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РЕФЕРАТ

Випускна  робота  присвячена  вирішенню  актуального  науково-

практичного завдання щодо управління конкурентоспроможністю підприємства 

харчової  промисловості.  В  дослідженні  розглянуті  питання  визначення 

економічної  категорії  «конкурентоспроможність  підприємства»  та  методи 

управління  конкурентоспроможністю  м’ясопереробного  підприємства.  На 

основі аналізу економічного та фінансового стану підприємства зроблена оцінка 

конкурентоспроможності  ТДВ  «М’ясокомбінат  «Ятрань»  та  запропоновані 

резерви її підвищення.

Ключові  слова  :  конкурентоспроможність  підприємства, 

м’ясопереробна  галузь,  управління  конкурентоспроможністю 

м’ясопереробного  підприємства,  оцінка  конкурентоспроможності 

підприємства.

The final work is devoted to solving the actual scientific and practical task of 

managing the competitiveness of the food industry. The research considers the issues 

of  determining  the  economic  category  "competitiveness  of  the  enterprise"  and 

methods of managing the competitiveness of the meat processing enterprise. On the 

basis of the analysis of the economic and financial condition of the enterprise, an 

assessment  of  the competitiveness of  the "Yatran" Meat  Processing Plant  and the 

proposed reserves for its increase was made.

Key  words:  enterprise  competitiveness,  meat  processing  industry, 

management  of  the  competitiveness  of  the  meat  processing  enterprise, 

assessment of the competitiveness of the enterprise.
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