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Мета  магістерської  роботи  –  узагальнення  теоретичних  і  методичних 

основ,  а  також  розроблення  практичних  рекомендацій  щодо  покращення 

конкурентоспроможності підприємства із застосування та формування стратегій 

в умовах розбудови ринкових відносин, оптимізації  конкурентних переваг на 

ринку м’ясної продукції.

Відповідно  до  вказаної  мети  в  роботі  розглянуто  наступні  питання: 

теоретичні  аспекти  управління  конкурентоспроможністю   м’ясопереробних 

підприємств, проведений техніко-економічний аналіз господарської діяльності 

підприємства;  виконано  дослідження  та  аналіз  конкурентоздатності 

підприємства;  проведено  розрахунок  економічної  ефективності  від 

впровадження  запропонованих  проектних  заходів;  побудовано  економіко  – 

математичну модель; розглянуто заходи охорони праці на підприємстві. 

Відповідно  до  проведеного  дослідження  були  запропоновані  проектні 

заходи та стратегії, які підвищать конкурентоспроможність підприємства і його 

продукції в умовах розбудови ринкових відносин, що дозволять оптимізувати 

конкурентні переваги на ринку м’ясної промисловості,в тому числі підвищення 

конкурентоспроможності  через  вихід  на  зарубіжні  ринки  з  використанням 

стратегії синергізму.

Висновки, приведені у роботі,  підтверджуються даними, які отримані в 

результаті  дослідження.  За  результатами  досліджень  керівництвом  АТ 

„Кременчукм’ясо” плануються до реалізації запропоновані заходи. 
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