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ВСТУП

Підвищення  міжнародної  конкурентоспроможності  промислового

підприємства  полягає  в  тому,  що зовнішня торгівля  розглядається  сьогодні  як

важлива галузь народного господарства, що надає помітний вплив на економічний

розвиток країни. 

В сучасних умовах конкурентоспроможність є найважливішим показником

будь-якого  підприємства.  Для  того,  щоб  цей  показник  займав  високі  позиції

потрібно завжди докладати зусилля, вивчати своїх конкурентів, споживчий попит,

удосконалювати  і  розвивати  свою  організацію.  Тільки  при  повній

поінформованості та аналізі всіх факторів, можна виявляти стратегії  розвитку і

планувати  подальшу  діяльність,  яка  сприятиме  підвищенню

конкурентоспроможності  підприємства.  Але  існує  ряд  проблем,  на  які  слід

звертати  увагу.  В  першу  чергу  потрібно  розуміти,  що  нестабільне  зовнішнє

середовище  може  вплинути  на  діяльність  підприємства,  будь  то  нестабільний

курс валют або загострення міжнародних відносин.

При  оцінці  ступеня  розробленості  проблем  міжнародної

конкурентоспроможності промислового підприємства слід зазначити, що цій темі

присвячено  ряд  праць,  однак,  більшість  сучасних  досліджень  носить

фрагментарний характер. 

Широке  коло  питань,  присвячених  проблемам  міжнародної

конкурентоспроможності промислового підприємства знайшло своє відображення

в наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: Г.Л. Азоєв,

Г.Л. Багієв, О.С. Віханський, І.М. Герчикова, Є.П. Голубков, Г.Я. Гольдштейн, І.

Ансофф, A.A. Марченко, М.І. Книш, Ю.Г. Ковальська, В.Є. Момот, С.Ю. Хамініч,

А.А. Шубін, P.A. Фатхутдінов, Ф. Буккерель, А. Дайан, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен,

Г. Мінцберг, М. Портер, А.Дж. Стрікленд, A.A. Томпсон та багато інших.

Мета дослідження полягає у досліджені теоретико-виробничих положень

та  рекомендацій  щодо  підвищення міжнародної конкурентоспроможності

промислового підприємства. 
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Цільова спрямованість роботи обумовлена вирішенням наступних завдань:

-  розкрити поняття конкуренція та конкурентоспроможність та визначити

вплив на функціонування підприємства; 

-  проаналізувати  чинники,  що  впливають  на  міжнародну

конкурентоспроможність промислових  підприємств;

-  визначити  методи  оцінки  міжнародної  конкурентоспроможності

промислових підприємств;

- розглянути організаційно-економічну характеристику ПАТ «Одескабель»;

-  проаналізувати  чинники  та  показники  міжнародної

конкурентоспроможності ПАТ «Одескабель»;

- розрахувати інтегральний показник міжнародної конкурентоспроможності

і дати його інтерпретацію;

- здійснити вибір конкурентної стратегії ПАТ «Одескабель»;

- представити економічне обґрунтування обраної стратегії.

Об'єктом  дослідження є  процес  підвищення  міжнародної

конкурентоспроможності промислового підприємства.   

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних і практичних

аспектів  підвищення  рівня  міжнародної конкурентоспроможності  промислового

підприємства.

Методи  дослідження –  діалектичний  та  системний  аналіз,  економіко-

статистичні методи, методи системного, статистичного й графічного аналізу.

          Інформаційну базу дослідження склали наукові концепції вітчизняних та 

зарубіжних вчених, матеріали наукових конференцій, збірники наукових праць, 

спеціальна економічна література, періодичні видання, нормативно-правові акти 

України, інформаційні матеріали та офіційна звітність ПАТ «Одескабель».. 

Практична  значущість  випускної  роботи полягає  в   поглибленому  і

детальному вивченні теоретичних та практичних основ з підвищення міжнародної

конкурентоспроможності промислового підприємства.
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Структура  роботи  побудована  в  логічній  послідовності  і  відображає

поступове  досягнення  мети курсової  роботи  за  допомогою вирішення окремих

завдань.

Випускна робота складається зі  вступу,  трьох розділів,  висновків,  списку

використаних джерел.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ

ПІДПРИЄМСТВ
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Проведені в дипломній роботі розрахунки показали, що після впровадження

вище представлених заходів ПАТ «Одескабель» ефект буде становити 15442 грн.

прибутку. Після впровадження даних заходів, на підприємстві збільшиться обсяг

залучених клієнтів,  що в свою чергу призведе до збільшення обсягу реалізації

продукції в майбутніх роках. 

Таким  чином,  пропоновані  рекламні  заходи  для  ПАТ  «Одескабель»

принесуть компанії прибуток і тому є економічно ефективними. Впровадження

запропонованих рекламних заходів буде одним з факторів підвищення прибутку і

міжнародної конкурентоспроможності компанії ПАТ «Одескабель».

ВИСНОВКИ

В  процесі  вивчення  теоретико-методичних  і  практичних  аспектів

дослідження  міжнародної  конкурентоспроможності  промислових  підприємств

були зроблені певні висновки.

Аналізуючи  підходи  авторів  до  сутності  поняття

«конкурентоспроможність»,  можна  зробити  висновок,  що

конкурентоспроможність  підприємства  в  умовах  ринкової  економіки  є

узагальнюючою  характеристикою  діяльності  господарюючого  суб'єкта,  що

відображає  рівень  ефективності  використання  підприємством  економічних

ресурсів  в  порівнянні  з  ефективністю  використання  економічних  ресурсів

конкурентами.

Міжнародна  конкурентоспроможність  підприємства  -  це  його  здатність

ефективно функціонувати  на  зовнішньому ринку,  а  також можливість  ведення

ефективної  фінансово-господарської,  зовнішньоекономічної  діяльності  та

досягнення лідируючих позицій у міжнародному конкурентному середовищі.
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Основні фактори, що впливають на конкурентоспроможність фірми можна

поділити на внутрішні (виробництво,маркетинг, персонал, система менеджменту)

та зовнішні (природні, соціальні, правові, економічні, політичні умови). Особливу

роль  відіграє  мінливість  кон’юктури  ринку  та  поведінки  учасників  ринку:

постачальників, споживачів, конкурентів.

В  дипломній  роботі  було  досліджено  середовище  функціонування  ПАТ

«Одескабель»  та  визначено  шляхи  підвищення  міжнародної

конкурентоспроможності підприємства.

ПАТ «Одескабель» пропонує широкий спектр волоконно-оптичних кабелів.

Аналіз  реалізації  продукції  ПАТ  «Одескабель»  свідчить  про  значне

зростання товарообігу за  період з  2013 по 2017 р.,  величина приросту складає

10724 тис грн., або 133 %. Якщо проводити порівняння по рокам, то в 2014 році

товарообіг збільшився на 2115 тис грн.,  в той час як в 2017 році цей показник

склав  3315  тис.грн.  Проведені  дослідження  асортименту  показують,  що  в

структурі  асортименту  ПАТ  «Одескабель»  відбулися  зміни  в  бік  зростання  в

загальному  обсязі  відносної  частки  готової  продукції.  Так,  якщо  у  2013  р.

співвідношення кабелів  та  проводу  складало  86,5  % :  13,5  %,  то  у  2017  р.  ці

показники  складали  75,8  %  :  24,2  %  відповідно.  Однією  з  причин  зростання

реалізації проводу є вихід підприємства на нові ринки.

Що стосується ситуації на зовнішньому ринку, то тут загальне збільшення

по реалізації продукції у 2017 р. склало 1218,7 тис.грн. Збільшення відбулося за

рахунок збільшення реалізації  кабелів контрольних алюмінієвих КВВГ, кабелів

контрольних мідних КВВГ, проводів ізольованих для повітряних ліній електропе-

редачі  АВКАПс,  проводів  самонесучих  ізольованих  СІП-1,  СІП-2,  проводів

монтажних НВМ,  НВ,  проводів для електричних установок мідних ППВ.  Така

продукція, як кабелі управління гнучкі КГВВ не є основним джерелом прибутку

підприємства, тому що кількість замовлень на них не значна. За три роки обсяг

реалізованої  продукції  за  даним  видом  продукції  на  внутрішньому  ринку

зменшився на 224,8 тис.грн., на зовнішньому на 95 тис.грн.
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Трудовий  потенціал  ПАТ  «Одескабель»  характеризується  системою

показників: кваліфікаційний склад працівників фірми, плинність та стабільність

складу, показник змінності персоналу. 

У  2016  р.  порівняно  з  2014  р.  спостерігається  збільшення  чисельності

персоналу на 263 особи, зокрема за рахунок збільшення керівників на 20 осіб,

спеціалістів на 114 осіб, робітників на 111 осіб та допоміжних працівників на 18

осіб. При цьому коефіцієнт співвідношення основних та допоміжних робітників, а

також  коефіцієнт  співвідношення  виробничого  та  управлінського  персоналу

збільшився  на  1,3%  та  7,2%  відповідно.Найбільшу  частку  у  структурі

середньооблікової чисельності персоналу займають робітники (60,9% у 2014 р.,

57,0%  у 2015 р. та 57,9% у 2016 р.).

Фінансово-економічний  аналіз  діяльності  підприємства  показав,  що  воно

покращує  свою діяльність  кожен  рік,  про  що  свідчить  проведений  фінансово-

економічний  аналіз  згідно  якого  було  визначено,  що  підприємство  є

платоспроможним та фінансово стійким.

Характеристика  макросередовища  ПАТ  «Одескабель»  показала,  що

соціальна,  політична, економічна ситуація в Україні  з огляду на сучасні умови

характеризується  негативними  тенденціями  і  загалом  не  може  сприяти

підвищенню конкурентоспроможності  ПАТ «Одескабель».  У зв’язку з  тим,  що

неможливо покращити стан макросередовища, доцільним буде пристосуватися до

змін його чинників.

Основними конкурентами підприємства  є:  ТОВ «Deкономіка eкономіка pNeкономіка t  Україна»,  ТОВ

«OPTOKON  Україна»,  «TITANEX» (Франція),  «Lapp Group» – Німеччина (Штутгарт), «ARISTONCAVI»»  (Франція),   «Lapp  G). Даний метод заснований на аналізі конкурентоспроможностіroup»  –  Німеччина

(Штутгарт), «ARISTONCAVI» (Italy). Аналіз конкурентоспроможності), «HELUKABEL» (G). Даний метод заснований на аналізі конкурентоспроможностіeкономіка rmany). Аналіз конкурентоспроможності) та інші.

Частка  досліджуваного  підприємства  на  міжнародному ринку волоконно-

оптичних  кабелів  є  не  маленькою та  становить  24,3%,  але  підприємство  не  є

лідером. Також, бачимо, що найбільшим конкурентом на ринку є «HELUKABEL»

(Німеччина).

За  результатами  проведеного  SWOT-аналізу  можна  визначити,  що  ПАТ

«Одескабель»  має  ряд  сильних  сторін  і  можливостей  на  ринку  волоконно-
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оптичних  кабелів.  Позиція  підприємства  є  сприятливою,  однак  враховуючи

можливості  розвитку  підприємства,  можна  очікувати  налагодження

господарських зв’язків. 

Найбільш  слабкими  місцями  в  досягненні  більшого  рівня

конкурентоспроможності є: ринкова частка, організація та менеджмент, система

просування та збуту. 

Одним із суттєвих недоліків в діяльності ПАТ «Одескабель» є недостатній

рівень  організації  реклами,  що  може  впливати  на  зниження

конкурентоспроможності  підприємства.  Так,  підприємство  має  сайт,  але  не

звертає  уваги  на  інші  інструменти  в  рекламі,  що  може  суттєво  знижувати

обізнаність  про  підприємство  на  ринку,  а  як  наслідок  зменшувати  кількість

потенційно можливих клієнтів.

Загалом,  для  того,  щоб  покращити  рівень  міжнародної

конкурентоспроможності  підприємства  необхідно  звернути  увагу  на  такі

особливості:

1.  Збільшити ринкову  частку  шляхом збільшення обсягу  збуту  продукції

(залучення нових клієнтів, збільшення обсягу продажу існуючим клієнтам).

2.  Структура  продажів  ПАТ  «Одескабель»  має  бути  підкріплена

ефективною  політикою  стимулювання  та  просування,  що  дасть  можливість

посилити конкурентні позиції шляхом збільшення частки ринку.

3. Система  управління  конкурентоспроможністю  не  є  досконалою.

Керівництву  ПАТ  «Одескабель»  потрібно  переглянути  існуючі  стандарти

управління конкурентоспроможністю та вибрати оптимальну стратегію розвитку.

Важливим  напрямом  удосконалення  конкурентоспроможності  ПАТ

«Одескабель» є удосконалення проведення рекламних заходів. Не зважаючи на те,

що  компанія  має  власний  сайт,  доцільним  є  розглянути  й  інші  джерела

проведення рекламних заходів.

Зважаючи на вищевикладене, ПАТ «Одескабель» пропонується розробити

маркетингову  стратегію  зростання.  Під  стратегією  «зростання»  розуміємо

розширення масштабів діяльності обсягів збуту та прибутку даного підприємства.
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ПАТ «Одескабель»  обов’язково повинен створити свою рекламну компанію для

того,  щоб товар продавався набагато швидше і оборот в такому випадку стане

набагато вище.

Пропозиції  щодо  рекламної  кампанії  ПАТ  «Одескабель»:  розміщення

реклами в газетних виданнях: газета «Одеське життя», газета «Одеський вістник»;

науково-практичний журнал «Економіка промисловості»;  «Нова газета»; газета

«Вечірня  Одеса»;  реклама  на  радіо;  установка  двох  банерів  на  закордонних

сайтах; просування в мережі Інтернет.

Всі  рекламні  кампанії  в  кінцевому  підсумку  спрямовані  на  отримання

прибутку. Незважаючи на те, що компанія ПАТ «Одескабель» працює стабільно –

це видно зі звіту про фінансові результати, кожна організація не може стояти на

місці, тому необхідно прагнути до збільшення показників. У зв’язку з цим було

запропоновано маркетингова стратегія щодо підвищення ефективності реклами.

Проведені в дипломній роботі розрахунки показали, що після впровадження

вище представлених заходів ПАТ «Одескабель» ефект буде становити 15442 грн.

прибутку. Після впровадження даних заходів, на підприємстві збільшиться обсяг

залучених клієнтів,  що в свою чергу призведе до збільшення обсягу реалізації

продукції в майбутніх роках.

Таким  чином,  пропоновані  рекламні  заходи  для  ПАТ  «Одескабель»

принесуть компанії прибуток і тому є економічно ефективними. Впровадження

запропонованих рекламних заходів буде одним з факторів підвищення прибутку і

міжнародної конкурентоспроможності компанії ПАТ «Одескабель».
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