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РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота: 85 с., 12 рис., 32 табл., 3 додатки, 30 джерел. 

В роботі розглядається імпортна діяльність підприємства ПАТ «Алло» 

та запропоновані заходи щодо її удосконалення.   

Мета даної дипломної роботи полягає в створенні комплексу заходів 

щодо підвищення ефективності імпортної діяльності підприємства ПАТ 

«Алло». 

Об'єктом дослідження виступає ПАТ «Алло». 

Предметом дослідження є процес здійснення імпортної діяльності 

підприємства ПАТ «Алло». 

Поставлена мета, завдання, предмет і об'єкт дослідження визначили 

логіку викладу і структуру даної дипломної роботи, яка складається зі 

вступу, трьох розділів і висновку, списку використаних джерел та додатків. 

Теоретико-методологічну основу дослідження склали концептуальні 

положення, висновки і рекомендації, представлені  в наукових дослідженнях 

вчених в галузі зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Інформаційну базу дослідження склали звітна документація ПАТ 

«Алло» в м. Києві, закони, інформаційні ресурси офіційних сайтів 

спеціалізованих журналів і систем автоматизації документообігу, а також 

періодичні видання. 

Ключові слова: імпорт, імпортна діяльність, ефективність імпортної  

діяльності, комісіонер, дилер. 
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 ABSTRACT 

 

Thesis: 85 p., 12 figures, 32 tables, 3 annexes, 30 sources. 

The work considers the import activity of the "Allo"  and the proposed 

measures to improve it. 

The purpose of this thesis is to create a set of measures aimed at increasing 

the efficiency of the import activities of  "Allo"  . 

The object of research is  "Allo"  . 

The subject of the research is the process of implementing the import 

activity of "Allo"  . 

The goal, task, object and object of the research determined the logic of 

presentation and the structure of this thesis, which consists of the introduction, 

three sections and conclusion, the list of sources used and applications. 

Theoretical and methodological basis of the study consisted of conceptual 

provisions, conclusions and recommendations presented in the scientific researches 

of scientists in the field of foreign economic activity of the enterprise. 

The information base of the study was compiled by the  "Allo"  accounting 

documentation in Kyiv, laws, information resources of the official sites of 

specialized journals and document management automation systems, as well as 

periodicals. 
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