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РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на тему 

«Оптимізація зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ 

«ІНТЕРЕКСТ LTD») містить 120 сторінок, 22 таблиць, 20 рисунків, 6 формул, 1 

додаток. Перелік посилань нараховує 69 найменувань.  

Метою дослідження: полягає в розробці програми оптимізації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, що сприятиме підвищенню 

рівня ефективностї цієї діяльності підприємства на зовнішніх ринках.   

Об'єктом дослідження: є зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

ТОВ «ІНТЕРЕКСТ LTD».  

Предметом дослідження: є теоретичні та практичні підходи щодо 

формування програми оптимізації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства.  

У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи 

дослідження: системний підхід (для дослідження проблем оптимізації 

зовнішньоекономічної діяльності), фінансово-економічний аналіз, графічний 

(для наочного представлення результатів дослідження).  

Результати дослідження можуть бути використані вітчизняними 

підприємствами на ринку трубопровідної арматури для підвищення 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах, зокрема 

ТОВ «ІНТЕРЕКСТ LTD» для оптимізації показників зовнішньоекономічної 

діяльності.  

Розроблена в дипломній роботі програма оптимізації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства була представлена на розгляд 

керівному складу ТОВ «ІНТЕРЕКСТ LTD», де було визнано можливість 

практичного застосування в майбутньому окремих заходів та пропозицій щодо 

оптимізації показників зовнішньоекономічної діяльності.  

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, оптимізація, 

підприємство-посередник. 
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ABSTRACT 

 

Bachelor's thesis «Optimisation of foreign economic activity of the enterprise 

(by example LLC «INTEREKST LTD»)»  includes 108 pages, 22 tables, 20 

drawings, 6 formulas, 2 annexes. The bibliography list consists of  69 items.  

The main purpose is to develop a program for optimizing the foreign 

economic activity of the enterprise, which will increase the level of efficiency of this 

activity of the enterprise in foreign markets. 

The object of research is to: is the foreign economic activity of the enterprise 

LLC «INTEREKST LTD». 

The subject of the study: there are theoretical and practical approaches to the 

formation of a program for optimizing the foreign economic activity of the enterprise. 

In this paper, the following research methods were used to achieve this goal: a 

systematic approach (for studying problems of foreign economic activity 

optimization), financial and economic analysis, and graphic (for visual presentation 

of research results). 

The results of the research can be used by domestic enterprises in the market of 

pipeline valves to increase the efficiency of foreign economic activity in modern 

conditions, in particular LLC «INTEREKST LTD» for optimization of indicators of 

foreign economic activity. 

Developed in the thesis, the program of optimization of foreign economic 

activity of the enterprise was presented to the management of LLC «INTEREKST 

LTD», where it was recognized that the possibility of practical application in the 

future of certain measures and proposals on optimization of indicators of foreign 

economic activity. 
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