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Поглиблення глобалізаційних процесів, міжнародного поділу праці та 

активний розвиток міжнародної торгівлі проявляються у зміцненні 

взаємозв’язків та плідній співпраці між господарюючими суб’єктами з різних 

країн, що виходять на міжнародний ринок з метою активного позиціонування в 

конкурентному ринковому середовищі. Слабкий рівень розробки організаційно-

методичних засад управління контрактною діяльністю підприємства з 

іноземними контрагентами, важливість проблеми його правового регулювання 

визначають актуальність даної роботи і обумовили вибір теми. 

Дослідженням та вивченням питань у галузі управління міжнародною 

контрактною діяльністю підприємств займалися такі вчені, як: І. В.  Багрова, О. 

Є. Власюк, О. С. Гальчинський, І. В. Герчикова, О. П. Гребельник, О. І. 

Губарєва, М. І. Дідьківський,  В. В. Козик, Д. М. Михайлов, Н. І. Редіна, О. О. 

Романовський, Л. Є. Стровський, О. В. Шкурупій та інші.  

Метою даної роботи є розробка рекомендацій щодо удосконалення 

управління міжнародною контрактною діяльністю підприємства. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні 

завдання: 

а) дослідити та проаналізувати теоретичні підходи щодо розробки та 

реалізації зовнішньоторговельних контрактів; 

б) розглянути класифікацію зовнішньоекономічних контрактів; 

в) розглянути особливості укладення зовнішньоторговельних контрактів в 

Україні; 

г) проаналізувати існуючі методичні підходи щодо оцінки ефективності 

управління міжнародною контрактною діяльністю підприємства; 

д) провести комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності 

ДНВП “Об’єднання Комунар”; 

е) проаналізувати зовнішньоекономічну діяльність підприємства; 

ж) визначити стратегічну позицію підприємства на ринку; 

з) розробити рекомендації щодо удосконалення управління міжнародною 

контрактною діяльністю; 



 

 

и) визначити особливості організації технологічного процесу та 

розробити рекомендації щодо його удосконалення.  

Об’єктом дослідження є процес управління міжнародною контрактною 

діяльністю підприємства. 

Предметом дипломної роботи є теоретичні положення, методичні підходи 

та прикладні аспекти управління міжнародною контрактною діяльністю 

підприємства. 

Для досягнення мети і вирішення поставлених у роботі задач використано 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: системний підхід, методи 

аналізу і синтезу – для дослідження теоретичних засад управління 

міжнародною контрактною діяльністю підприємства; системно-

функціональний підхід – для розкриття особливостей управління міжнародною 

контрактною діяльністю підприємства; метод кореляційно-регресійного аналізу 

– для оцінювання впливу факторів на ефективність експортної діяльності 

підприємства; графічно-аналітичний метод – для наочного подання результатів 

дослідження. 

Інформаційною базою дослідження стали фундаментальні положення 

сучасної економічної теорії, праці вітчизняних та зарубіжних учених з питань 

управління процесом укладання та реалізації міжнародних комерційних 

контрактів підприємства, нормативно-правові акти України, що регулюють 

зовнішньоекономічну діяльність підприємств.  

Наукова новизна проведеного дослідження полягає у розробці 

рекомендацій щодо оптимізації міжнародної контрактної діяльності 

підприємства з урахуванням особливостей цільових закордонних ринків та його 

міжнародної конкурентної позиції. 

Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків.  
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«Управління міжнародною контрактною діяльністю підприємства» 

 

Аннотація. В роботі досліджуються теоретико-методичні засади 

управління міжнародною контрактною діяльністю підприємства. Проведений в 

роботі кореляційно-регресійний аналіз впливу чинників на ефективність 

експорту ДНВП “Об’єднання Комунар” дозволив розробити рекомендації щодо 

оптимізації умов зовнішньоторговельних контрактів.  Для мінімізації 

конверсійних ризиків в роботі розроблені та обґрунтовані рекомендації з 

використання форвардних контрактів та мультивалютних застережень. 

 

Ключові слова: контракт, управління, зовнішньоекономічна діяльність, 

ефективність, валютний курс, аналіз. 

 

 

Маслий Анастасия Владимировна 

«Управление международной контрактной деятельностью предприятия» 

 

Аннотация. В работе исследуются теоретико-методические основы 

управления международной контрактной деятельностью предприятия. 

Проведенный в работе корреляционно-регрессионный анализ влияния факторов 

на эффективность экспорта позволили разработать рекомендации по 

оптимизации условий внешнеторговых контрактов. Для минимизации 

конверсионных рисков разработаны и обоснованы рекомендации по 

использованию мультивалютных оговорок и форвардных контрактов.  

 

Ключевые слова: контракт, управление, внешнеэкономическая 

деятельность, эффективность, валютный курс, анализ. 

  

Masliy Anastasia Vladimirovna 

"Managing international contract management companies» 

 

Annotation.This paper investigates the theoretical and methodological 

foundations of international management contract management company. Held in the 

correlation and regression analysis of the influence factors on the effectiveness of 

exports allowed to develop recommendations for optimizing the conditions of foreign 

trade contracts. To minimize the risk of conversion developed and substantiated 

recommendations on the use of multi-currency forward contracts and reservations. 

 

Keywords:: contract management, foreign economic activity, efficiency, 

exchange rate analysis. 

 

 

 


