
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ 

ПОЯСНЮВАЛЬНАЗАПИСКА 
до випускної роботи 

            на тему:  «Управління конкурентоспроможністю машинобудівної             
  продукції на основі маркетингової стратегії»

                                           Виконав: студент 4 курсу,             
                         групи МК-15-1             

                                                      ступінь вищої освіти «Бакалавр»            
                              напрям підготовки            

                                 075 – «Маркетинг»              
                                                              Герасимов С. С.

                            Керівник Латишев К. О. 
                              Рецензент Шаповал Л. П.

м. Кременчук 2019 року 



ЗМІСТ

ВСТУП ........................................................................................................................4 
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ
МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ................................................................................7
1.1 Економічна сутність поняття «конкурентоспроможність продукції
машинобудування» .....................................................................................................7
1.2 Фактори та показники конкурентоспроможності продукції машинобудівних 
підприємств ...............................................................................................................13
1.3 Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності продукції
машинобудівної галузі .............................................................................................19
Висновки до розділу 1 .............................................................................................24
РОЗДІЛ 2 ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ........................................26
2.1 Моніторинг передумов ефективного функціонування та тенденції
розвитку підприємств галузі машинобудування України ....................................26
2.2 Оцінка рівня конкурентоспроможності продукції підприємств
машинобудування .....................................................................................................34
2.3 Організаційно-функціональний механізм забезпечення реалізації
маркетингової стратегії машинобудівних 
ідприємств ................................................................................................................42
Висновки до розділу 2 .............................................................................................48
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ НА ОСНОВІ
МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ..............................................................................49
3.1 Складові механізму маркетингового управління підвищенням
конкурентоспроможності продукції підприємства ...............................................49
3.2 Цільова ринкова орієнтація у структурі механізму маркетингового
управління  підвищенням конкурентоспроможності продукції
підприємства..............................................................................................................55
Висновки до розділу 3 .............................................................................................63
ВИСНОВКИ .............................................................................................................65
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................................................68



РЕФЕРАТ

Герасимов С. С. Управління конкурентоспроможністю машинобудівної
продукції на основі маркетингової стратегії. Рукопис. Випускна робота на
здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030507 –
«Маркетинг». Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського, Кременчук, 2019 р.
Об’єктом дослідження є процеси управління конкурентоспроможністю
продукції в умовах реалізації маркетингової стратегії машинобудівного
підприємства.
Предметом дослідження є теоретичні положення, методи та інструменти 
управління конкурентоспроможністю продукції на основі маркетингової 
стратегії.
Мета роботи – розвиток теоретичних положень і розробка практичних
рекомендацій з удосконалення управління конкурентоспроможністю
машинобудівної продукції на основі маркетингової стратегії.
Завданнями випускної роботи є: уточнити змістове навантаження
економічної сутності поняття «конкурентоспроможність машинобудівної
продукції»; визначити фактори та показники конкурентоспроможності
продукції машинобудування; запропонувати методичний підхід до оцінки
конкурентоспроможності продукції машинобудівної галузі; здійснити
моніторинг передумов ефективного функціонування та тенденцій розвитку
підприємств галузі машинобудування; провести оцінку рівня 
конкурентоспроможності продукції машинобудівних підприємств;
сформувати організаційно-функціональний механізм забезпечення реалізації
маркетингової стратегії машинобудівних підприємств; визначити складові
механізму маркетингового управління конкурентоспроможністю продукції
машинобудівного підприємства; впровадити цільову ринкову орієнтацію у
структурі механізму маркетингового управління підвищенням
конкурентоспроможності продукції підприємства.
Робота містить: 72 сторінки, 10 таблиць, 9 рисунків, список літератури:
42 найменування.
Ключові слова: маркетингова стратеія, машинобудування, культиватори, 
конкурентоспроможність продукції.


