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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У багатьох галузях економіки України суттєво 

збільшується рівень конкуренції, також проходять зміни в політичній та 

соціальній сфері, що призводить до необхідності забезпечення підприємств 

стійкими ринковими позиціями. 

Сьогодні підвищення конкурентоспроможності є актуальною проблемою 

для кожного підприємства, адже це є умовою утримання на ринку, його 

прибутковості, рентабельності. Отже щоб продовжувати працювати при 

постійних змінах в макросередовищі, підприємство повинно активно шукати 

нові ринки збуту, розширювати свої можливості та активно реагувати на 

можливі проблеми, адже в даний час ринок перенасичений підприємствами, що 

виробляють чи реалізують аналогічну продукцію, тому підприємству важливо 

мати і утримувати свою конкурентну перевагу перед іншими, щоб вижити.  

Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності 

підприємства стає основним завданням сучасних підприємств України, а 

конкурентоспроможність вітчизняного підприємства є найбільш актуальною 

проблемою його діяльності. 

Проблему конкретності та конкурентоспроможності економічних 

суб’єктів вивчали такі вчені, як  Д. Рікардо, А. Сміт, Д. Абель, Г. Гамель, Ф. 

Котлер, Ф. Моріс, Р. Коуз, К. Крістенсон, М. Портер, К. Прахалад, Р. Солоу,  

Й. Шумпетер, Ф. Хайєк. 

Метою кваліфікаційної роботи є вивчення теоретичних основ 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства та практичне 

використання отриманих  теоретичних знань для розробки системи заходів з 

підвищення конкурентоспроможності МФ «Прем'єр». 

Для досягнення встановленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

– дослідити теоретичні основи аналізу та напрямки підвищення 

конкурентоспроможності підприємства; 
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– проаналізовати фінансову діяльність підприємства; 

– проаналізувати  конкурентоспроможність підприємства; 

– обґрунтувати направлення щодо підвищення 

конкурентоспроможності; 

– розробити заходи з підвищення конкурентоспроможності ТОВ 

«Прем'єр» ; 

 Об’єктом дослідження є процес формування конкурентних переваг 

підприємства. 

Предметом дослідження є економічні відносини щодо управління  

конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах. 

Теоретичні дослідження проводились на базі вивчення та аналізу 

науково-літературних джерел та періодичних видань вітчизняних авторів 

стосовно обраної тематики, а також Інтернет-видань. Для аналізу були 

використані дані бухгалтерської звітності, річні звіти підприємства. 

 У процесі дослідження було використано методи: методи аналізу 

фінансової звітності (для аналізу фінансового стану підприємства), метод 

порівняння (зіставлені певні показники діяльності підприємства за 2012-2016 

рр.), метод відносних величин (обчислення коефіцієнтів ефективності, 

прибутковості, ліквідності та показників фінансової стійкості, 

фондорентабельність, фондовіддача, фондоємність), аналіз математичний, 

структурно-логічний, порівняльний.  

Теоретичні, методичні та практичні висновки дипломної роботи 

базуються на сучасній економічній теорії, теорії маркетингу, теорії управління, 

а також отримані із застосуванням методів опитування, експертної оцінки, 

методів економічного та конкурентного аналізу.  

Практичне значення. Значущість одержаних результатів полягає у 

можливості практичної реалізації обґрунтованих заходів щодо підвищення 

конкурентоспроможності підприємства МФ «Прем’єр», а також аналогічних 

підприємств із виготовлення м’ясної продукції.  
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ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній роботі поставлено та вирішено актуальне завдання щодо 

розгляду теоретичних засад конкурентоспроможності підприємства та розробка 

практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності 

підприємства МФ «Прем’єр». 

Вирішені в ході дослідження завдання дозволяють зробити такі висновки: 

1. Головне завдання підприємства полягає в знаходженні свого місця в тяжких 

умовах конкуренції. Для цього підприємство, що діє в глобальній економіці, 

повинне враховувати особливості сучасного ринку. На перше місце виходять 

наступні чинники підвищення конкурентоспроможності підприємства: 

проведення інноваційної політики, яка визначає можливість підприємства 

конкурувати не лише на внутрішньому, але і на зовнішніх ринках; наявність 

кваліфікованих трудових ресурсів, що відповідають вимогам міжнародного 

ринку праці; гнучка система управління якістю на підприємстві; безперервне 

вдосконалення продукції національних виробників, що реалізовується на 

внутрішньому ринку, і розширення їх діяльності на міжнародному ринку. 

Підприємство, чия стратегія визначається як глобальна, повинне 

враховувати також культурні, соціальні, політичні, технологічні, екологічні і 

юридичні особливості ринку окремо взятої країни. 

2. На основі проведеного аналізу основних показників діяльності 

підприємства встановлено, що МФ «Прем’єр» у 2016 році повністю покрило 

свої витрати та отримало прибуток. На підприємстві відбувається планове 

збільшення обсягів виробництва, оскільки відбулось зростання попиту на 

продукції та укладення нових контрактів з оптовими клієнтами. Аналіз стану 

та ефективності використання основних засобів підприємства свідчить, що 

їх знос у 2016 р. збільшився до 0,059, а коефіцієнт придатності навпаки 

зменшився. Встановлено зменшення фондовіддачі на 5,49% та збільшення 

фондоємності підприємства на 0,26. Чистий прибуток підприємства у 2016 р. 

склав 2679 тис. грн та відбулось зниження чистої рентабельності на 0,05 п.п.  
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3. На основі проведеного аналізу діяльності підприємства встановлено, що 

МФ «Прем’єр» буде доцільно: зменшення затрат – підприємство виготовляє 

та поставляє на ринок продукцію з меншими витратами на її виготовлення 

ніж у конкурентів. Також доцільно впровадити диференціація товару –  

наділення товару якимись новими характеристиками, що робить його більш 

привабливим для споживача, що дає змогу встановлювати більш високі ціни 

на товар. 

Використання інновацій на підприємстві. Поступова заміна старого 

обладнання на сучасне. Впровадження інновацій так само призведе до 

зростання конкурентоспроможності, так само для підприємства буде доцільним 

зміна технології виробництва на європейську. Це дозволить підвищити якість 

продукції та не тільки закріпить стан підприємства на вітчизняному ринку, але 

й дозволить вийти на зовнішні ринки. 

Наявність кваліфікованого персоналу. Трудові ресурси є одним з 

найважливіших факторів конкурентоспроможності підприємства. Керівництву 

підприємства слід зробити акцент на мотивацію персоналу, поліпшення умов 

праці, переглянути рівень заробітну плату, тому що люди - одна з 

найважливіших ланок розвитку підприємства. МФ «Прем’єр» слід зробити 

акцент на підвищенні кваліфікації робітників. 

 Якість продукції. На сьогоднішній день споживач має доволі широкий 

вибір продукції, тому, щоб продукція була бажаною для споживача, вона має 

бути якісною та відповідати стандартам якості й безпеки продукції. Завдяки 

інформаційній освіченості споживач знає про ці стандарти якості, також робить 

акцент на наявність нагород у обраного продукту. 

Для ефективного управління конкурентоспроможністю підприємства 

керівництву необхідно знати інформацію ззовні - думку споживачів стосовної 

продукції виробника. Рекомендовано такий метод, як метод контакту з 

клієнтом. Необхідне створення офіційного діючого офіційного сайту із 

анкетами для споживачів та можливістю зворотного зв’язку з керівництвом.  
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Стратегія середніх цін (нейтральне ціноутворення), яку використовує ТОВ 

«Прем'єр» рекомендовано замінити на комбіновану стратегію, що називається 

стратегією найшвидшого повернення вкладених коштів. Для неї характерне 

поєднання стратегії цінового прориву та стратегії "збирання вершків". В 

результаті за допомогою гранично допустимої високої ціни на різних сегментах 

ринку буде отримано максимальний прибуток, та за допомогою низьких цін 

буде охоплено максимальну кількість покупців. За допомогою цих двох 

стратегій буде завойовано максимальну частину ринку.  

В наші дні це досить вдала комбінація, оскільки на даний час населення 

країни ділиться на багатих та бідних, а середній прошарок населення майже 

відсутній. 

4. За результатами аналізу визначено, що підприємству МФ «Прем’єр» 

доцільним буде впровадження нового більш сучасного обладнання. Нове 

обладнання допоможе підприємству збільшити прибуток, завдяки зниженню 

витрат на обслуговування та ремонт обладнання, зменшенню витрат на 

заробітну плату, завдяки зменшенню кількості робочих на впровадженому 

обладнанні та збільшенню обсягів виробництва. Збільшення попиту на 

продукцію МФ «Прем’єр» призведе до збільшення конкурентоспроможності 

підприємства. 

Так, впровадження нового автоматизованого електричного конвектомата 

вартістю 2100 тис. грн дозволить завдяки скороченню працівників заощадити 

на витратах на заробітну плату, заощадити на витратах на обслуговування та 

ремонт нового обладнання, а також за рахунок збільшення обсягів виробництва 

зменшити питомі постійні витрати. Запропонований проект щодо 

впровадження нового обладнання ефективний, про що свідчить індекс 

прибутковості 33,29%. 
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