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Об’єкт дослідження – процес управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства. 

Мета кваліфікаційної роботи – теоретичне обґрунтування та розробка 

практичних рекомендацій з підвищення ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства шляхом впровадження системи управління якістю. 

системи управління якістю; розглянуто сутність, фактори та напрями 

формування якості на підприємстві, методичні підходи до управління якістю 

на підприємстві; надано загальну характеристику ПрАТ «Полтавський 

олійноекстраційний завод-Кернел Груп»; проведено аналіз основних техніко-

економічних та фінансових показників діяльності підприємства; 

Основні результати кваліфікаційної роботи магістра полягають у такому: 

розглянуто теоретико-методичні основи підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства шляхом впровадження  
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забезпечення ефективної зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ 
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на підприємстві системи управління якістю ISO 9000:2015; обґрунтовано 

економічну ефективність запропонованих заходів. 
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ефективності зовнішньоекономічної діяльності                                              ПрАТ 
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соняшнику. 
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положення, викладені у кваліфікаційній роботі, можуть бути доведені до рівня 

конкретних рекомендацій та практичних розробок і можуть бути використані 

на ПрАТ «Полтавський олійноекстраційний завод-Кернел Груп»  та 

підприємствах інших галузей. 
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Object of development – the process of managing the foreign economic 

activity of the enterprise. 

The aim of the paper – theoretical substantiation and development of practical 

recommendations for improving the efficiency of foreign economic activity of the 

enterprise by implementing a quality management system 

The main findings of the qualification paper for the Master’s degree are as 

follows: the theoretical and methodical bases of increase of efficiency of foreign 

economic activity of the enterprise by introduction are considered 

quality management systems; the essence, factors and directions of quality 

formation at the enterprise, methodical approaches to quality management at the 

enterprise are considered; the general characteristics of Private JSC «Poltava Oil 

Extraction Plant-Kernel Group» are given; the analysis of the basic technical and 

economic and financial indicators of activity of the enterprise is carried out; the use 



 
 

of fixed assets and working capital of the enterprise is analyzed; the analysis of the 

macro- and micro-environment of Private JSC «Poltava Oil Extraction Plant-Kernel 

Group» was carried out; a project of measures to ensure effective foreign economic 

activity of Private JSC «Poltava Oil Extraction Plant-Kernel Group» by 

implementing the quality management system ISO 9000: 2015 at the enterprise is 

proposed; the economic efficiency of the proposed measures is substantiated. 

Research methods – methods of theoretical generalization and critical 

analysis, methods of economic-statistical and economic analysis, graphic method 

and others. 

The findings of the qualification paper for the Master’s degree are 

recommended for use an enterprises of industrial and non-industrial spheres in order 

to increase the efficiency of their foreign economic activity. 

Application – management of foreign economic activity of the enterprise. 

Financial viability of the proposed measures – According to calculations, the 

economic effect of the quality management system at the enterprise (according to 

ISO 9001: 2015) is 562 thousand UAH, which confirms the increased efficiency of 

foreign economic activity of Private JSC «Poltava Oil Extraction Plant-Kernel 

Group» for sunflower seed export. 

The value of the research – The practical significance lies in the fact that the 

main provisions set out in the qualification work can be brought to the level of 

specific recommendations and practical developments and can be used at Private 

JSC «Poltava Oil Extraction Plant-Kernel Group» and enterprises in other industries. 
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