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динаміку основних показників діяльності ТОВ «ТИСА МЕБЛІ»; подано 

проект організації експортної операції ТОВ «ТИСА МЕБЛІ»; оцінена 

економічна ефективність запропонованих рекомендацій з організації 
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Значимість роботи – теоретично обґрунтовано та розроблено практичні 

рекомендації з організації експортної операції по виходу в мережеві 

гіпермаркети Leroy Merlin м. Стамбул (Туреччина) на підставі відомостей 

щодо кількісних та якісних параметрів меблевих виробів, які відображують 

переваги споживачів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Master’s qualification thesis’s 

Student group 073м-18 -2 National TU Dnipro Polytechnic 

              Matsyutsa Oleksandra  

   Subject: Substantiation of export operations organization at an enterprise 

(based on the materials of LLC “TISA-MEBLI”) 

  

 EXPORT OPERATION, EXPORT EFFECT, EXPORT EFFICIENCY, 

NETWORK HYPERMARKETS, ORGANIZATION, FURNITURE 

Thesis’s structure: 85 pages of computer text; 14 drawings; 34 tables; 1 app; 

34 link sources. 

Object – management of export activity of the enterprise. 

Purpose of qualification thesis – theoretical substantiation and practical 

recommendations on organization of export operation. 

Main results of master’s qualification thesis are: theoretical and 

methodological bases of export activity management are investigated; export-import 

of furniture is characterized; the dynamics of the main indicators of the activity of 

LLC “TISA-MEBLI” is analyzed; it is submitted the project of organization of 

export operation of LLC “TISA-MEBLI”; it is estimated cost-effectiveness of the 

proposed recommendations for organizing the export operation of LLC “TISA-

MEBLI” to access Leroy Merlin networked unified commodity hypermarkets. 

The results of master’s qualification thesis are recommended to use consumer-

exporting enterprises. 

The area of implementation - product sales planning when managing the 

export activity of the enterprise. 



The economic efficiency of the proposed measures for LLC “TISA-MEBLI” 

is determined by the increase of net profit by UAH 307 thousand and achievement 

of export efficiency of 1.27. 

The importance of the work - theoretically substantiated and developed 

practical recommendations for organizing of export operation to access Leroy 

Merlin online hypermarkets in Stambul (Turkey) based on information on the 

quantitative and qualitative parameters of furniture products that reflect consumer 

preferences. 
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