
 

РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему 

«Розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства» містить 89 

сторінок, 19 таблиць, 27 рисунків, 15 формул, 7 додатків. Перелік посилань 

нараховує 46 найменувань.  

Метою дослідження є: розроблення практичних рекомендацій щодо 

розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Об'єктом дослідження є: зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

ПАТ «Київмедпрепарат». 

 Предметом дослідження є: сукупність теоретичних положень та 

практичних рекомендацій щодо розширення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи 

дослідження: 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, 

метод експертних оцінок для прогнозування значень ряду показників у 

майбутньому періоді, порівняльний для виявлення спільних рис економік країн 

з метою визначення оптимальних обсягів збуту.  

Результати дослідження можуть бути використані вітчизняними 

фармацевтичними підприємствами для розробки власної стратегії розширення 

зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах, зокрема ПАТ 

«Київмедпрепарат». 

Можливими напрямами продовження досліджень можуть бути 

альтернативні шляхи виходу підприємства на зовнішній ринок, розроблення та 

обґрунтування іншої стратегії розширення ЗЕД підприємства.  

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, ефективність, 

зовнішній ринок, експорт, імпорт, розширення ЗЕД. 



 

ABSTRACT 

 

Bachelor's thesis on the «Expansion of foreign economic activity of the 

enterprise»  includes 89 pages, 19 tables, 27 drawings, 15 formulas, 7 attachments. 

The bibliography list consists of 46 items. 

The purpose of the work is development of practical recommendations for 

expansion of foreign economic activity of the enterprise. 

The research object of the work is foreign economic activity of PJSC 

«Kyivmedpreparat». 

The research subject of the work is a set of theoretical positions and practical 

recommendations for expanding the foreign economic activity of the enterprise. 

In bachelor’s thesis were used these research methods: system approach (to 

scanning enterprise's export activity improvement problems); financial and economic 

analysis (to developing enterprise’s foreign activity conditions); graphical (to give a 

research results), expert estimation method (to predict the values of indicators in the 

future period), comparative (to identify common features of the economies of 

countries for determination of optimal sales volumes). 

The results of the study can be used by domestic pharmaceutical companies to 

develop their own strategy for expanding foreign economic activity in modern 

conditions, in particular PJSC «Kyivmedpreparat». 

Possible ways to continue the research may be alternative ways to exit the 

company to the foreign market, the development and justification of another strategy to 

expand the foreign economic activity of the enterprise. 

Keywords: foreign economic activity, efficiency, external market, export, 

import, expansion of foreign economic activity. 


