
РЕФЕРАТ 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему 

«Підвищення ефективності імпортної діяльності (на прикладі ТОВ «ТОЙДІКО 

Україна»)» містить 136 сторінок, 28 таблиць, 18 рисунків, 19 формул, 8 додатків. 

Перелік посилань нараховує 66 найменувань.  

Метою дослідження є: обґрунтування необхідності підвищення 

ефективності імпортної діяльності підприємства.  

Об'єктом дослідження є: імпортна діяльність підприємства ТОВ 

«ТОЙДІКО Україна». 

Предметом дослідження є: стратегічні альтернативи підвищення 

ефективності імпортної діяльності підприємства.  

У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи 

дослідження: системний підхід (для дослідження проблем підвищення 

ефективності імпортної діяльності підприємства); фінансово-економічний аналіз 

(для дослідження стану імпортної діяльності підприємства); графічний (для 

наочного представлення результатів дослідження); методи аналізу та синтезу; 

метод класифікації; метод абстрагування; серед емпіричних було застосовано 

методи порівняння та вимірювання; методи структурно-логічного та семантичного 

аналізу. 

Результати дослідження можуть бути використані вітчизняними 

торговельними підприємствами для підвищення ефективності імпортної діяльності 

в сучасних умовах, зокрема ТОВ «ТОЙДІКО Україна».  

Розроблена в дипломній роботі стратегія підвищення ефективності 

імпортної діяльності підприємства була представлена на розгляд керівному складу 

ТОВ «ТОЙДІКО Україна», де було визнано можливість практичного застосування 

в майбутньому окремих заходів та пропозицій щодо введення програмного 

продукту CoLOS та зміни умов поставок.  

Можливими напрямами продовження досліджень можуть бути 

альтернативні шляхи просування товару підприємства на зовнішній ринок, 

розроблення та обґрунтування іншої стратегії підвищення ефективності імпортної 

діяльності підприємства , наприклад перехід на термін DAT і застосування іншого 

програмного забезпечення для ведення складського обліку.  
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підвищення ефективності, управління, підприємство, методичні підходи, оцінка..



ABSTRACT 

Bachelor's thesis "Increasing of the efficiency of import activities (for example " 

TOYDICO Ukraine LLC.")" includes 136 pages, 28 tables, 18 drawings, 19 formulas, 8 

attachments. The bibliography list consists of 66 items.  

The purpose of the work is to: substantiate the need to increase the efficiency of 

the import activities of the enterprise. 

The object of the research is: the import activity of the company "TOYDICO 

Ukraine" LLC. 

The subject of the study is: strategic alternatives of improving the efficiency of 

the import activities of the enterprise. 

The following research methods were used to achieve the goal: a systematic 

approach (for studying the problems of increasing the efficiency of import activities of 

the enterprise); financial and economic analysis (for studying the state of import activity 

of the enterprise); graphic (for visual presentation of research results); methods of 

analysis and synthesis; classification method; method of abstraction; among the empirical 

methods of comparison and measurement were applied; methods of structural-logical and 

semantic analysis. 

The results of the study can be used by domestic trading enterprises to increase 

the efficiency of import activities in modern conditions, in particular "TOYDICO 

Ukraine" LLC. The strategy of increasing the efficiency of import activities of the 

enterprise developed in the thesis was submitted to the management of “TOYDICO 

Ukraine” LLC, which recognized the possibility of practical application in the future of 

certain measures and proposals for the introduction of the software product CoLOS and 

changing supply conditions. 

Possible ways to continue research can be alternative ways to move the company's 

product to the foreign market, to develop and justify another strategy to increase the 

efficiency of the enterprise's import activities, for example, the transition to the DAT term 

and the use of other software for warehousing. 
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