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ВСТУП
В умовах інтеграції України до загальноєвропейських і світових
структур та проникнення на вітчизняний ринок потужних іноземних
транснаціональних корпорацій загострюються питання щодо формування
вітчизняними підприємствами конкурентних переваг і, на цій основі,
досягнення ними перемоги у конкурентній боротьбі. Актуальність проблеми
підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку має в сучасному
світі універсальний характер, вона нагальна як для української економіки в
цілому, так і для усіх суб’єктів господарювання.
Низький

рівень

конкурентоспроможності

продукції

українських

підприємств є однією з головних причин кризових явищ, що спостерігаються
нині в економіці. Ця проблема є особливо актуальною для підприємств нині,
коли нині зросла роль конкурентоспроможності підприємств як основного
критерію, що забезпечує ефективність виробництва та сприяє швидкому
інтегруванню України до ЄС.
Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної
продукції в умовах подальшого розвитку економіки пов'язана, насамперед, з
розробкою системи управління конкурентоспроможністю. Завоювання й
утримання конкурентних переваг - ключові фактори успіху підприємства в
конкурентній боротьбі. Особливої гостроти ця проблема досягає в умовах
посилення інтенсивності конкуренції на окремих ринках, де від виробників
продукції потрібно постійно відслідковувати зміни попиту, вартості
сировинних ресурсів, а питання рентабельності активів прямо залежить від
ступеня використання новітніх підходів у сфері стратегічного маркетингу.
Актуальність теми роботи зумовлюється необхідністю дослідження
конкурентоспроможності продукції з метою удосконалення ефективності
системи

управління

нею,

оскільки

ефективна

система

управління

конкурентоспроможністю допомагає фірмам завойовувати і утримувати

конкурентні переваги на ринку, збільшувати свої продажі та максимізувати
прибуток за допомогою різних способів і методів.
Формування конкурентних відносин сприяє створенню розвиненого,
цивілізованого ринку, що включає сферу виробництва й товарообміну.
Завдяки

активному

інтересу

до

проблем

підвищення

конкурентоспроможності суб'єктів господарювання, що виник внаслідок
розвитку

ринкових

відносин,

з'явилася

велика

кількість

розробок,

спрямованих на вирішення цієї проблеми.
Питанням розробки методології управління конкурентним перевагами
різних об'єктів присвячені роботи як закордонних вчених-економістів — Ф.
Котлера, М.Портера, А.А. Томпсона, І. Ансоффа, Г. Асселя, так і вітчизняних
дослідників — В.І. Герасимчука, І.Л. Решетникової, Е.М. Азаряна, А.Є.
Воронкової, Ю.Ф. Ярошенка. Безпосередньо проблемі аналізу конкуренції в
галузі присвятили свої праці такі російські вчені, як Г.Л. Азоєв, А.П. Градов,
Н.К. Мойсеева, Н.Е. Симеонова, Р.А. Фатхутдінов, А.Д. Юданов, Е.П.
Пешкова, Е.П. Голубков, А.Н. Романов, А.А. Бревнов, Г.Л. Багієв та ін.
Проте

слід

зазначити,

що

питання

теорії

і

практики

щодо

конкурентоспроможності підприємств в Україні та зарубіжних країнах ще
недостатньо вивчені й вимагають поглибленого дослідження.
Інформаційною базою є законодавчі акти, монографічні дослідження,
періодична

економічна

література,

узагальнення,

отримані

під

час

проходження практики.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- розглянути понятійний апарат конкурентоспроможності продукції
підприємства;
- визначити основні показники та оцінити конкурентні можливості
підприємства;
- розглянути чинники та напрями підвищення конкурентоспроможності
підприємств в умовах євроінтеграції;

- дати організаційно-економічну характеристику ДП ПАТ «Київхліб»
«Хлібокомбінат №11»;
- здійснити фінансовий аналіз підприємства;
- проаналізувати конкурентоспроможності продукції на базі діяльності
ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №11»;
- дати рекомендації щодо удосконалення конкурентоспроможності
продукції ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №11».
В основу наукового дослідження покладено загальнонаукові методи
пізнання:

системності

діалектики

й

історизму

–

при

визначенні

концептуальних основ конкурентоспроможності продукції, її факторів і
критеріїв; системного підходу, аналогії й порівняльного аналізу – групування
і

класифікації,

принципи

інституціоналізму

-

при

дослідженні

макроекономічних чинників зростання рівня конкурентоспроможності;
аналізу і синтезу – у процесі дослідження інноваційної діяльності
підприємств.
Пpактична значущість одержаних peзультатів пoлягає в тoму, щo
практичні peкoмeндації, запропоновані в роботі, мoжуть бути викopистані на
підпpиємстві

при

удосконаленні

конкурентоспроможності

продукції

підприємства.
Метою дипломної роботи є розробка рекомендацій щодо підвищення
конкурентоспроможності продукції ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат
№11».
Об’єктом дослідження є ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №11».
Предмет дослідження - теоретико-методичні та практичні засади щодо
підвищення рівня конкурентоспроможності продукції ДП ПАТ «Київхліб»
«Хлібокомбінат №11».
Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та
пропозицій, списку використаних літературних джерел, додатків.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
У дипломній роботі досліджено комплекс питань теоретичного і
практичного

характеру,

маркетингової

які

діяльності

пов’язані

з

досліджуваного

проблемою

удосконалення

підприємства.

Проведене

дослідження дало підстави зробити такі висновки і пропозиції.
1. Конкурентоспроможність товару в ринковій економіці є вирішальним
фактором комерційного успіху товару. Це багатоаспектне поняття яке
означає

відповідність

товару

умовам

ринку,

конкретним

потребам

споживачів не тільки по своїм якісним, технологічним, економічним та
естетичним параметрам але й по комерційним та іншим умовам його
реалізації.
2. В економічній літературі існує багато методів та прийомів аналізу
конкурентних переваг підприємства – моделі Бостонської консультативної
групи,

метод «ланцюжка цінності» Портера, методи PIMS, LOTS, GAP,

«Мак-Кінзі», SWOT-аналіз та ін.
3. Україна з кожним роком все більше залучається до членства в ЄС, але
проблемою євроінтеграції є те що, конкурентоспроможність вітчизняних
товарів на світових ринках викликає певні сумніви, оскільки якість
вітчизняних товарів за більшістю не відповідає європейським стандартам. У
більшості вітчизняних підприємств відсутній досвід ринкової боротьби,
наявна неврегульованість вітчизняного законодавства, розбалансованість
господарських зв’язків тощо.
4. ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №11» розміщений на лівому
березі

Дніпра

хлібобулочними

в
та

місті

Києві.

Місія

кондитерськими

підприємства

виробами

з

–

забезпечити

найвищою

якістю

Лівобережжя столиці. Підприємство збудоване за типовим проектом, його
потужність – 65 т пшеничних сортів хлібобулочних виробів на добу.
Продукцію неодноразово було представлено на виставках і міжнародних
ярмарках у Лейпцигу, Монреалі, Загребі.

5. На основі аналізу фінансово-господарського стану можна зробити
висновок, що протягом 2013-2015рр. фінансовий стан підприємства
погіршився, на це вказує нестійка динаміка оціночних показників ділової
активності, неплатоспроможність

та неліквідність підприємства.

Але

простежуються і позитивні тенденції: зростання продуктивності праці на
підприємстві на 41,8% у 2015 р. по зрівнянню з 2013.; відсутність
прострочених зобов’язань; збільшення оборотних активів на 23695,5 тис. грн.
або 54% у 2015 р. у порівнянні з 2013 р., що свідчить про стрімкий розвиток
виробництва. Підприємство протягом аналізованого періоду стабільно
отримувало прибуток, тобто було рентабельним, хоча значення показників не
досить високі. Це можна пояснити жорстким конкурентним середовищем та
ціновою політикою підприємства. Також для збільшення рентабельності слід
здійснювати реорганізацію виробництва та впроваджувати сучаснішу
техніку.
6. Продукція ПАТ «Київхліб» на ринку хлібобулочних виробів міста
Києва займає приблизно 90%, а решта 10% припадає на приватні
підприємства та інші підприємства, що не входять до ПАТ «Київхліб». Тобто
ПАТ «Київхліб» є монополістом на ринку хлібобулочних виробів міста
Києва. Зміна економічних умов змушують компанію переглядати ціни на
вироблений продукт. Прямим наслідком економічної неспроможності є
відсутність коштів у модернізацію виробничого процесу. Технологічно це
дуже застаріле обладнання, у якому щодня виробляються тонни хліба,
загрожує перебоями з продуктом «номер один» для киян. На 10 березня 2015
року середньодобова випічка хліба в місті Києві склала 777 тонн. 2015 р.
найбільший виробник хліба та хлібобулочних виробів компанія «Київхліб»
закінчила зі збитком 16,626 млн. грн.
7. Згідно із запропонованим нами проектом на Хлібокомбінаті №11
планується виробництво хлібців під торговою маркою «Good day» за
екструзійною технологією та рецептурою новорозробленими технологами

заводу. Основні переваги екструзійної технології – в гнучкості технологічних
схем, високій продуктивності, низькій собівартості продукції.
8. Отже, ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 співпрацюватиме зі
своїми діловими партнерами із Словаччини та Молдови на умові DAF. В
результаті експорту партії (80000) очікується отримати прибуток в розмірі
39203,71грн.
9. У проектному році порівняно із 2016 роком значно збільшаться такі
показники зовнішньоекономічної діяльності підприємства: виручка від
реалізації експорту, контрактна вартість експортованих товарів, витрати на
виробництво експортованої продукції, накладні витрати при експорті,
прибуток від експорту, чистий прибуток від експорту, ефект експорту,
ефективність

експорту,

що

пов’язано

із

розширенням

зовнішньоекономічноїдіяльності підприємства у проектному році.
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