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РЕФЕРАТ 

 

 

Сучасний досвід роздержавлення вітчизняних підприємств, негативні 

наслідки якого співпали зі світовою фінансово-економічною кризою, 

викликають нагальну потребу у суб’єктів господарювання України розвитку 

та вдосконалення зовнішньоекономічних зв’язків з іноземними партнерами. 

Успішність даного процесу багато в чому залежить від знань та вмінь 

менеджерів вищої ланки управління вдало застосовувати різні форми та види 

зовнішньоекономічної діяльності, способів виходу підприємства на 

міжнародний ринок. 

Аналіз економічної літератури показав, що в більшості випадків, 

наукові дослідження провідних вітчизняних та іноземних вчених таких як В. 

Пономаренко, В. Гриньова, І. Піддубний, М. Стефаненко, І. Бланк, А. Кірєєв, 

Л. Клайт, В. Ковальов, М. Крейніна, О. Лоркипанідзе, К. Менар, П. Орлов, В. 

Палій, В. Суторміна, Є. Хлобистов, Д. Шнейдер, А. Шеремет присвячені 

теоретичному аналізу визначення зовнішньоекономічної діяльності (далі 

ЗЕД) та її методичному забезпеченню оцінки, управління, розвитку і таке ін. 

При цьому результати даних досліджень зосереджені, в першу чергу, на 

вирішені проблем експортно-імпортних операцій, в той час як особливості 

здійснення операцій по переробці давальницької сировини на території 

України та визначення її ефективності залишаються мало вивченими та 

потребують подальшого вдосконалення.  

Значення і актуальність даних питань для українських підприємств, 

особливо в умовах впливу наслідків фінансово-економічної кризи, 

обумовили вибір теми дипломної роботи.  

Об’єктом даного дослідження є підприємство м. Харкова ТОВ «Фабрика 

театральних реквізитів» (далі ТОВ «Ф.Т.Р.») , на основі вивчення та аналізу 

особливостей його функціонування виконано дипломну роботу магістра. 



Предметом дослідження є теоретичні положення та методичне 

забезпечення оцінювання переробки давальницької сировини на ТОВ 

«Ф.Т.Р.». 

Враховуючи вище зазначене метою даної роботи є теоретичне 

визначення та розробка методичних рекомендацій щодо удосконалення 

оцінювання ефективності переробки давальницької сировини на 

підприємстві. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання: 

дослідити теоретичні аспекти давальницької сировини та оцінювання 

ефективності її переробки; 

проаналізувати методи оцінки ефективності переробки давальницької 

сировини; 

провести аналіз господарської та фінансово-економічної діяльності ТОВ 

«Ф.Т.Р.»; 

визначити ефективність переробки давальницької сировини на ТОВ 

«Ф.Т.Р.» та проаналізувати її результати; 

розвинути методичне забезпечення оцінювання ефективності переробки 

давальницької сировини на ТОВ «Ф.Т.Р.». 

Для досягнення поставленої мети в роботі було використано сукупність 

способів наукового пізнання, методів, прийомів і принципів, а також системний 

підхід, методи статистичного, техніко-економічного аналізу  

Теоретичною основою дипломної роботи є Митний та податковий 

кодекси України, Закони України, постанови, рішення уряду з 

найважливіших питань організації і регулювання господарської діяльності 

підприємства в ринкових умовах, а також в роботі було використано наукову, 

економічну й довідкову літературу, труди провідних вітчизняних і 

зарубіжних економістів, періодичні економічні та фінансові видання 

України, статистичні та звітні дані ТОВ «Ф.Т.Р.». 

Практичне значення отриманих результатів в процесі виконання роботи 



полягає в тому, що запропоноване комплексне оцінювання ефективності 

переробки давальницької сировини ТОВ «Ф.Т.Р.» дозволить враховувати 

вплив пріоритетних показників даної операції, що підвищить ефективність 

ЗЕД підприємства, а отже і його господарську діяльність в цілому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


