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ABSTRACT 

Master’s qualification thesis’s 

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

Purin Kirill  

 Subject: Formation process of economic behavior of an enterprise in 

managing foreign economic activities (based on the materials of Private JSC “Ivano-

Frankivsktsement”) 

 

 PRODUCTION DIVERSIFICATION, ECONOMIC BEHAVIOR, 

EXPORTS EFFECTIVENESS, STRATEGY, OIL-WELLCEMENT  

 Thesis’s structure: 95 pages of computer text; 36 drawings; 26 tables; 2 

applications; 46 sources of links. 

 Object – the management of the external economic activity of the enterprise. 

 Purpose of qualification thesis – theoretical substantiation and practical 

recommendations on formation of economic behavior of an enterprise with foreign 

economic activity. 

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

methodological bases of formation of the economic behavior of the enterprise in the 

management of foreign economic activity are considered; cement market is 

analyzed; the economic characteristics of Private JSC “Ivano-Frankivsktsement” are 

given; economic efficiency of export activity of Private JSC “Ivano-

Frankivsktsement” is investigated; the algorithm of forming the economic behavior 

of Private JSC “Ivano-Frankivsktsement” is proposed; measures to improve the 

management of foreign economic activity of Private JSC “Ivano-Frankivsktsement”, 

are proposed, which include diversification of production through the production of 

oil-well cement cement and diversification of markets based on the development of 

the Norwegian market; estimated economic efficiency of the proposed project of 

measures to improve the efficiency of foreign economic activity management at 

Private JSC “Ivano-Frankivsktsement”. 



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

exporting cement companies. 

 The area of implementation - planning and organization of development of 

foreign markets for cement. 

 The economic efficiency of the proposed measures for Private JSC “Ivano-

Frankivsktsement”: increase of profitability of the enterprise by 16.5% and 

efficiency of export by 26%. 

 Significance of work - used methodical approach, which reproduces the 

interconnection and interdependence of the enterprise strategy → enterprise 

behavior strategy → economic behavior of the enterprise gives the opportunity to 

update the fundamental aspect of economic behavior by allocating a priority 

operating condition for the development of foreign market opportunities and allows 

to elaborate more on the strategy and mobilizing the enterprise's potential in the 

domestic and foreign markets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ 

 

 

Вступ......................................................................................................................... 4 

1 Теоретично-методологічні основи формування економічної поведінки 

підприємства при управлінні зовнішньоекономічною 

діяльністю................................................................................................................. 7 

    1.1 Сутність категорії «Економічна поведінка підприємства»....................... 7 

    1.2 Структура економічної поведінки та умови, що впливають на 

економічну поведінку підприємства...................................................................... 12 

    1.3 Концептуальні підходи до управління економічною поведінкою 

підприємства із зовнішньоекономічною діяльністю …………………………… 18 

2 Аналіз виробничо-господарської та експортної діяльності   

ПрАТ «Івано-Франкiвськцемент»…………………............................................... 26 

    2.1 Аналіз світового ринку цементу.................................................................. 26 

    2.2 Аналіз ринку цементу України............................................................................ 35 

    2.3 Економічна характеристика ПрАТ «Iвано-Франкiвськцемент»................. 46 

    2.4 Аналіз ефективності експортної діяльності ПрАТ «Iвано-

Франкiвськцемент»……………………………………………………………….. 64 

3 Проект заходів з підвищення ефективності управління 

зовнішньоекономічною діяльністю ПрАТ «Iвано-Франкiвськцемент»............. 67 

    3.1 Процес формування економічної поведінки ПрАТ «Iвано-

Франкiвськцемент»………………………………….............................................. 67 

    3.2 Обґрунтування заходів з імпорту обладнання для освоєння випуску 

тампонажного цементу за стандартом API........................................................... 69 

    3.3 Характеристика лабораторного обладнання для виготовлення 

тампонажного цементу та кошторис витрат.......................................................... 78 

    3.4 Диверсифікація ринків збуту шляхом освоєння нового закордонного 

ринку Норвегії.......................................................................................................... 82 

    3.5 Розрахунок показників проекту.................................................................... 84 

Висновки................................................................................................................... 86 

Перелік джерел посилання …………….…..…………………………………….. 91 

Додаток А Фінансова звітність ПрАТ «Iвано-Франкiвськцемент»……………. 76 

Додаток Б Тези доповіді …………………………………………………………. 106 



 


