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РЕФЕРАТ  

 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему «Розвиток 

експортного потенціалу підприємства в умовах євроінтеграції (на прикладі ТОВ «ТАС АГРО»)» 

містить 93 сторінки, 28 таблиць, 21 рисунок, 5 формул, 1 додаток. Перелік посилань нараховує 

47 найменувань. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та формування методичних 

рекомендацій щодо напрямів розвитку експортного потенціалу підприємства в умовах 

євроінтеграції. 

Об’єктом дослідження є процес управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства ТОВ «ТАС АГРО» в умовах євроінтеграції. 

Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади управління експортним 

потенціалом підприємства в умовах євроінтеграції. 

У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи дослідження: 

статистичного спостереження, аналізу і синтезу, методи порівняння. Був також застосований 

системний підхід (для дослідження проблем підвищення ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства); фінансово-економічний аналіз (для дослідження стану 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства); графічний (для наочного представлення 

результатів дослідження). 

Результати дослідження можуть бути використані вітчизняними підприємствами з 

експортною діяльністю для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності в 

сучасних умовах, зокрема ТОВ «ТАС АГРО», для розробки напрямів розвитку експортного 

потенціалу підприємства.  

Розроблені в дипломній роботі напрями розвитку експортного потенціалу підприємства 

були представлена на розгляд керівному складу ТОВ «ТАС АГРО», де було визнано 

можливість практичного застосування в майбутньому окремих заходів щодо удосконалення 

збуту продукції та пропозицій щодо використання переваг експорту продукції до країн 

Євросоюзу на умовах вільної торгівлі. 

Можливими напрямами продовження досліджень можуть бути додаткові заходи 

просування товару підприємства на зовнішній ринок, розроблення та обґрунтування інших 

шляхів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

К л ю чов і  сл ова :  з о вн і шнь о екон ом ічна  д і яльн і сть ,  ефект и вн і сть  

з о вн і шнь о ек оно мічн о ї  д і яльн о ст і ,  зо вн і шн і й  ри нок ,  ек спо рт ,  ек сп ор тни й  

п о т енц іал .  
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ABSTRACT 

 

Thesis of the educational qualification «Bachelor» on the topic «Development of export 

potential of the enterprise in conditions of European integration (on the example of LLC «TAS 

Agro»)» contains 93 pages, 28 tables, 21 figures, 5 formulas, 1 appendix. The list of references 

includes 47 titles. 

The aim of the study is to provide theoretical substantiation and formulation of 

methodological recommendations regarding the directions of development of the export potential of 

the enterprise in the conditions of European integration. 

The object of the research is the process of management of foreign economic activity of the 

enterprise "TAS AGRO" LTD in the conditions of European integration. 

The subject of the study is theoretical and methodological principles of management of the 

export potential of the enterprise in the conditions of European integration. 

 The following research methods were used to achieve the goal: statistical observation, 

analysis and synthesis, comparative methods. The system approach was also applied (for studying the 

problems of increasing the efficiency of foreign economic activity of the enterprise); financial and 

economic analysis (for studying the state of foreign economic activity of the enterprise); graphic (for 

visual presentation of research results). 

Research results can be used by domestic enterprises with export activity to increase the 

efficiency of foreign economic activity in modern conditions, in particular LLC «TAS Agro», to 

develop the directions of development of the export potential of the enterprise. 

Developed in the thesis, the directions of development of the export potential of the enterprise 

were presented to the management of LLC «TAS Agro», which recognized the possibility of practical 

application in the future of certain measures aimed at improving the sales of products and proposals on 

the use of the benefits of exporting products to the European Union countries under free trade 

conditions. 

Possible directions for further research may be additional measures to move the company's 

product to the foreign market, to develop and substantiate different directions for improving the 

efficiency of foreign economic activity of the enterprise. 

Key words: foreign economic activity, efficiency of foreign economic activity, external 

market, export, export potential. 

 

  


