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РЕФЕРАТ 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему: 

«Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі 

ПрАТ «Укрмедфарм»)» містить 98 сторінки, 33 таблиць, 14 рисунків, 4 

додатки. Перелік посилань нараховує 24 найменувань. 

Метою роботи є: розробка та обґрунтування напрямів удосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства ПрАТ «Укрмедфарм». 

Об’єктом дослідження є: зовнішньоекономічна діяльність  

підприємства ПрАТ «Укрмедфарм». 

Предметом дослідження є: напрями удосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі 

методи дослідження: організаційно-економічний та фінансово-

господарський аналіз (для дослідження стану зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства); графічний (для наочного представлення 

результатів дослідження). 

Результати дослідження можуть бути використані вітчизняними 

підприємствами фармацевтичної промисловості для удосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах, зокрема ПрАТ 

«Укрмедфарм», для розробки стратегії виходу підприємства на нові сегменти 

зовнішнього ринку. 

Розроблена в дипломній роботі стратегія удосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства була представлена на розгляд 

керівному складу ПрАТ «Укрмедфарм», де було визнано можливість 

практичного застосування в майбутньому окремих пропозицій щодо зміни 

постачальника медичних препаратів з країни, що географічно знаходиться 

ближче та оцінки пропозиції на ринку препаратів-аналогів, що імпортуються. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, удосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності, зовнішній ринок, імпорт, ринкова 

стратегія. 
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ABSTRACT 

The topic of graduate work with educational qualification level ―bachelor‖: 

"The improvement of foreign economic activity of the enterprise as example PJSC 

"Ukrmedfarm". 

Bachelor`s thesis includes 98 pages, 33 tables, 14 drawings, 4 attachments. 

The bibliography list consists of 24 items. 

The purpose of the work is: development and substantiation of the 

directions of improvement foreign economic activity PJSC "Ukrmedfarm". 

The object of the study is the foreign economic activity of PJSC 

"Ukrmedfarm". 

The subject of the research is: strategic directions of improvement of 

foreign economic activity of the enterprise. 

The following research methods were used to achieve the goal: 

organizational-economic and financial-economic analysis (for studying the state of 

foreign economic activity of the enterprise); graphic (visual presentation of the 

research results). 

Research results can be used by domestic pharmaceutical industry 

companies for improvement of foreign economic activity in modern conditions, 

particularly PJSC "Ukrmedfarm", to develop a strategy for the company to access 

the new segments of the external market. 

The strategy of improving the foreign economic activity of the enterprise 

which is developed in this graduate work was presented to the management of 

PJSC "Ukrmedfarm" where it was recognized the possibility of practical use in the 

future of individual measures and proposals to change the supplier of medical 

products from a country that is geographically closer and analysis of suppliers on 

the market of imported analogues. 

Keywords: a foreign economic activity, improvement of foreign economic 

activity, external market, import, market strategy. 

 

 


