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РЕФЕРАТ 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на тему 

«Підвищення ефективності імпортної діяльності підприємства  (на прикладі ТОВ 

«СЕРВІС ЦЕНТРПОСТАЧ»)» містить 88 сторінок, 27 таблиць, 11 рисунків, 3 

формули, 1 додаток. Перелік посилань нараховує 42 найменування.  

Метою дипломної роботи є розроблення практичних рекомендацій щодо 

підвищення ефективності імпортної діяльності підприємства шляхом розширення 

кола постачальників. 

Об'єкт дослідження: імпортна діяльність підприємства ТОВ «СЕРВІС 

ЦЕНТРПОСТАЧ».  

Предмет дослідження: практичне забезпечення підвищення ефективності 

імпортної діяльності  підприємства.  

У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи 

дослідження: системний підхід (для дослідження проблем підвищення 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства); фінансово-

економічний аналіз (для дослідження стану зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства); факторний (для оцінки ефективності імпортної діяльності 

підприємства); графічний (для наочного представлення результатів дослідження).  

Результати дослідження можуть бути використані вітчизняними 

підприємствами на ринку обладнання для тваринництва для підвищення 

ефективності імпортної діяльності в сучасних умовах.  

Розроблений в дипломній роботі напрям підвищення ефективності 

імпортної діяльності підприємства був представлений на розгляд керівнику ТОВ 

«CЕРВІС ЦЕНТРПОСТАЧ» і було визнано можливість практичного застосування 

в майбутньому пропозицій щодо розширення кола постачальників.  

Можливими напрямами продовження досліджень можуть бути розробка та 

економічне обґрунтування інших напрямів підвищення ефективності імпортної 

діяльності підприємства, удосконалення системи оцінки ефективності імпортної 

діяльності підприємства.  
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ABSTRACT 

 

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

"Increasing the efficiency of the import activities of the enterprise (for example, LTD 

SERVIS CENTROSTATCH)" contains 88 pages, 27 tables, 11 figures, 3 formulas, 1 

supplement. The list of references has 42 titles. 

The purpose of the thesis is to develop practical recommendations for improving 

the efficiency of the enterprise's import activities by expanding the range of suppliers. 

The object of research: the import activity of LTD "SERVIS CENTROSTATCH". 

The subject of the research: practical support for improving the efficiency of the 

import activities of the enterprise. 

The following research methods were used to achieve the goal: the system 

approach (for studying the problems of increasing the efficiency of foreign economic 

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

foreign economic activity of the enterprise); factor (for the estimation of the efficiency 

of the import activity of the enterprise); graphic (for visual presentation of research 

results). 

The research results can be used by domestic enterprises in the equipment market 

for livestock breeding in order to increase the efficiency of import activities in the 

current conditions, in particular SERVIS CENTROSTATCH Ltd. to increase profits, 

expand the markets of the company by expanding the range of suppliers. 

The course aimed at increasing the efficiency of the import activity of the 

enterprise, developed in the thesis, was presented to the head of LTD " SERVIS 

CENTROSTATCH" and it was recognized that the possibility of practical application in 

future proposals for expanding the range of suppliers. 

Possible directions for the continuation of research may be the development and 

economic justification of other areas for increasing the efficiency of import activities of 

the enterprise, improving the system for assessing the effectiveness of import activities 

in the enterprise. 
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