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Об’єктом розроблення виступають процеси розробки стратегії 

ефективного розвитку підприємства. 

Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розробка  практичних 

рекомендацій, щодо  удосконалення  стратегії розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 
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для розгалуження діяльності підприємства на ринку, що має забезпечити йому 

фінансову стійкість та високу конкурентоспроможність порівняно з іншими 

підприємствами ринку продукції. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

qualification work of the master 

student group _073m-20-2 

NTU "Dnieper Polytechnic" 

Dzhalahoniia Nino 

 

on the topic: Formulation of enterprise development strategy in the conditions of 

expansion of foreign economic activity (based on the materials of Private JSC 

"Korosten MDF Manufacture") 

 

EFFICIENCY, FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY, GOVERNANCE, 

STRATEGY, DEVELOPMENT. 

 

Structure of the work: 78 pages of computer text; 14 drawings; 12 table; 2 

applications; 30 link sources. 

The object of development are the processes of developing a strategy for 

effective development of the enterprise. 

The purpose of the work - theoretical justification and development of practical 

recommendations for improving the strategy of foreign economic activity of the 

enterprise. 

The main results of the bachelor's qualification work are as follows: the concept, 

methodological aspects and implementation of the strategy in the conditions of 

expansion of foreign economic activity of the enterprise are investigated; the main 

problems of production and economic activity of the researched enterprise are 

determined; substantiation of recommendations on management of effective 

development of the system of foreign economic activity of the enterprise is executed. 

Research methods - general scientific approaches were used during the research. 

The main research methods include: observation method, analysis method, comparison 

methods, abstract-logical method based on systematic analysis of global processes, 

statistical method and others. 

The results of the bachelor's qualification work are recommended for use by 

large and medium-sized enterprises in solving problems of improving the efficiency of 

their activities in foreign markets. 

Scope - foreign economic activity of the enterprise. 

Economic or socio-economic efficiency. A growth strategy is recommended, 

which is aimed at increasing sales in foreign markets, expanding market activity, 

increasing profits, increasing investment attractiveness and additional involvement of 

employees. 

The importance of work for the company is to form a solid foundation for the 

branching of the company in the market, which should provide it with financial stability 

and high competitiveness compared to other companies in the market.. 
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