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РЕФЕРАТ 

 

          На сучасному етапі розвитку світової економіки   експортний потенціал 

являється найважливішою характеристикою  економічної  потужності  будь-

якої країни. Експортний потенціал являється однією зі складових  

економічного потенціалу,  яка  забезпечує,  на  відміну  від  інших  складових  

(виробничого, трудового, природного, фінансового, інформаційного  

потенціалу тощо) не процес виробництва, а процес споживання, тобто процес 

реалізації продукції на зовнішньому ринку. 

           Актуальність теми обумовлена тим фактом, що на сьогодні завдання 

розвитку експортного потенціалу підприємства є невирішеним оскільки 

існують нерелізовані резерви підприємства. Варто зауважити, що проблему 

управлінського підходу до експортного потенціалу у теоретичному та 

прикладному плані досліджено недостатньо. Питання, пов’язані із сутністю 

потенціалу підприємства, методикою та методологією його формування, 

розглядаються в наукових працях лише у площині таких його видів, як 

економічний, виробничий (промисловий), трудовий. Суто експортний 

потенціал висвітлюється лише на рівні галузі, регіону або держави.  

          Витоки наукового осмислення проблеми прослідковуються в працях 

Томаса Мана, Давида Рікардо, Фрідріха Листа, Йозефа Шумпетера. Вагомий 

вклад в дослідження проблеми зроблено такими вченими, як К.Г. Воблий, 

С.Г. Струмилін, В.С. Нємчинов, О.І. Анчишкін, Л.І. Абалкін, 

В.М. Архангельський та інщі. 

          В останні десятиріччя наукові та прикладні питання розвитку 

експортного потенціалу перебували в центрі уваги багатьох науковців: 

П.П. Стичишина, О.О. Кириченка, Г.Б. Крушницької, Т.І. Ломаченко та 

інших.  

          Метою дипломної роботи є вдосконалення механізму розвитком 

експортного потенціалу підприємства.  



           З поставленої мети випливає необхідність вирішення наступних 

завдань: 

          розкрити сутність і зміст експортного потенціалу підприємства;  

          проаналізувати фінансово-економічну діяльність підприємства; 

          проаналізувати зовнішньоекономічну діяльність підприємства; 

          дослідити експортний потенціал підприємства; 

          обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності управління 

експортного потенціалу на досліджуваному підприємстві. 

          Предметом дослідження є теоретико-методичні засади управління 

експортним потенціалом підприємства. 

 Об’єктом дослідження є процеси управління розвитком експортного 

потенціалу підприємства  ДП «Завод хімічних реактивів».  

Для виконання дипломної роботи використанні матеріали статистичної 

та оперативної звітності підприємства ДП «Завод хімічних реактивів», 

учбова література та законодавство України. 

Практична значимість роботи полягає у розробці й обґрунтуванні 

напрямків удосконалення системи управління розвитком експортного 

потенціалу підприємства ДП «Завод хімічних реактивів». 

          Робота складається з трьох розділів. У першому розділі дипломної 

роботи розглядаються теоретичні основи управління розвитком експортного 

потенціалу підприємства, проводиться дослідження підходів до визначення 

категорії, методів формування та управління розвитком експортного 

потенціалу підприємства. 

         У другому розділі проводиться аналіз та оцінка стану фінансово-

економічної та експортної діяльності ДП «Завод хімічних реактивів». 

        Третій розділ присвячений напрямкам удосконалення управління 

розвитком експортного потенціалу підприємства ДП «Завод хімічних 

реактивів».     

 

 


