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РЕФЕРАТ

Дипломна робота присвячена вирішенню важливої актуальної науково-
практичної проблеми щодо формування ефективної конкурентної стратегії
переробного підприємства. В роботі проаналізовані теоретичні підходи щодо
сутності конкурентної стратегії підприємства та досліджено сучасний стан
молокопереробної галузі України; на основі аналізу техніко-економічних та
фінансових показників зроблена оцінка  ефективності  діяльності  
підприємства; розрахунок конкурентоспроможності   підприємства дав                
можливість визначити недоліки  в обраній  конкурентній стратегії підприємства 
та запропонувати удосконалений методичний підхід до запровадження на ТОВ 
«Лубенський молочний завод» механізму створення конкурентоспроможної 
бізнес-стратегії підприємства.

Ключові слова : конкурентна стратегія, молокопереробна галузь,
конкурентоспроможність підприємства,конкурентоспроможна
бізнес-стратегія підприємства.

The thesis is devoted to the decision of the important actual scientific-
practical problem concerning formation of an effective competitive strategy of the
processing enterprise. The paper analyzes theoretical approaches to the essence of
the competitive strategy of the enterprise and investigates the current state of the
milk processing industry in Ukraine; On the basis of the analysis of technical and
economic and financial indicators, an assessment of the effectiveness of the
enterprise; the calculation of the competitiveness of the enterprise made it possible
to identify deficiencies in the chosen competitive strategy of the enterprise and to
propose an improved methodical approach to the introduction of a mechanism for
the creation of a competitive business strategy of the enterprise at LLC Lubensky
Dairy Plant.

Key words: competitive strategy, dairy industry, enterprise competitiveness,
competitive business strategy of the enterprise.


