
 

 

РЕФЕРАТ 

 
Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему 

«Удосконалення логістичних процесів зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

(на прикладі ПАТ «МХП») містить  88 сторінок,   25 таблиць, 16 рисунків, 6 формул, 2 

додатки.  Перелік посилань нараховує 29 найменувань 

Мета дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо удосконалення 

логістичних процесів на підприємстві при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 

Об’єкт дослідження – зовнішньоекономічна діяльність підприємства. 

Предмет дослідження – логістичні процеси зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства 

Методи дослідження. У процесі роботи використовувались методи аналізу і синтезу; 

емпіричні методи – для організації збирання первинної інформації про логістичні процеси; 

економіко-статистичні методи – для обробки результатів дослідження логістичних процесів; 

метод спостереження – для діагностики управління логістичною діяльністю на підприємстві; 

методи бюджетування – прогнозування обсягів реалізації продукції; при аналізі господарської 

(у тому числі зовнішньоекономічної діяльності) було застосовано статистичні методи 

дослідження числових даних: вертикальний (структура показників) та горизонтальний 

(динаміка показників) аналіз. 

Результати дослідження можуть бути використані вітчизняними   підприємствами, що 

займаються зовнішньоекономічною діяльністю  для підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах, зокрема ПАТ «МХП» для розробки 

стратегії виходу підприємства на нові сегменти зовнішнього ринку.  

Розроблена в дипломній роботі стратегія мінімізації логістичних витрат була 

представлена на розгляд керівному складу ПАТ «МХП», де було визнано можливість 

практичного застосування в майбутньому окремих заходів щодо удосконалення логістичних 

процесів. 

Можливими напрямами продовження досліджень можуть бути альтернативні шляхи 

удосконалення логістичних процесів підприємства, розроблення та обґрунтування іншої 

стратегії підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Ключові  слова:   зовнішньоекономічна  діяльність, ефективність, логістичний процес, 

експорт, імпорт. 

  



 

ABSTRACT 

Diploma work of the educational qualification level "Bachelor" on the theme 

«Improvement of logistics processes of foreign economic activity of the enterprise (for example, 

PJSC «MHP»)» contains 87 pages, 24 tables, 16 figures, 6 formulas, 2 annexes. The list of references 

has 29 titles 

The purpose of the study is to develop recommendations for the improvement of logistics 

processes in the enterprise in the implementation of foreign economic activity. 

Object of research - logistic processes at the enterprise in the implementation of foreign 

economic activity. 

Subject of research - measures to improve the logistics processes in the enterprise. 

Research methods. In the process of work, methods of analysis and synthesis were used; 

empirical methods - for organizing the collection of primary information about logistics processes; 

economic and statistical methods - for processing the results of research of logistic processes; method 

of observation - for diagnostics of management of logistic activity at enterprises; methods of 

budgeting - forecasting sales volumes; in the analysis of economic (including foreign economic 

activity) statistical methods of research of numerical data were used: vertical (structure of indicators) 

and horizontal (dynamics of indicators) analysis; methods of assessing the logistics processes of the 

enterprise. 

The results of the study can be used by domestic enterprises engaged in foreign economic 

activity to increase the efficiency of foreign economic activity in modern conditions, in particular 

PJSC "MHP" to develop the strategy of the company's exit into new segments of the external market. 

The strategy of minimization of logistics costs developed in the thesis was submitted to the 

management of PJSC "MHP", where it was recognized that the possibility of practical application in 

the future of certain measures to improve logistics processes. 

Possible ways to continue research can be alternative ways to improve the logistics processes 

of the enterprise, the development and justification of another strategy to increase the efficiency of 

foreign economic activity of the enterprise. 
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