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Актуальність теми. В умовах глобалізації світових товарних ринків і 

послідовної інтеграції України в світове співтовариство, найбільшу 

актуальність набирають питання, пов’язані з ефективною організацією 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

Проблеми розвитку експортної діяльності українських підприємств не є 

новими для економічної науки і практики. Формування економіки відкритого 

типу потребує від уряду України селективного планування і активної участі в 

економічному житті, проведення державної політики задля приведення 

структуротворних компонентів економіки рівня існуючого у промислово 

розвинених країнах, а від підприємств – активної праці над досягненням 

високого рівня конкурентоспроможності експортоорієнтованої продукції. Саме 

орієнтація на зовнішній ринок зумовлює швидке економічне та промислове 

зростання, підвищення рівня зайнятості, ефективне застосування внутрішніх 

ресурсів та зростання рівня життя населення. 

Важливу роль в вирішенні цих завдань покликана зіграти система 

управління експортною діяльністю підприємства. Вона повинна стати 

інструментом активізації  його існуючих а потенційних конкурентних переваг, 

засобом виходу підприємства на шлях стабільного та прискореного 

економічного розвитку і здолати конкуренцію із спорідненими підприємствами 

галузі, а також країнами близького та дальнього зарубіжжя.  

Це обумовило вибір теми магістерської роботи, її мету, об’єкт, предмет і 

завдання. 

Дослідження управляння експортним потенціалом підприємства знайшли 

своє відображення в трудах таких іноземних вчених, як Р. С. Грінберг, П. Р. 

Кругман, А. Сміт, М. Обстфельд та ін. Поміж вітчизняних економістів можна 

відначити Петренко Л. М., Афанасьєв К. М. , Волкодавова Є. В. та ін. Вагомий 

внесок у дослідження різних аспектів проблеми конкурентоспроможності 

зробили вітчизняні вчені. Серед них: В. А. Зінченко, І. Ю. Ладико, А. Н 

Ляшенко. 

Метою магістерської роботи є розгляд теоретико-методичного 

забезпечення та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення 



 

 

системи управління експортною діяльністю підприємства задля підвищення 

рівня його конкурентоспроможності. 

Задля досягнення відповідної мети були визначенні наступні завдання: 

розкрити системні передумови формування та уточнити сутність 

управління експортною діяльністю; 

визначити структурні елементи експортного потенціалу підприємства; 

проаналізувати стан фінансово-господарської та експортної діяльності 

конкретного підприємства; 

розкрити та обґрунтувати теоретико-методологічні рекомендації з 

вдосконалення управління розвитком експортного потенціалу 

підприємства. 

Об’єктом дослідження механізми управління розвитком експортного 

потенціалу підприємства в умовах трансформаційних змін внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

Предметом дослідження є теоретичні засади та методичне забезпечення 

управління експортною діяльністю підприємства. 

Методи дослідження. Для досягнення мети і вирішення завдань 

магістерської роботи використано методи аналізу і синтезу, узагальнення, 

системний і стратегічний підходи, графічний та експертний методи. 

Інформаційною базою дослідження є нормативні акти, що регламентують 

експортну діяльність підприємств України, результати обстеження та 

статистична звітність підприємства, монографії та збірники наукових праць, а 

також ресурси Інтернету. 

Пактичною базою дослідження є фінансова звітність підприємства ПАТ 

«Завод «Південкабель» 

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновку, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг роботи – 120 сторінок, з яких основний обсяг роботи містить 100 стор., 12 

рисунків, 26 таблиць. Список використаних джерел містить 90 найменувань. 

 

 

 


