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ВСТУП 

Актуальність  обраної теми. Сучасний  етап розвитку економіки 

України висуває нові вимоги до управління конкурентоспроможністю 

підприємств. Умови формування ринкових відносин в Україні, які 

характеризуються мінливістю зовнішнього середовища, зниженням 

платоспроможності населення, загостренням конкурентної боротьби,  

підвищенням рівня комерційного ризику,  тяжким  фінансовим станом 

більшості підприємств потребують пошуку засобів виживання підприємств та 

забезпечення їхнього ефективного функціонування.  

Дослідження конкурентоспроможності підприємства в умовах 

економічної ситуації, яка склалась в Україні, дає змогу розглядати її як 

комплексну характеристику потенціальних можливостей забезпечення 

конкурентних переваг в перспективі, яка доступна для огляду 

У зв'язку з цим виникає необхідність у вдосконаленні управління 

конкурентоспроможністю підприємства шляхом використання сучасних 

принципів менеджменту,  маркетингу та забезпечення стратегічного підходу до 

їхньої діяльності.  

 У дипломній  роботі  використано методи порівняння, системного аналізу, 

статистико-економічні методи дослідження, метод моделювання управлінських 

процесів та ін. 

 Об’єктом дослідження є ПАТ «Іллічівський завод автомобільних 

агрегатів» − українське автомобілебудівне підприємство в місті Іллічівськ 

(Чорноморськ) Одеської області. Також підприємство відоме під неофіційною 

назвою «Іллічівський автозбиральний  завод».   

Входить до складу корпорації УкрАвто та є господарсько-розрахунковим 

підрозділом ЗАО «Запорізький автобудівний завод». На заводі проводиться 

великовузлове і дрібновузлове складання вантажівок і автобусів. 

Предметом дослідження є конкурентоспроможність підприємства, як 

цілісного господарюючого елемента, впливовість економічних факторів як на 



4 
 

мікро- так і на макро- рівнях на конкурентоспроможність продукції та 

підприємства в цілому. 

Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних та практичних 

аспектів управління конкурентоспроможністю підприємства й формування 

заходів щодо підвищення конкурентоспроможності ПАТ «Іллічівський завод 

автомобільних агрегатів». 

Відповідно до сформованої мети сформовано і виконано наступні 

завдання: 

 вивчити сутність конкурентоспроможності та основні підходи до 

визначення; 

 проаналізувати переваги та недоліки основних підходів щодо оцінки 

конкурентоспроможності підприємства та його продукції; 

 вивчити основні показники конкурентоспроможності підприємства; 

 проаналізувати поточний фінансовий стан підприємства та виробничо-

господарську діяльність; 

 Розробити заходи  щодо підвищення конкурентоспроможності  

підприємства ПАТ «Іллічівський завод автомобільних агрегатів» 

 провести оцінку конкурентоспроможності підприємства до та після 

запропонованих заходів. 

Результатом виконаних завдань є підвищення загального рівня 

конкурентоспроможності підприємства  за рахунок покращення продукції 

заводу.  Вдосконалення та збір нової модифікації автобуса  ЗАЗ А07А1.7 I-VAN  

дає змогу задовольнити ринковий попит та збільшує обсяги продаж ПАТ 

«Іллічівський завод автомобільних агрегатів».  

. 
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ВИСНОВОК 

 

У  теоретичному розділі було сформовано багато різних трактувань 

сучасних авторів такої економічної категорії, як «конкурентоспроможність». У 

найбільш загальному сенсі це поняття можна визначити як спроможність 

випереджати своїх конкурентів завдяки основним перевагам. Більш вірним, за 

нашою думкою, є трактування конкурентоспроможності як широке поняття, 

яке включає в себе якісні та цінові показники продукції та самої компанії, яка 

також залежить від впливу рівня менеджменту.  

Згідно до основних визначень виділено властивості поняття 

«конкурентоспроможності»  такі, як: порівнюваність, просторовість, 

динамічність, предметність, системність та урахування внутрішніх та 

зовнішніх умов функціонування. Сформовано чотири рівня 

конкурентоспроможності та взаємозв’язок між ними. 

Також було з’ясовано, що серед можливих методик оцінки 

конкурентоспроможності виділяють 4 групи: матричні, індексні, графічні та 

комбіновані методики.  У дипломній роботі для аналізу 

конкурентоспроможності підприємства буду використано метод, заснований 

на теорії ефективної конкуренції. Відповідно до цього методу, найбільш 

конкурентоспроможними є ті підприємства, де показники ефективності роботи 

всіх підрозділів є високими.  

 Авторами висуваються різні системи показників, які найбільш повно 

розкривають діяльність підприємства. На основі теорії ефективної конкуренції 

сформовано систему, яку складають чотири групових показників: ефективності 

виробничої діяльності підприємства, фінансового стану, ефективності збуту та 

просування товару та конкурентоспроможності товару. 

В аналітично-розрахунковому розділі було проаналізовано виробничо-

господарську діяльність ПАТ «Іллічівський завод автомобільних агрегатів», 

основною спеціалізацією якого є  складання великих і дрібних вузлів для 
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вантажних автомобілів, мікроавтобусів та автобусів. На сьогоднішній день стан 

ринку виробництва автобусів вважається складним  для багатьох підприємств. 

В першу чергу, за рахунок значного скорочення обсягів інвестування компаній 

у власні виробничі потужності. Через збільшення ввезення імпортних  б/у 

автобусів та підвищення базової ставки утилізаційного збору до 11 тис.грн за 

автобус, зменшується обсяги виробництва.  

Сучасний фінансовий стан підприємства можна вважати задовільним. Усі 

фінансові показники знаходяться у межах нормативних значень чи показують 

позитивні тенденції до зростання, а показники рентабельності капіталу у 2015 

році зросли. Проаналізовано такі групові показники, які характеризують 

ефективність виробничої та збутової діяльності й також показують задовільнені 

результати.  Разом з тим, ПАТ «Іллічівський завод автомобільних агрегатів»  

має й певні обмеження, а саме недостатньо конкурентоспроможна продукція.  

Головним заходом для покращення стану продукції підприємства є 

введення до виробництва нового газоаналізатору + димоміру DGA 1500 SUN, 

на якому буде проводитись  тестування вмісту СО, СН, СО2, О2 в вихлопних 

газів автобусів та додатково встановлюватись сажеві фільтри. Для проведення 

вищевказаного заходу було прораховано суму інвестиційних витрат, яка  

складає  938,127 тис.грн.  Розраховано грошові потоки підприємства та оцінено 

інвестиційну привабливість проекту.  

Також було зроблено аналіз чутливості проекту за оптимістичного та 

песимістичного сценарію. Згідно до найбільш вірогіднішого варіанту, термін 

окупності інвестиційних витрат складає  2 місяці,  а показник чистого 

приведеного доходу (NPV), який складає 4565,87 тис. грн, показує доцільність 

вкладених коштів. Після впровадження нової модифікації автобуса  було 

прораховано новий стан конкурентоздатності підприємства та виявлено, що  

інтегральний показник збільшився на 0,37  та складає тепер 1,75, що вказує на 

ефективність проведених заходів. 
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