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РЕФЕРАТ

до випускної роботи Бондаренко А. О.
на тему «Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності промислового

підприємства»
Актуальність теми. В умовах розвитку інтеграційних процесів в

       структурі промисловості України найбільшим динамізмом відзначається
 трубнапідгалузь.Зосереджений на територіїУкраїнипромислово-          
 виробничий потенціал ставить країну в п’ятірку найбільших країн-     
 виробників трубної продукції з чорних металів. Саме тому важливим
 напрямкомдіяльностіпідприємства є способи підвищення його             

   конкурентоспроможності. На основі викладеного можна сформулювати
     актуальність дипломної роботи, що полягає у проведенні маркетингового
     аналізу конкурентоспроможності підприємства.                                            

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є маркетинговий аналіз
конкурентоспроможності промислового підприємства.                          
Завданнями дослідження стало наступне:                                               

– визначено економічну сутність асортиментної політики;                         
– визначено сутність маркетингового аналізу;                                              
– охарактеризовано економічну сутність конкурентоспроможності;          

    – описано методи маркетингового аналізу промислового підприємства;        
– проаналізованокомплексмаркетингунапідприємстві«ВКФ«Сігран»;       
– визначено оцінку конкурентоспроможності ПП «ВКФ «Сігран»;           
– надано рекомендації щодо оптимізації товарного асортименту;             

 – визначено шляхи підвищення якості трубної продукції;                            
– охарактеризованополітикукомунікацій як засібпідвищення                      

конкурентоспроможності.Об’єктомдослідженняє конкурентоспроможність
підприємства «Виробничо-комерційна фірма «Сігран».



Предмет дослідження – сукупність теоретичних та практичних методів
дослідження конкурентоспроможності промислового підприємства.
Методи дослідження. У даній роботі застосовувались такі методи

дослідження як теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури та
матеріалів мережі Інтернет, аналіз, порівняння, групування та узагальнення
статистичних даних, а також такі методи як метод експертних оцінок, метод

АВС-аналізу, побудова матриці БКГ, розрахунок цінової еластичності, а
також класифікація, синтез, аналітичне узагальнення та порівняльний аналіз.

Науковановизна.Розробленосхемуформуванняасортименту,
запропоновано напрями підвищення якості трубної продукції.

Практичне значення одержаних результатів полягає у маркетинговому
аналізі конкурентоспроможності підприємства та формулюванні напрямів

підвищення конкурентоспроможності ПП «ВКФ «Сігран».
Апробація результатів роботи. Основні положення і висновки

випускної роботи пройшли апробацію на I етап Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з товарознавства (м. Київ, 20 січня 2019 р.) та ІІ
Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених, курсантів
та студентів «Авіація, промисловість, суспільство» (м. Кременчук, 15 травня
2019 р.).                                                                                                                      

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів
основної частини, висновків, списку використаних джерел і додатку. Обсяг
роботи становить 106 сторінок, що включає 29 таблиць, 7 рисунків; список
використаних джерел нараховує 40 найменувань.                                          
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БКГ, трубна продукція, труба.


