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 Економічна ефективність запропонованих заходів – 3 розділ дипломної 

роботи демонструє покращення фінансових результатів підприємства після 

реалізації інвестиційного проекту. 

 Значимість роботи – впровадження сучасної інформаційної системи 

управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 
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Structure: 82 printed pages; 22 figures; 27 tables; 31 references. 

Object of development – process of organizing foreign economic activity of «VP 

«Polysan» 

The aim of the paper – theoretical substantiation and development of 

recommendations for improving the organization of foreign economic activity of «VP 

«Polysan» 

The main results of the master's degree are as follows: a study of the theoretical 

foundations of the organization of foreign economic activity of industrial enterprises; 

the main problems of economic and foreign economic activity of the researched 

enterprise are determined; the analysis of competitiveness of the researched enterprise 

is executed; recommendations for improving the organization of foreign economic 

activity of the enterprise are selected and substantiated. 

Research methods – tabular, graphic, economic-mathematical, statistical, method 

of analysis and comparison, verbal-descriptive, method of observation, method of 

strategic and matrix analysis 

The findings of the qualification paper for the Master’s degree are recommended 

for use in foreign economic activity of «VP «Polysan» 

Application – foreign economic activity of enterprise 

Financial viability of the proposed measures – Section 3 of the Master’s degree 

demonstrates the improvement of financial results of the enterprise after the 

implementation of the investment project. 

 The value of the research – introduction of a modern information system for 

managing the foreign economic activity of the enterprise.  
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ВСТУП 

Сучасні економічні взаємозв’язки України з зовнішнім світом знаходяться 

у стані зміни від старої системи організації зовнішньоекономічної діяльності 

(ЗЕД), орієнтованої, переважно, на експорт сировини, до нової, пов'язаної з 

пошуком шляхів ефективного інтегрування у світову спільноту, зі встановленням 

рівномірних торговельних відносин з іншими країнами, з підвищенням ролі 

міжурядових організацій у досягненні колективної безпеки і, звичайно, з 

забезпеченням надійного захисту своїх національних інтересів в умовах швидко 

змінюваного зовнішнього середовища. 

Якщо раніше зовнішньоекономічна діяльність здійснювалась лише 

спеціалізованими зовнішньоекономічними фірмами, то тепер кожне 

підприємство в Україні одержало право самостійно виходити на закордонний 

ринок. В цих умовах першочерговим завданням стає опанування українськими 

підприємцями теоретичних аспектів та практичного світового досвіду 

встановлення економічних зв'язків із зарубіжними партнерами, проникнення з 

пропозиціями на ринки інших країн, здійснення фінансових та товарних 

операцій, які дотримують національних інтересів у міжнародній експортно-

імпортній та інвестиційній діяльності, ефективної організації управління 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Разом із цим слід вирішувати проблеми обмеженості необхідної інформації 

про можливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності, особливості її 

організації та механізми здійснення в інших країнах, чітко знати нормативно-

правові основи її регулювання в Україні та раціонально організовувати усі 

управлінські процеси по організації ЗЕД підприємства. 

Саме тому тема магістерської роботи – «Удосконалення організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства» є дуже актуальною в наш час. 



 
 

Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка 

рекомендацій з удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності ТОВ 

«ВП «Полісан». У відповідності з метою при написанні роботи будуть поставлені 

наступні завдання: 

1. Дослідити основні теоретичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств в Україні; 

2. Проаналізувати основні економічно-господарські показники ТОВ «ВП 

«Полісан»; 

3. Виконати аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

4. Виконати аналіз факторів макро– та мікросередовища підприємства; 

5. Розробити заходи щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності 

ТОВ «ВП «Полісан». 

Предметом дослідження дипломної роботи являються теоретичні, 

методичні та практичні підходи до організації зовнішньоекономічної діяльності 

ТОВ «ВП «Полісан». 

Об’єктом дослідження є процес організації зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства ТОВ «ВП «Полісан». 

В роботі будуть використовуватися такі методи дослідження: економіко-

математичний; статистичний; табличний; метод аналізу і порівняння; вербально-

описовий; графічний; метод спостереження; метод стратегічного та матричного 

аналізу. 

За структурою дипломна робота складається зі вступу, трьох основних 

розділів, висновку, переліку посилань та додатків. 

За результатами магістерського дослідження опубліковано тези доповіді за 

темою: «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства як один із шляхів 

підвищення його конкурентоспроможності» в матеріалах XVII науково-

практичної конференції студентів та молодих вчених «Majesty of marketing» 9 

грудня 2021 р., м. Дніпро. 


