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ВСТУП 
 

Актуальність теми. На сьогоднішній день у нашій країні склалася досить 

складна економічна ситуація. Більшість вітчизняних підприємств зазнають 

великих збитків, але все ж намагаються утриматися на ринку. В таких умовах 

конкуренція зростає та стає більш жорсткою, тому усі суб’єкти господарювання 

повинні правильно організувати свою діяльність. 

Трансформація економіки обумовлює необхідність створення та реалізації 

нової конкурентної стратегії, спрямованої на досягнення цілей підприємства 

відповідно до вимог нової економічної дійсності. Правильно розроблена стратегія 

у ринковій системі господарювання є одним з кроків до виживання та стабільного 

положення підприємства.  

Підвищення конкурентоспроможності підприємства як тема дипломної 

роботи дає можливість не тільки вивчити теорію, а й постійно використовувати 

отримані знання на практиці. Крім того, оцінка конкурентоспроможності 

підприємства настільки тісно пов'язана з поняттям стратегії, стратегічним 

менеджментом, що набуті навички не можуть залишитися незатребуваними, 

особливо якщо є практичними. 

Однак, запорукою до успіху є швидка і якісна реалізація обраної стратегії, 

тому що лише розробка стратегії не гарантує подальшої ефективності діяльності 

підприємства. Одним з дієвих засобів успішної діяльності являється реалізація 

стратегії для підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є праці відомих вчених. 

Конкурентні стратегії були розглянуті в працях таких видатніх вчених як: Азоєв 

Г. Л., Ансофф И., Горев А. П., Криворотов В. В., Портер М., Саритх М.,  

Фатхутдинов Р. А., Юданов А. Ю. та інші. 

Метою дипломної роботи є визначення поняття «конкурентна стратегія» та 

обґрунтування необхідності впровадження конкурентних стратегій для 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання: 
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– розкрити сутність поняття стратегії підвищення 

конкурентоспроможності; 

– розглянути фактори, що визначаюсь конкурентоспроможність 

підприємства; 

– визначити методи оцінки конкурентоспроможності підприємства; 

– проаналізувати фінансове становище підприємства. 

Предметом дослідження є: процес реалізації конкурентних стратегій для 

підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Цемент». 

Практичне значення отриманих результатів: результати, що були 

отримані в ході виконання дипломної роботи, можуть бути використані ТОВ 

«Цемент» для реалізації власних конкурентних стратегій.  

Вихідними даними для дослідження і розробки поставлених задач були 

наукові статті, монографії, періодичні видання, статистична звітність 

підприємства, внутрішня документація та регламенти підприємства, що 

відповідно були оброблені й узагальнені для одержання необхідних висновків і 

рекомендацій. 

Обсяг та структура роботи: дипломна робота містить 120 сторінок, 

складається з вступу, трьох розділів, висновку та списку використаної літератури. 
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ВИСНОВКИ 

На сьогоднішній день посилення конкурентної боротьби виступає 

характерною рисою сучасного економічного середовища. Як в Україні, так і 

у всьому світі. За сучасних умов, для яких притаманні постійні зміни 

факторів зовнішнього середовища та зростання ризику діяльності, все 

більшої актуальності набуває питання забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства на державному та міжнародному ринку. На основі таких 

тенденцій у провідних країнах відбувається глобальне впровадження 

сучасних моделей управління міжнародною конкурентоспроможністю 

корпорацій та відокремлення його в одне із ключових завдань державної 

економічної політики. 

Головне місце у підвищенні конкурентоспроможності підприємств 

займає процес формування конкурентних переваг, оскільки саме вони 

забезпечують їх передові позиції в галузі та важелі впливу на співвідношення 

конкурентних сил. Як результат, виникає об’єктивна необхідність в розробці 

ефективних управлінських методик підвищення конкурентоспроможності 

підприємницьких структур. 

Стратегія розвитку являється одним із найважливіших напрямів 

стратегічного управління підприємством, діяльність якого характеризується 

високим рівнем нововведень, ступенем ризику та здатністю швидко 

адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Такі обставини зумовлюють 

актуальність і безпосереднє практичне вивчення та аналіз ринку цементу 

України на прикладі конкретного підприємства. 

Одеський завод ТОВ «Цемент» є одним з найсучасніших підприємств 

галузі, яке пропонує продукцію високої якості, бореться з реалізацією 

фальсифікованого цементу на українському ринку, а також будує тісні 

взаємовигідні і засновані на довірі відносини зі своїми клієнтами. 

Аналіз фінансово-господарської та зовнішньоекономічної діяльності 
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ТОВ «Цемент» показав, що на сьогодні підприємство орієнтоване лише на 

внутрішній ринок, якість і безпека цементу підтверджуються сертифікатами 

відповідності, виданими ДП «Сепцем» м. Харків, радіаційними 

сертифікатами, а також висновками державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи. Результат техніко-економічної діяльності показав, що 

підприємство є платоспроможним, прибутковим, але з недостатньо 

стабільним фінансовим становищем через існуючі борги. 

Система управління охороною праці є основною складовою загальної 

організації системи управління підприємством. На основі проведеного 

комплексного аналізу можна з упевненістю стверджувати про те, що система 

охорони праці на ТОВ «Цемент» знаходиться у відмінному стані та повністю 

відповідає нормам чинного українського законодавства. 

Варто наголосити на тому, що рівень конкуренції на ринку цементу 

досить високий, оскільки він завжди користується попитом у будь-яку пору 

року. Проблема забезпечення конкурентоспроможності продукції цементу на 

світовому ринку залишається основним завданням, вирішення якого є 

складним та багатофакторним процесом. Сучасні умови діяльності 

підприємства залишаються переважно негативними, ніж сприятливими. 

Очевидно, що існує ряд проблем на сьогодні, вирішення яких зумовлює 

необхідність формування стратегії стабілізації та розвитку підприємства, яка 

враховувала б специфічні умови вітчизняної економіки, перш за все 

економічну нестабільність. 

Цемент та його виробництво представляє собою один із видів 

продукції, яка продовжує зберігати належний рівень 

конкурентоспроможності та стійкий попит як на вітчизняному, так і на 

міжнародному ринку. 

За сучасних умов підвищення конкурентоспроможності продукції ТОВ 

«Цемент» неможливо забезпечити без впровадження міжнародних 

стандартів. Одним із найважливіших принципів формування та реалізації 
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політики підприємства в області стандартизації є створення цілісної 

узгодженої політики в економічній, науково-технологічній, промисловій та 

соціальній сферах діяльності з орієнтацією на досягнення комерційних 

результатів. 

Проте, на сьогодні однією з найбільших проблем реалізації проекту є 

хронічний дефіцит фінансових ресурсів ТОВ «Цемент». Цементне 

виробництво може бути впроваджене лише за умови державної підтримки та 

наявності внутрішні та іноземних інвестицій. При дотриманні цих умов 

Одеський цементний завод здатний забезпечити організацію виробництва 

нового виду продукції у потрібному обсязі для Українського ринку, та 

забезпечити виробництво існуючої продукції на експорт в країни ЄС у 

найближчому майбутньому. 

В умовах сучасного бізнесу конкурентна боротьба підприємств зростає 

з кожним роком. У даному випадку, впровадження європейської сертифікації 

та подальший вихід на ринок ЄС (а саме на ринок Франції), виступає 

основною передумовою стратегічного розвитку підприємства. 

В цілому, нові стратегії забезпечення конкурентоспроможності повинні 

переорієнтувати вітчизняне підприємство ТОВ «Цемент» зі шляху 

екстенсивного росту на якісно новий, інноваційний шлях, який дозволить 

вистояти і кризовий період і забезпечити надійну основу для успіху та 

ринкового домінування на період майбутнього зростання економіки. 
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