
 

 

 

РЕФЕРАТ 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему 

«Забезпечення конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства» містить 89 сторінок, 23 таблиці, 12 рисунків, 13 формул, 4 додатки. 

Перелік посилань нараховує 31 найменування.  

Метою дослідження є: розроблення рекомендацій щодо забезпечення 

конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Об'єктом дослідження є: система управління зовнішньоекономічною 

діяльністю ТОВ «Тенгруп» при визначенні конкурентоспроможності. 

Предметом дослідження є: практичне обґрунтування забезпечення 

конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи 

дослідження: теоретичний метод (для визначення основних понять та методів), 

емпіричний метод (для дослідження основних питань дипломної роботи), 

ретроспективний аналіз (для виявлення динаміки основних економічних 

показників діяльності підприємства) та абстрактно-логічний метод (при 

формулюванні рекомендацій та висновків проведених досліджень). 

Результати дослідження можуть бути використані вітчизняними 

підприємствами для забезпечення конкурентоспроможності 

зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах, зокрема ТОВ «Тенгруп». 

Розроблені в дипломній роботі рекомендації для забезпечення 

конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності підприємства були 

представлені на розгляд керівному складу ТОВ «Тенгруп», де було визнано 

можливість їх практичного застосування в майбутньому.  

Можливими напрямами продовження досліджень можуть бути розроблені 

та обґрунтувані інші заходи забезпечення конкурентоспроможності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

Ключові слова: конкурентоспроможність зовнішньоекономічної 

діяльності, ефективність зовнішньоекономічної діяльності. 



 

 

 

ABSTRACT 

Bachelor's thesis on the theme "Ensuring the competitiveness of foreign 

economic activity of the enterprise" contains 89 pages, 23 tables, 12 figures, 13 

formulas, 4 annexes. The list of references has 31 titles. 

The aim of the study is to: develop recommendations for ensuring the 

competitiveness of the enterprise's foreign economic activity. 

The object of the research is: the system of management of foreign economic 

activities of "Tengrоup" Ltd. in determining competitiveness. 

The subject of the study is: the practical justification for ensuring the 

competitiveness of the enterprise's foreign economic activity. 

The following methods of research were used to achieve the goal: the theoretical 

method (for the definition of basic concepts and methods), the empirical method (for 

studying the main issues of the thesis), the retrospective analysis (to identify the 

dynamics of the main economic indicators of the enterprise) and the abstract-logical 

method (formulating the recommendations and conclusions of the conducted 

researches). 

The results of the study can be used by domestic enterprises to ensure the 

competitiveness of foreign economic activity in modern conditions, in particular, LLC 

"Tengrоup". 

The recommendations developed in the thesis for ensuring the competitiveness of 

the foreign economic activity of the enterprise were presented to the management board 

of LLC "Tengrоup", where it was recognized the possibility of their practical 

application in the future. 

Possible measures for the continuation of research may be developed and 

substantiated by other measures to ensure the competitiveness of the enterprise's foreign 

economic activity. 

Key words: competitiveness of foreign economic activity, efficiency of foreign 

economic activity. 


