдання:
1. Дослідити основні теоретичні аспекти експортної діяльності підприємств у
світі;
2. Проаналізувати основні економічно-господарські показники ТОВ ПП
«ЗІП»;
3. Виконати аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
4. Виконати аналіз конкурентоспроможності підприємства;
5. Розробити рекомендації щодо покращення реалізації експортної продукції
ТОВ ПП «ЗІП».
Об’єктом дослідження є процес реалізації експортної продукції ТОВ
ПП «ЗІП».
Предметом дослідження кваліфікаційної роботи являються теоретичні,
методичні та практичні підходи до управління реалізацією експортної
продукції ТОВ ПП «ЗІП».
В

роботі

будуть

економіко-математичний;

використовуватися
статистичний;

такі

метод

методи
аналізу

дослідження:
і

порівняння;

вербально-описовий; графічний; метод спостереження.
За структурою кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох
основних розділів, висновку, переліку джерел інформації та додатків.

