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РЕФЕРАТ
 

Робота містить 120 сторінок, 33 таблиць, 12 рисунків, 16 формул, 85
 літературних джерел, 4 додатка.     
У роботі досліджені теоретико-методологічні аспекти формування та
реалізації конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах
господарювання. Наведено аналіз економічної діяльності та досягнутих
конкурентних переваг підприємства сільського господарювання.
Запропоновано варіанти удосконалення та зміцнення конкурентних переваг для
об’єкту дослідження. Розроблено напрями та методи зміцнення конкурентних
переваг. Надана оцінка економічній ефективності методів, запропонованих для
забезпечення конкурентних переваг підприємства. Проаналізована конкурентна
позиція підприємства після запровадження запропонованих заходів.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, конкуренція,
конкурентні переваги, конкурентоспроможність, конкурентний потенціал,
конкурентна позиція, якість продукції.

The article is devoted to the study of the problem of providing competitive
advantages to the agricultural enterprise. The essence of the concept "competitive
advantage" is investigated, its place is defined in ensuring of sustainable competitive
development of the enterprise. The problems in achievement of competitive
advantages by medium and small agricultural enterprises in Ukraine at the present
stage of development of agriculture are defined. Based on the specifics of the
industry and existing problems, ways of ensuring competitive advantage in the
context of sustainable agriculture and food security are suggested.

Keywords: agricultural enterprise, competitiveness, competitive advantages,
competitive potential, competitive position, quality of production .


