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РЕФЕРАТ 
  
  Дипломна робота присвячена розв’язанню науково-практичного завдання 
обгрунтування науково-теоретичних положень та практичних  рекомендацій 
щодо управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності підприємства з 
метою підвищення конкурентоспроможності підприємства. В дослідженні
розглядаються теоретичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності; 
проведений аналіз техніко-економічних та фінансових показників діяльності
ТОВ «Арборум»; проаналізовано ефективність зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства; запропоновано напрями підвищення ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Ключові слова: експорт, імпорт, зовнішньоекономічна діяльність,
партнери, контракти.

   The thesis is devoted to the solution of the scientific and practical task of
substantiation of scientific and theoretical positions and practical recommendations
concerning the management of the development of the foreign economic activity of
the enterprise in order to increase the competitiveness of the enterprise. The
research deals with theoretical aspects of foreign economic activity; the analysis of
technical, economic and financial indicators of LLC "Arborom"; the efficiency of
foreign economic activity of the enterprise is analyzed; the directions of increase of
efficiency of foreign economic activity of the enterprise are offered.
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