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РЕФЕРАТ

Випускна робота має 83 сторінки, 9 таблиць, 15 рисунків, 65 формул,
використано 30 літературних джерел.

Об'єкт дослідження - є процес формування стратегії розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства.

Предмет дослідження - теоретичні, методичні та прикладні положення з
формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Мета роботи полягає: у чіткому формулюванні проблем у сфері 
регулювання ЗЕД підприємств машинобудівної галузі та певному вирішенні 
цих проблем через надання рекомендацій для більш ефективного та 
продуктивного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, в 
теоретичному обґрунтуванні та розробці методичних і практичних 
рекомендацій по плануванню, організації і управління зовнішньоекономічною 
діяльністю, розробка заходів підвищення ефективності її на прикладі ПАТ 
«КВБЗ».

Ключові слова: експорт, імпорт, зовнішньоекономічна діяльність, 
економічна ефективність ЗЕД.

The purpose of the work is to: to clearly articulate the problems in the field of
regulation of foreign economic activity of the enterprises of the machine-building
industry and to solve a certain problem by providing recommendations for more 
effective
and productive management of foreign economic activities of enterprises, in 
theoretical
substantiation and development of methodical and practical recommendations for the
planning, organization and management of foreign economic activity. , development 
of
measures to increase its efficiency on the example of PJSC "KVBZ".

Key words: export, import, foreign economic activity, economic efficiency of
foreign economic activity.


