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АННОТАЦИЯ 

 

на дипломную работу «Банковское обслуживание внешнеэкономических 

расчётов малых и средних предприятий: проблемы и направления развития» 

 

Дипломная работа посвящена анализу банковского обслуживания 

внешнеэкономических расчетов ООО «ТурнепсИмпорт» и обоснованию 

направлений повышения их эффективности. 

Структура дипломной работы определена в соответствии с целями и 

задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы дипломной работы, 

определены цели, задачи, объект и предмет исследования. 

В первой главе «Сущность банковского обслуживания 

внешнеэкономических расчетов малых и средних предприятий, их средства и 

формы» рассмотрена сущность банковского обслуживания внешнеэкономических 

расчетов и порядок проведения внешнеторговых операций, перечислены 

средства, формы и условия расчетов малых и средних предприятий в 

международной сфере, рассмотрено международное кредитование как форма 

банковского обслуживания внешнеэкономических расчетов. 

Во второй главе «Анализ банковского обслуживания внешнеэкономических 

расчетов ООО «ТурнепсИмпорт» представлена организационно-экономическая 

характеристика деятельности ООО «ТурнепсИмпорт», проведен анализ 

финансово-экономической деятельности организации и банковского 

обслуживания внешнеэкономических расчетов организации. 

В третьей главе «Проблемы и направления повышения эффективности 

банковского обслуживания внешнеэкономических расчетов ООО «ТурнепсИмпорт» 

выявлены проблемы и определены направления развития банковского 

обслуживания внешнеэкономических расчетов путем использования 

аккредитивной формы расчетов и экспортного факторинга. 

В заключении обобщены результаты выполненного исследования, 

сформулированы основные выводы и предложения. 

Дипломная работа содержит: 95 страницы, 22 рисунка, 21 таблицу, 

48 источников, 4 приложения. 
  



АНАТАЦЫЯ 

 

на дыпломную работу «Банкаўскае абслугоўванне знешнеэканамічных 

разлікаў малых і сярэдніх прадпрыемстваў: праблемы і кірункі развіцця» 

 

Дыпломная праца прысвечана аналізу банкаўскага абслугоўвання 

знешнеэканамічных разлікаў ТАА «ТурнепсИмпорт» і абгрунтавання 

кірункаў павышэння іх эфектыўнасці. 

Структура дыпломнай працы вызначана ў адпаведнасці з мэтамі і 

задачамі даследавання і складаецца з ўвядзення, трох кіраўнікоў, заключэння, 

спісу выкарыстаных крыніц і прыкладанняў. 

Ва увядзенні абгрунтавана актуальнасць тэмы дыпломнай працы, 

вызначаны мэты, задачы, аб'ект і прадмет даследавання. 

У першай чале «Сутнасць банкаўскага абслугоўвання 

знешнеэканамічных разлікаў малых і сярэдніх прадпрыемстваў, іх сродкі і 

формы» разгледжана сутнасць банкаўскага абслугоўвання 

знешнеэканамічных разлікаў і парадак правядзення знешнегандлёвых 

аперацый, пералічаныя сродкі, формы і ўмовы разлікаў малых і сярэдніх 

прадпрыемстваў у міжнароднай сферы, разгледжана міжнароднае 

крэдытаванне як форма банкаўскага абслугоўвання знешнеэканамічных 

разлікаў. 

У другой чале «Аналіз банкаўскага абслугоўвання знешнеэканамічных 

разлікаў ТАА «ТурнепсИмпорт» прадстаўлена арганізацыйна-эканамічная 

характарыстыка дзейнасці ТАА «ТурнепсИмпорт», праведзены аналіз 

фінансава-эканамічнай дзейнасці арганізацыі і банкаўскага абслугоўвання 

знешнеэканамічных разлікаў арганізацыі. 

У трэцяй чале «Праблемы і напрамкі павышэння эфектыўнасці 

банкаўскага абслугоўвання знешнеэканамічных разлікаў ТАА 

«ТурнепсИмпорт» выяўлены праблемы і вызначаны кірункі развіцця 

банкаўскага абслугоўвання знешнеэканамічных разлікаў шляхам 

выкарыстання аккредитивной формы разлікаў і экспартнага факторынгу. 

У зняволенні абагульнены вынікі выкананага даследавання, 

сфармуляваны асноўныя высновы і прапановы. 

Дыпломная праца змяшчае: 95 старонкі, 22 малюнка, 21 табліцу, 

48 крыніц, 4 прыкладання. 

  



ABSTRACT 

 

diploma thesis " Banking services for foreign economic settlements of small 

and medium-sized enterprises: problems and directions of development» 

 

Thesis is devoted to the analysis of banking foreign trade settlements, LLC 

"Tomasini" and justification of directions of increase of their efficiency. 

The structure of the thesis is determined in accordance with the goals and 

objectives of the study and consists of an introduction, three chapters, conclusion, 

list of sources used and applications. 

The introduction substantiates the relevance of the topic of the thesis, defined 

goals, objectives, object and subject of study. 

In the first Chapter "the Essence of banking foreign economic payments of 

small and medium-sized enterprises, their means and forms" the essence of banking 

foreign economic payments and the procedure of foreign trade operations, the listed 

means, forms and conditions of payments of small and medium-sized enterprises in 

the international sphere, considered international lending as a form of banking 

foreign economic payments. 

In the second Chapter "Analysis of banking foreign trade settlements, LLC 

"Turnipseed" presents the organizational-economic characteristics of the activities 

of "Turnipseed", analysis of financial-economic activities of the organization and 

Bank servicing foreign economic transactions of the organization. 

In the third Chapter, "Problems and directions of improving the efficiency of 

banking foreign trade settlements, LLC "Turnipseed" identified problems and 

determined the directions of development banking foreign trade settlements through 

the use of letters of credit and export factoring. 

In conclusion, the results of the study are summarized, the main conclusions 

and proposals are formulated. 

Thesis contains: 95 pages, 22 figures, 21 tables, 48 sources, 4 applications. 

 


