
 

РЕФЕРАТ  

 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему 

«Розвиток експортної діяльності підприємства в умовах інтеграційних 

процесів  (на прикладі Філії «Охтирський сиркомбінат» ПП «Рось»)» містить  

86 сторінок, 25 таблиць, 22 рисунка, 11 формул. Перелік посилань нараховує  

51 найменування. 

Метою дослідження є: обґрунтування альтернатив розвитку 

експортної діяльності підприємства. 

Об'єктом дослідження є: експортна діяльність підприємства Філії 

«Охтирський сиркомбінат» ПП «Рось». 

Предметом дослідження є: є сукупність теоретичних положень та 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення експортної діяльності 

підприємства в умовах інтеграційних процесів, спрямованої на проникнення 

до ринки ЄС. 

У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі 

методи дослідження: системний підхід (для дослідження проблем 

підвищення ефективності експортної діяльності підприємства); фінансово-

економічний аналіз (для дослідження стану зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства); графічний (для наочного представлення результатів 

дослідження). 

Результати дослідження можуть бути використані вітчизняними   

підприємствами молочної промисловості для підвищення ефективності 

експортної діяльності в сучасних умовах, зокрема Філією «Охтирський 

сиркомбінат» ПП «Рось», для розробки стратегії виходу підприємства на нові 

зовнішні ринки. 
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ринок, експорт, проекти розвитку, молочна продукція. 

  



 

ABSTRACT 

 

Bachelor's thesis on the «Improvement of enterprise's export activity»  

includes  86 pages, 25 tables, 22 drawings, 11 formulae. The bibliography list 

consists of  51 items. 

The purpose of the work is substantiate alternative ways of enterprise's 

export activity improvement. 

The research object of the work is export activity of the "Ohtyrskyy 

Syrkombinat" Filiation "Ros" PE. 

The research subject of the work is a combination of theoretical 

statements and practical regarding to the improvement of the export business of the 

enterprise in the conditions of  the integration processes, aimed at penetrating the 

EU market. 

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). 

Results of the work could be used by Ukrainian enterprises, which produced 

and sell electric power, for improvement its export activity in current conditionals, 

especially the "Ohtyrskyy Syrkombinat" Filiation "Ros" PE, for making 

enterprise’s strategy of entrance to new foreign markets. 
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