
 

 

РЕФЕРАТ 

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

Розширення експортної діяльності підприємства харчової промисловості в 

умовах інтеграційних процесів ( на прикладі ПрАТ «Тернопільський 

молокозавод») містить 98 сторінки, 34 таблиці, 8 рисунків, 2 додатки. Перелік 

посилань нараховує 30 найменувань. 

Метою роботи є: розробка теоретичних основ побудови механізму 

розширення експортної діяльності підприємства. 

Об’єктом дослідження є: даної роботи є експортна діяльність ПрАТ 

«Тернопільський молокозавод». 

Предметом дослідження є: теоретичні засади та практичні інструменти, 

методи та прийоми розширення експортної діяльності підприємства. 

У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи 

дослідження: методи порівняння та експертних оцінок; при аналізі 

господарської діяльності (у тому числі імпортних операцій) було застосовано 

статистичні методи дослідження числових даних: вертикальний (структура 

показників) та горизонтальний (динаміка показників) аналіз. 

Висновки та рекомендації роботи можуть знайти конкретну реалізацію в 

діяльності ПрАТ «Тернопільський молокозавод» в частині пропозицій щодо 

реалізації стратегії розширення експортної діяльності підприємства. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експортна діяльність 

підприємства, інтеграційні процеси. 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

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

Expansion of export activity of the food industry enterprise in the conditions of 

integration processes (for example, PJSC "Ternopil Dairy Combine")  

Bachelor`s thesis includes 98 pages. 34 tables, 8 drawings, 2 attachments. The 

bibliography list consists of 30 items. 

The aim of the work is to: develop theoretical foundations for building a 

mechanism for expanding the export activity of the enterprise. 

The object of the study: this work is an export activity of PJSC "Ternopil 

Dairy Plant". 

The subject of the research is: theoretical foundations and practical tools, 

methods and techniques for expanding the export activity of the enterprise. 

In this work, the following research methods have been used to achieve the 

goal: the methods of comparison and expert evaluations; in the analysis of economic 

activity (including import operations) statistical methods of research of numerical 

data are used: vertical (structure of indicators) and horizontal (dynamics of 

indicators) analysis. 

Conclusions and recommendations of the work can be found in the concrete 

implementation of the activity of PJSC "Ternopil Dairy Plant" as part of the 

proposals to implement the strategy of expanding the export activity of the enterprise. 

Key words: foreign economic activity, export activity of the enterprise, 

integration processes. 

 


