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ВСТУП 

На сьогоднiшнiй час практично всi пiдприємства зрозумiли, що 

запорукою довгострокового та успiшного функцiонування є не орiєнтацiя на 

миттєвий прибуток та успiх, а побудова ефективної стратегiї iснування на 

довгострокову перспективу. В стратегiчному портфелi пiдприємства однiєю з 

найбiльш важливих є  конкурентна стратегiя. Хоча вченi економiсти видiляють 

велику кiлькiсть рiзноманiтних конкурентних стратегiй, однак саме 

конкурентна стратегiя мiнiмiзацiї витрат в складних економiчних умовах 

дозволить зайняти пiдприємству м’ясопереробної галузi кращу конкурентну 

позицiю. 

Метою роботи є формування конкурентної стратегiї мiнiмiзацiї витрат на 

ТОВ «Лiбра». 

Для досягнення мети в роботi поставлено та вирiшено наступнi завдання : 

1. Визначити сутнiсть та змiст поняття «конкурентна стратегiя» 

2. Провести факторний аналiз ефективностi операцiйної дiяльностi 

підприємства та проаналізувати фінансовий стан ТОВ «Лібра» 

3. Розробити заходи що до реалізації конкурентної стратегiї ТОВ «Лiбра»  

4. Запропонувати шляхи мiнiмiзацiї витрат ТОВ «Лiбра» на засадах 

логiстичного пiдходу 

5. Оцiнити запропонованi заходи щодо покращення конкурентної стратегiї   

мiнiмiзацiї витрат ТОВ «Лiбра» на основi динамiчного методу 

Предметом дослiдження є процес формування конкурентної стратегiї 

мiнiмiзацiї витрат пiдприємства. 

Об’єктом дослiдження є, пiдприємство з виробництво ковбас, ТОВ 

«Лiбра». 

У дипломнiй роботi використовувалися методи : 

аналiз,синтез,порiвняння, SWOT – аналiз, аналiз часових рядiв динамiки, 

економiко математична моделi для розв’язання задачi Кларка-Райта. 

Пiд час написання роботи використовувалися монографiї науковi статтi, 

данi державної статистики, а також внутрiшня та бухгалтерська iнформацiя 



пiдприємства. При написаннi використовувалися програми Excel, M.S.Word, 

Statistica. 

Наукова новизна : дістало подальшого розвитку використання модели 

«Кларка-Райта» на підприємствах м`ясопереробної галузі з урахуванням їх 

спеціфики. 
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Висновки до третього роздiлу 

У третьому роздiлi дипломної роботи проведено обґрунтування заходiв 

щодо формування стратегiї мiнiмiзацiї витрат ТОВ «Лiбра» на засадах аналiзу 

часових рядiв динамiки. Встановленi шляхи мiнiмiзацiї витрат ТОВ «Лiбра», та 

проведена оцiнка конкурентоспроможностi пiдприємства пiсля запропонованих 

заходiв. 

За результатами моделювання i прогнозування щомiсячних надходжень 

ЧД вiд реалiзацiї за допомогою моделi ARIMA*ARIMAS було встановлено, що 

з вiрогiднiстю 95%   ЧД за 2017 рiк складе 34909 тис. грн., а прогнозований ЧД 

за 2018 рiк складе 36576,253 тис .грн.. 

 За результатами ABC аналiзу було встановлено , що до основної групи 

пiдприємств , що забезпечують основнi надходження ЧД вiд реалiзацiї, 

вiдносяться  : регiональнi фiрми,торговi мережi, мiсцевi пiдприємства. 

Запропоновано для мiнiмiзуваня витрат на збут пiдприємства використати 

алгоритм Кларка-Райта. За результатами розрахункiв пiдприємство зможе 

заощадити тiльки на паливi 36,16% порiвняно з маятниковим маршрутом або 

52161,2 грн. на рiк та 11,73% порiвняно з методикою найближчого сусiда або 

12235,6 грн.  Оскiльки область застосування даного методу не обмежується 

лише пiдприємствами групи А , то нами було запропоноване використовувати 

дану методику на всi доставки пiдприємства .  За вiдгуками пiдприємств що 

використовують дану методологiю та експертною думкою керівника 

підприємства, пiдприємство може розраховувати на зниження витрат на збут до 

20% за рахунок оптимiзацiю часу – об`ємiв палива, зниження амортизацiйних 

витрат та пiдвищення репутацiї пiдприємства є надiйного поставника. Тами 

чином за оптимiстичним прогнозом у 2018 роцi витрати на збут складуть 2192 

тис. грн. ,  а  операцiйнi  вiдповiдно витрати  32570  тис. грн.. 

Запропонованi заходи дозволять пiдвищити коефiцiєнт 

конкурентоспроможностi пiдприємства до 1,05 та випередити своїх конкурентiв 

за витратами. 

 



 

 

ВИСНОВКИ 

У дипломнiй роботi удосконалено конкурентну стратегiю мiнiмiзацiї 

витрат. Дослiдження наукових пiдходiв щодо сутностi поняття дозволила 

надати власне це сформована програма заходiв, реалiзацiї яких дозволить 

пiдприємству досягти кращої конкурентної позицiї, та успiху у конкурентнiй 

боротьбi. 

Встановлено, що iснує багато думок науковцiв щодо класифiкацiї 

конкурентної стратегiї. Проведена систематизацiя виявила, що класифiкацiї 

конкурентних стратегiй можливо об’єднати у 3 рiзнi групи за певними 

акцентами конкурентних стратегiй , а саме: за акцентом на конкурентнi 

переваги та шляхи їх формування, акцентом на конкурентну позицiю i шляхи 

полiпшення цих позицiй, та акцентом на характер ринкових дiй фiрми. 

Виходячи з специфiки дiяльностi пiдприємства подальше дослiдження будемо 

проводити за акцентом на конкурентнi переваги та шляхах їх формування, а 

саме за конкурентною стратегiєю мiнiмiзацiї витрат. 

Аналiз ринку дозволив встановити що основними конкурентами 

пiдприємства є ТОВ «Аликс», ТОВ «Єремiївський м’ясокомбiнат» та ПРАТ 

«Одеський м’ясокомбiнат». 

За результати SWOT аналiзу встановлено , що  прiоритетним напрямком 

для пiдвищення конкурентоспроможностi пiдприємства є удосконалення 

логiстичної системи за рахунок здiйснення найбiльш економiчних та 

ефективних схем постачання продукцiї споживачам України. 

За результатами оцiнки конкурентоспроможностi встановлено, що 

ефективнiсть дiяльностi пiдприємства у 2016 р. пiдвищилась порiвняно з 2015 

роком, проте , є резерви зростання конкурентоспроможностi до яких слiд 

вiднести : строки поставки товару, логiстичну мережу, витрати на збут 

За результатами ABC аналiзу було встановлено , що до основної групи 

пiдприємств , що забезпечують основнi надходження ЧД вiд реалiзацiї, 

вiдносяться  : регiональнi фiрми,торговi мережi, мiсцевi пiдприємства. 



 

 

Запропоновано для мiнiмiзуваня витрат на збут пiдприємства використати 

алгоритм Кларка Райта. За результатами розрахункiв пiдприємство зможе 

заощадити тiльки на паливi 36,16% порiвняно з маятниковим маршрутом або 

52161,2 грн. на рiк та 11,73% порiвняно з методикою найближчого сусiда або 

12235,6 грн.  Оскiльки область застосування даного алгоритму не обмежується 

лише пiдприємствами групи А , то було запропоноване використовувати дану 

методику на всi доставки пiдприємства .  За вiдгуками пiдприємств що 

використовують дану методологiю пiдприємство може розраховувати на 

зниження витрат на збут до 20% за рахунок оптимiзацiю часу – об`ємiв палива, 

зниження амортизацiйних витрат та пiдвищення репутацiї пiдприємства є 

надiйного поставника. Тами чином за оптимiстичним прогнозом у 2018 роцi 

витрати на збут складуть 2160 тис. грн. ,  а  операцiйнi  вiдповiдно витрати  

30700 тис. грн.. 

Запропонованi заходи дозволять пiдвищити коефiцiєнт 

конкурентоспроможностi пiдприємства на 0,06 та досягти рiвня 1,05. 
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