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ВСТУП 

 

Експортна діяльність є невід’ємною складовою господарської активності 

підприємства. Здійснення експортних операцій стає вагомою передумовою для 

розширення ринків збуту продукції, збільшення обсягів виробництва та 

підвищення якості продукції. Під впливом кризових явищ сьогодення розвиток 

експортної діяльності набуває не аби якого значення. В період активного 

розвитку процесів економічної інтеграції з ЄС, транснаціоналізації, 

міжнародного поділу праці, глобалізації світового господарства, вітчизняним 

підприємствам потрібно робити все можливе задля того, щоб розробляти нові 

напрями розвитку експортної діяльності та укріплювати свої позиції на вже 

існуючих ринках.  

Актуальність обраної теми зумовлена проблемами активізації та 

удосконалення напрямів розвитку експортної діяльності в сучасних умовах 

господарювання.  

Питання розвитку експортної діяльності та напрями її удосконалення 

були висвітлені у працях видатних зарубіжних вчених, таких як: І. Ансофф, В. 

Вінд,  Деніелс Д., Олінс Б. А., Радеб Х., А. Чандлер. Вагомий науковий внесок у 

вирішення проблем розвитку експортної діяльності зробили вітчизняні 

науковці: С. Бестужева,  Г. Дроздова, С. Дзюба, Макогона, Ю. Василенко, О. 

Кириченко, В. Козик, О. Кредісова, С. Лобунська,Т. Міролюбова, Л. Піддубна, 

В. Єрмаченко., П. Юхименко. 

Мета дипломної роботи полягає у науковому обґрунтуванні теоретико-

методичних аспектів розвитку експортної діяльності підприємства та розробці 

практичних рекомендацій щодо розвитку експортної діяльності підприємств на 

прикладі ПАТ завод «Південкабель».  

Для досягнення зазначеної мети було поставлено і вирішено наступні 

задачі: 

1. Визначити сутність поняття «експортна діяльність підприємства» 

«розвиток», «розвиток експортної діяльності». 



 

 

2. Виявити найголовніші фактори, що впливають на розвиток експортної 

діяльності та висвітлити напрями, що можуть бути застосовані задля розвитку 

експортної діяльності підприємства. 

3. Узагальнити методи аналізу і оцінки розвитку експортної діяльності 

підприємства. 

4. Проаналізувати фінансово-господарську і зовнішньоекономічну 

діяльність ПАТ завод «Південкабель» з метою визначення фінансового 

становища підприємства. 

5. Розробити рекомендації щодо напрямків розвитку експортної 

діяльності підприємства. 

Об’єктом дослідження є експортна діяльність підприємства. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних і практичних 

аспектів експортної діяльності підприємства, спрямованих на її розвиток. 

Для досягнення мети і вирішення поставлених у дипломній роботі задач 

були використані загальнонаукові та спеціальні методи: критичний аналіз 

використаних джерел, графічний, порівняння. Групування використовувалося 

для економічної характеристики об’єкта дослідження. Економіко-статистичний 

аналіз був використаний при оцінці даних про фінансово-господарський та 

зовнішньоекономічний стан підприємства, для впливу деяких показників на 

результативний показник, зокрема продуктивність праці і річний фонд оплати 

праці – метод факторного аналізу, метод системного аналізу було застосовано 

при формулюванні напрямків розвитку експортної діяльності підприємства. Під 

час формування висновків використовувалося узагальнення інформації за 

допомогою використання  методів індукції та дедукції. 

Інформаційною базою дослідження є матеріали Держкомстату України, 

результати обстеження підприємства, монографії, збірники наукових праць, 

ресурси Інтернету та статистичні звіти підприємств машинобудування, а також 

фінансова звітність  діяльності ПАТ завод «Південкабель».  



 

 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в уточнені сутності 

поняття «розвиток експортної діяльності», подальшому обґрунтуванні підходів 

та методів формування напрямів розвитку експортної діяльності підприємства. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

запропоновані напрями розвитку експортної діяльності підприємства  можуть 

використовуватись вітчизняними підприємствами для зростання ефективності 

їх діяльності в умовах посилення конкуренції на міжнародному ринку. 

Дипломну роботу викладено на 117 сторінках. Вона складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 

91 найменування. Матеріал дипломної роботи проілюстровано 42 таблицями та 

6 рисунками. У першому розділі дається визначається поняття розвиток 

експортної діяльності, розглядаються чинники впливу, проводиться аналіз 

основних методів розвитку експортної діяльності підприємства. 

У другому розділі надається загальна характеристика діяльності 

підприємства, проводиться аналіз фінансово-господарської та 

зовнішньоекономічної діяльності ПАТ завод «Південкабель».  

Третій розділ дипломної роботи присвячено напрямкам розвитку 

експортної діяльності ПАТ завод «Південкабель». В ньому надані загальні 

рекомендації щодо вдосконалення експортної діяльності підприємства, надано 

пропозиції щодо розвитку експортної діяльності на вже існуючому ринку та 

щодо виходу на новий ринок, проведено розрахунок ефективності 

використання запропонованих напрямків вдосконалення розвитку експортної 

діяльності підприємства. 

У висновках дається стислий виклад результатів роботи, обґрунтовується 

значущість запропонованих заходів для експортної діяльності підприємства. 

 

 

 

 


