
 
 

РЕФЕРАТ 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему 

«Управління міжнародним проектом консалтинговим підприємством (на 

прикладі ТОВ «Сівітта Україна»)» містить 104 сторінки, 21 таблицю, 13 

рисунків, 14 формул, 3 додатки. Перелік посилань нараховує 30 найменувань.  

Метою дослідження є: аналіз наявної ситуації, виявлення проблем та 

побудова стратегії вдосконалення управління міжнародними проектами 

консалтинговим підприємством. 

Об'єктом дослідження є: міжнародні проекти консалтингових 

підприємств. 

Предметом дослідження є: процес вдосконалення управління 

міжнародного проекту консалтинговим підприємством. 

У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі 

методи дослідження: системний підхід для дослідження проблем 

підвищення ефективності управління міжнародним проектом 

консалтинговим підприємством; фінансово-економічний аналіз для 

дослідження стану зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

графічний для наочного представлення результатів дослідження.  

Результати дослідження можуть бути використані вітчизняними та 

іноземними консалтинговими підприємствами для підвищення ефективності 

управління міжнародними проектами в сучасних умовах, зокрема ТОВ 

«Сівітта Україна». 

Розроблена в дипломній роботі стратегія вдосконалення управління 

міжнародними проектами консалтинговим підприємством була представлена 

на розгляд керівному складу ТОВ «Сівітта Україна», де було визнано 

можливість практичного застосування в майбутньому окремих заходів та 

пропозицій щодо використання нового програмного забезпечення та 

визначення країни реєстрації проектів. 

Можливими напрямами продовження досліджень можуть бути 

альтернативні засоби електронного зв’язку між групами консалтингових 

проектів, аналіз та обґрунтування переваг іншої країни для реєстрації 

проектів. 

Ключові слова: консалтинг, міжнародні проекти, проект-

менеджмент, програмне забезпечення, реєстрація проектів. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Diploma work of the educational-qualification level "Bachelor" on the topic 

"Management of international project by consulting company (on example of 

company LLC "Civitta Ukraine") contains 104 pages, 21 tables, 13 figures, 14 

formulas, 3 annexes. The list of references has 30 titles. 

The aim of the research is to: analyze the current situation, identify problems 

and build a strategy for improving the management of international projects by a 

consulting company LLC "Civitta Ukraine" 

The object of the research is: international projects of consulting companies. 

The subject of the study is: the process of improving the management of an 

international project by a consulting company. 

The following research methods were used to achieve the goal: the system 

approach for studying the problems of improving the management of an international 

project by a consulting firm; financial and economic analysis for studying the state of 

foreign economic activity of the enterprise; graphic for visual presentation of research 

results. 

The results of the research can be used by domestic and foreign consulting 

companies to improve the management of international projects in modern conditions, 

in particular, LLC " Civitta Ukraine". 

Developed in the thesis, the strategy for improving the management of the 

international project by the consulting company was presented to the management 

board of LLC "Civitta Ukraine", which recognized the possibility of practical 

application in the future of certain measures and proposals such as using of new 

software and definition of the country of registration of projects. 

Possible ways to continue research can be alternative means of electronic 

communication between groups of consulting projects, analysis and justification of 

the advantages of another country for registration of projects. 

Keywords: consulting, international projects, project management, software, 

registration of projects. 

 

 

 

 

 

 


