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Розуміння

конкурентоспроможності

підприємства

трактується

фахівцями по різному. Поважний авторитет в галузі конкуренції М.Портер,
висновки якого ґрунтуються на результатах багатьох досліджень досягнення
і збереження конкурентної переваги, вважає, що фірми попереджають своїх
суперників, якщо мають міцну конкурентну перевагу. Також визнаними
теоретиками, що розглядали проблематику цього питання є: Білецка І.І.,
Фатхутдінов Р.А., Должанський І.З., Єрмолов М., Туровець О., Яновський
А.М. та ін., чиї підходи з урахуванням практичних аспектів буде розглянуто в
даній роботі.
В

країнах

з

ринковою

економікою

конкурентоспроможність

підприємства є результатом переплетіння факторів, породженим об`єктивним
розвитком продуктивних сил і відображаючих результати політики великих
монополій в боротьбі за якість, ринки збуту і отримання прибутку.
Дослідження

конкурентоспроможності

підприємства

в

умовах

економічної ситуації, що існує в Україні, дає змогу розглядати її як
комплексну

характеристику

потенціальних

можливостей

забезпечення

конкурентних переваг в перспективі, яка доступна для огляду (10 - 15 років).
Джерелами конкурентних переваг є прогресивна організаційно-технологічна
і соціально-економічна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно
здійснювати заходи щодо укріплення конкурентних переваг. Останнє слід
відзначити

особливо,

тому

що

аналіз

та

оцінка

рівня

конкурентоспроможності підприємства необхідна на всіх ступенях поза
виробничого процесу.
Отже, можна зробити висновок про те, що проблема підвищення рівня
конкурентоспроможності підприємства є актуальним питанням, вирішенню
якого і присвячується дана робота.

Метою дослідження є розробка та обґрунтування заходів, щодо
підвищення конкурентоспроможності підприємства у сфері виробництва
металевих будівельних конструкцій.
Відповідно сформульованій меті випускної роботи передбачається
виконання наступних завдань:
 вивчити теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства;
 надати загальну характеристику діяльності обраного підприємства;
 провести аналіз виробничої та фінансової діяльності підприємства;
 розробити

та

обґрунтувати

заходи

щодо

підвищення

рівня

конкурентоспроможності підприємства.
Об’єктом цього дослідження є ПАТ «ЕМЗ «Металіст», який у сучасних
умовах, має виробляти конкурентоспроможну продукцію і бути готовим до
ефективної роботи в режимі ринкових відносин.
Предметом дослідження є конкурентоспроможність підприємства, як
цілісного господарюючого елемента, впливовість економічних факторів як на
мікро- так і на макрорівнях на конкурентоспроможність підприємства,
продукції та персоналу.
Методологічною основою цієї випускної роботи виступають аналіз,
синтез, індукція, дедукція, моделювання, абстрагування, системний аналіз —
для

формулювання

теоретичних

узагальнень,

висновків;

порівняння,

групування, аналіз динамічних рядів, графічний метод.
У

першому

розділі

розглянуто

поняття

та

види

конкурентоспроможності, описано показники, викладено сучасні методики
оцінки конкуреноспроможності підприємства та описані можливості її
підвищення.
У другому розділі дана коротка характеристика об’єкту дослідження,
проведена оцінка технічних та організаційно-економічних показників
конкурентоспроможності

підприємства,

зроблено

висновки

конкурентоспроможність продукції.
Також додані список використаної літератури та додатки.

про

ВИСНОВКИ

Конкурентоспроможність, як соціально-економічна категорія - це
спроможність, вміння досягати законним шляхом найвищих економічних та
соціальних переваг. Поняття конкурентоспроможності інтерпретується і
аналізується в залежності від економічного об`єкту, що розглядається. У
практичній діяльності по досягненню конкурентоспроможності акценти
повинні бути розставлені слідуючим чином:
1) конкурентоспроможність персоналу;
2) конкурентоспроможність підприємства;
3) конкурентоспроможність продукції (одержана як похідна перших
двох ).
Зрозуміло, що вся робота повинна проводитися паралельно, енергійно,
відповідними службами, але пріоритет повинен належати персоналу.
В багатогранній роботі по досягненню конкурентоспроможності
важливе місце належить показникам, які повинні характеризувати та давати
змогу оцінювати конкурентоспроможність того чи іншого об`єкту.
Як показало проведене дослідження, нараховується близько 10
різноманітних параметрів, які повинні знаходитися в полі зору керівництва
підприємства, як найважливіші об`єкти управління. Разом з тим, задаючись
параметрами конкурентоспроможності для того або іншого об`єкту,
необхідно постійно турбуватися про створення належних умов, які
забезпечують досягнення потрібних параметрів конкурентоспроможності.
Умови (обставини, від яких будь-що залежить) виступають, таким
чином,

другою

основоположною

складовою

категорією

конкурентоспроможності. Вони охоплюють широкий спектр технічних,
технологічних,

організаційних,

економічних,

соціальних,

кадрових,

правових, ідеологічних відносин, які складаються в процесі функціонування
господарського

механізму

підприємства.

З

проведеного

фінансово-

економічного та технічного аналізу маємо, що підприємство (об’єкт аналізу)

не є на даному етапі конкурентоспроможним, але має тенденцію до
покращення.
Детальна оцінка і аналіз сучасного стану ПАТ «ЕМЗ «Металіст»
дозволила визначити його сильні та слабкі сторони та виявити можливості та
потенційні загрози для його діяльності.
За розглянутий період 2013-2015 років підприємство пережило значний
спад виробництва та понесло колосальні втрати 2014 року. Впродовж 2015 р.
спостерігається значне підвищення показників, таких як коефіцієнт покриття
і маневреності капіталу та зниження коефіцієнтів фінансової залежності,
заборгованості і доля товарно-матеріальних запасів у поточних активах.
Отже, можна зробити висновок що підприємство за рахунок зміни діяльності
та раціональному використанню ресурсів протягом 2015 року почало
виходити з кризи.
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