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Метою  магістерської  роботи  є  теоретичне  обґрунтування  та  розробка 

методичних підходів  і  практичних   рекомендацій  щодо формування  системи 

управління  ризиками  зовнішньоекономічної  діяльності  на  машинобудівних 

підприємствах, що функціонують в умовах виходу на зовнішні ринки .  

Основна  ідея  роботи  полягає  в  узагальненні  теоретичних  і  методичних 

заходів  покращення  виробничої,  маркетингово-збутової  та 

зовнішньоекономічної  політики підприємства  в  умовах подолання  ризиків  та 

підвищення конкурентоспроможності відповідно до умов функціонування, що 

дозволить йому зайняти лідируючі  позиції  на  внутрішньому та  зовнішньому 

ринках.

Відповідно  до  вказаної  мети  в  роботі  розглянуто  питання:  теоретико-

методологічних  аспектів  управління  ризиками  зовнішньоекономічної 

діяльності,  удосконалення  процесів  виробництва  та  збутову  в  умовах 

розширення експортної діяльності; аналізу системи управління маркетинговим 

процесом, удосконалення організаційної структури підприємства; дослідження 

конкурентоспроможності ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина»» та його 

продукції.  Відповідно  до  проведеного  дослідження  були  запропоновані 

проектні заходи, які покращать систему антикризового управління  в напрямі 

попередження ризиків зовнішньоекономічної діяльності, виробничих процесів 

та забезпечать ефективну маркетингову та збутову політику підприємства. 
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