
РЕФЕРАТ 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему 

«Удосконалення експортної діяльності підприємства» містить 97 сторінок, 21 

таблицю, 14 рисунків, 20 формул, 4 додатки. Перелік посилань нараховує 45 

найменувань. 

Метою дипломної роботи є розроблення та обґрунтування організаційних 

заходів щодо удосконалення експортної діяльності підприємства.  

Обʹєктом дослідження даної роботи є процес розвитку експортної 

діяльності підприємства. 

Предмет дослідження - практичне обґрунтування удосконалення 

експортної діяльності підприємства.  

Методи дослідження. У процесі виконання дослідження було 

використано такі наукові методи: при вивченні результатів дослідження 

вітчизняних і зарубіжних вчених - метод теоретичного узагальнення; при 

дослідженні стану функціонування підприємства - метод економічного та 

статистичного аналізу; при розрахунку показників ефективності - метод 

дисконтування грошових потоків. Також у роботі були застосовані методи 

обробки інформації (порівняння, групування, графічного і табличного подання 

даних), абстрактно-логічний метод (для формулювання висновків), метод 

найменших квадратів (для прогнозування показників) та SWOT-аналіз. 

Результати дослідження можуть бути використані вітчизняними 

підприємствами целюлозно-паперової промисловості для удосконалення 

експортної діяльності в сучасних ринкових умовах господарювання, зокрема 

ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат». 

Можливими напрямами продовження досліджень можуть бути 

розроблення та обґрунтування інших організаційних заходів удосконалення 

експортної діяльності підприємства. 
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ефективність експортної діяльності. 

 



 

ABSTRACT 

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

includes 97 pages, 21 tables, 14 drawings, 4 attachments. The bibliography list consists 

of 45 items.  

The purpose of the work is development and justification of organizational 

measures for improvement of enterprise's export activity. 

The research object is development process of enterprise's export activity. 

The research subject is practical justification of improvement of enterprise's 

export activity. 

The research methods. In the course of the research, the following scientific 

methods were used: in the study of the research results of domestic and foreign 

scientists - the method of theoretical generalization; in the study of the state of the 

enterprise - the method of economic and statistical analysis; in the calculation of the 

efficiency indicators - the method of discounting cash flows. Also, methods of 

processing information (comparison, grouping, graphical and table representation of 

data), abstract-logical method (for formulating conclusions), method of least squares 

(for prediction of indicators) and SWOT-analysis were applied in the work. 

The results of the research can be used by domestic enterprises of the pulp and 

paper industry to improve the export activity in the current market conditions, 

particularly by PrJSC «Kyiv Cardboard and Paper Mill». 

Possible areas of continuing research may be development and justification of 

other organizational measures for improvement of enterprise's export activity. 

Keywords: export activity; export potential; export; effectiveness of export 

activity.


