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У процесі інтеграції України в систему світогосподарських зв'язків 

міжнародна діяльність підприємств стає все більш важливим фактором її 

економічного життя. Проводилася протягом багатьох десятиліть політика 

ізоляціонізму змінилася активної демонополізацією та лібералізацією цієї 

сфери діяльності. Підприємства отримали право самостійного виходу на 

зовнішній ринок та здійснення зовнішньоекономічних операцій. 

Ринок, впливаючи на зовнішньоекономічну діяльність підприємства, 

вимагає не просто управління, а стратегічного управління, яке передбачає 

вироблення і здійснення стратегії по відношенню до ринку, конкурентів, 

покупців. 

 Разом з тим, нові умови діяльності підприємств, що працюють на 

зовнішньому ринку, вимагають самостійного вирішення широкого кола 

проблем, серед яких важливе місце займає управління міжнародної 

діяльності підприємств. Спроможності підприємства створити ефективну 

систему управління, безумовно, можуть стати важливими перевагами в 

умовах жорсткої конкуренції і зростаючої інтернаціоналізації ринків. 

Представлена тема дипломної роботи є актуальною і вимагає подальшого 

дослідження. 

Серед зарубіжних дослідників, які зробили значний внесок у 

розвиток і вивчення теорії і практики управління підприємством, 

виступають Ст. Беренс, Р. Бірман, І. Бланк, М. Бромвич, В. Ліпсіц, Т. 

Пітерс. Р. Уотермен, П. Хавранек, С. Шмідт. Серед відомих українських 

дослідників в цій області - І. Т. Балабанов, Ст. Н. Бурмістров, В. І. 

Глазунов, А. Б. Ідрісов, Н. В. Ільїн, В. В. Ліпсіц, Ю. В. Макогон, А. А. 

Пересада, В. Д. Шапіро та інші. 

Незважаючи на наявність великої кількості наукових розробок, 

дослідження показали, що остаточно не вирішеними залишаються ряд 

проблем, що вимагають подальшого розгляду питань підвищення 

ефективності управління міжнародною економічною діяльністю 

підприємства. 



Мета даного дипломного дослідження полягає в розробці науково-

методичних положень по формуванню організаційної структури 

управління міжнародною економічною діяльністю підприємства. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких 

основних завдань дослідження: 

розкриття сутності та змісту міжнародної економічної діяльності; 

аналіз сучасних підходів щодо формування структури управління 

підприємства-суб'єкта ЗЕД; 

економічний аналіз діяльності АТЗТ "Червоний Жовтень"; 

фінансовий аналіз діяльності АТЗТ "Червоний Жовтень"; 

розробка пропозицій щодо удосконалення управління інноваційними 

процесами на АТЗТ «Червоний Жовтень». 

В якості об'єкта дослідження обрано промислові підприємства, 

головним чином, машинобудівної галузі, що працюють на зовнішньому 

ринку. 

Предметом дослідження є процеси формування організаційної 

структури управління міжнародної діяльності підприємств. 

Інформаційною базою слугують законодавчі та нормативно-

організаційні документи: фінансова, статистична та економічна інформація 

про міжнародну діяльність підприємств. 

Практична значущість дипломного дослідження полягає в 

можливості використання підприємствами, які працюють або планують 

працювати на зовнішніх ринках, методів, результатів та науково-

методичних положень в області управління міжнародної діяльності.  

Отримані в результаті дослідження висновки та пропозиції можуть 

бути застосовані при прийнятті рішень щодо майбутнього регулювання 

зовнішньоекономічних процесів у Туркменістані. 

 

 

 


