
РЕФЕРАТ 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему 

«Стратегічне планування імпортних операцій підприємства (на прикладі 

ТОВ «Укрком»)» містить 96 сторінок, 43 таблиці, 13 рисунків, 6 формул, 2 

додатка. Перелік посилань нараховує 35 найменувань.  

Метою дослідження є: розроблення стратегічного плану розвитку 

імпортних операцій ТОВ «Укрком».  

Об'єктом дослідження є: напрями розвитку та імпортні операції 

ТОВ «Укрком».  

Предметом дослідження є: стратегічні альтернативи розвитку 

підприємства та здійснення імпортних операцій ТОВ «Укрком».  

У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи 

дослідження: фінансово-економічний аналіз (для дослідження тенденцій 

внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства); системний підхід (для 

дослідження проблемних аспектів діяльності підприємства); графічний (для 

наочного представлення результатів дослідження).  

Результати дослідження можуть бути використані вітчизняними 

підприємствами телекомунікаційної галузі для зростання обсягів імпортних 

операцій, зокрема ТОВ «Укрком», для підвищення доходів від реалізації 

продукції підприємства.  

Розроблені в дипломній роботі стратегії зростання обсягів імпортних 

операцій підприємства були представлені на розгляд керівному складу 

ТОВ «Укрком», де було визнано можливість практичного застосування в 

майбутньому окремих заходів та пропозицій.  

Можливими напрямами продовження досліджень можуть бути 

альтернативні напрямки розвитку підприємства, розроблення та обґрунтування 

інших стратегій планування та зростання обсягів імпортних операцій 

підприємства.  
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стратегія.



ABSTRACT 

Bachelor's thesis includes 96 pages, 43 tables, 13 drawings, 6 formulas, 2 

attachments. The bibliography list consists of 35 items.  

The purpose of the work is to substantiate the strategic plan of development of 

import operations of the company. 

The object of the research is directions of development and import operations 

of the company LLC «Ukrkom». 

The subject of the research is strategic alternatives to the development of the 

company and the growth of volumes of import operations. 

The following research methods were used to achieve this goal: financial and 

economic analysis (for studying the trends of the internal and external environment of 

the enterprise); system approach (for research of problem aspects of enterprise 

activities); graphic (for visual presentation of research results). 

The results of the work can be used by domestic enterprises of the 

telecommunication industry to increase the volume of import operations, in particular 

LLC "Ukrkom", to increase revenues from sales of the company's products. 

Developed in the thesis of the strategy of growth of volumes of import 

operations of the enterprise were presented to the management of LLC "Ukrkom", 

where it was recognized the possibility of practical application in the future of 

individual events and proposals. 

Possible directions for further research may be alternate directions of 

enterprise’s development, development and substantiation of other planning strategies 

and growth of volumes of import operations of the enterprise. 
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