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ВСТУП 

 Розвиток ринкових відносин у сучасному світі характеризується 

значним посиленням конкуренції. Кожне підприємство в ході своєї діяльності 

є учасником конкурентної боротьби за споживача. Конкуренція на ринку 

спонукає товаровиробників покращувати процеси виробництва, залучати 

інвестиції,  ефективніше використовувати ресурси, впроваджувати інновації, 

наздоганяти науково-технологічний прогрес та таким чином найповніше 

задовольняти потреби споживачів. Ефективне функціонування в умовах 

гіперконкуренції можливе лише при досить високому рівні 

конкурентоспроможності підприємства. 

Управління конкурентоспроможністю на підприємстві – це діяльність 

підприємства, в основі якого лежить формування ряду управлінських рішень, 

спрямованих на протистояння багатьох зовнішнім впливам для досягнення 

лідерства відповідно до поставлених стратегічних цілей та сукупність заходів 

по систематичному вдосконаленню виробу, пошуку нових каналів його збуту 

та поліпшення після продажного сервісу. Тому, для успішного 

функціонування будь-якого підприємства на ринку, необхідно регулярно 

здійснювати оцінку його конкурентоспроможності. Така оцінка дає 

можливість визначити сильні та слабкі сторони підприємства, виявити його 

приховані потенційні можливості і, відповідно до цього, максимального 

удосконалити його стратегію функціонування [2]. 

Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства є 

актуальним питанням. Сучасний етап розвитку економіки України висуває 

якісно нові вимоги до управління конкурентоспроможністю підприємств. 

Умови формування ринкових відносин в Україні, які характеризуються 

динамічністю зовнішнього середовища, зниженням платоспроможності 

населення, загостренням конкурентної боротьби, підвищенням рівня 

комерційного ризику, тяжким фінансовим станом більшості підприємств 

потребують пошуку нових способів виживання підприємств та забезпечення 

їхнього ефективного функціонування. У зв’язку з цим виникає необхідність у 



вдосконаленні управління конкурентоспроможністю підприємства шляхом 

використання сучасних принципів менеджменту, маркетингу, забезпечення 

стратегічного підходу до їхньої діяльності.  

Об’єкт дослідження -  ТОВ «Цемент». 

Основною метою дипломної роботи є: на підставі отриманих 

теоретичних знань розробити аналіз конкурентоспроможності на  

підприємстві ТОВ «Цемент». 

Завданнями досліджень дипломної роботи є: 

- теоретичний виклад щодо управління конкурентоспроможністю на 

підприємстві; 

- дослідження конкурентного стану  ТОВ «Цемент» у внутрішньому та 

зовнішньому економічному оточенні на ринку цементної продукції, оцінка 

рівня ринкової конкурентоспроможності його продукції; 

- аналіз фінансового стану ТОВ «Цемент»; 

- розробка шляхів удосконалення управління конкурентоспроможності 

ТОВ «Цемент». 

Методи дослідження, застосовані в дипломній роботи – кількісні та 

якісні методи оцінки конкурентоспроможності продукції, методи 

економічного аналізу результатів діяльності підприємства, методи оцінки 

інвестиційної привабливості проектів . 

Інформаційно-методологічна база досліджень дипломної роботи — 

звітні документи ТОВ «Цемент» за 2012-2015 роки, статистичні та нормативні 

документи в області діяльності підприємств з виробництва цементної 

продукції. 

 

  



ВИСНОВКИ 

У дипломній роботі проведено аналіз конкурентоспроможності на 

підприємстві ТОВ «Цемент, здійснено аналіз фінансового стану, виявлено 

головних конкурентів на ринку, розглянуті методи оцінки 

конкурентоздатності, винайдено новий метод оцінки - «нечітка логіка» та 

проведено аналіз економічної ефективності запропонованих заходів щодо 

покращення роботи підприємства. 

Проведений аналіз сутності поняття «конкурентоспроможність 

підприємства» та управління конкурентоспроможністю дає підставу зробити 

висновок, що сьогоднішній стрімкий розвиток кон’юнктури ринку не 

враховується вченими при їх визначенні. Конкурентоспроможність 

підприємства необхідно визначати, як сукупність ресурсів та характеристик, 

що можуть призвести до отримання конкурентних переваг та забезпечення 

стабільності підприємства.  

У роботі досліджено етапи та рівні процесу управління 

конкурентоспроможністю, розглянуті різноманітні підходи до оцінки 

конкурентоспроможності. Так як не було виявлено ідеального методу оцінки 

конкурентоздатності, то у практичній частині дипломної роботи було 

винайдено такий метод – метод «нечіткої логіки», який допомагає аналізувати 

підприємство по всім факторам та використовуючи всі характеристики, 

аналізувати як кількісні, так і якісні показники. 

За допомогою вивчення проблем та перспектив управління 

конкурентоспроможністю виявлено, що при застосуванні правильного 

підходу до управління підприємство може використати специфічні ознаки 

конкурентоспроможності – використати максимум ресурсів зовнішнього 

середовища та вдосконалити внутрішні.  

Проведений аналіз системи управління конкурентоспроможністю 

підприємства надав змогу визначити її слабкі сторони та винайти заходи, які 

допоможуть покращити роботу підприємства. Було проаналізовано та 

розраховано, що ці заходи доволі ефективні. 
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