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РЕФЕРАТ
до випускної роботи Карнаухової М. Р. на тему «Маркетингові аспекти
забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції підприємства»
Актуальність теми. Актуальність випускної роботи полягає у вивченні
маркетингових аспектів забезпечення упраління конкурентоспроможності
продукції підприємства.
Мета та завдання дослідження. Метою даної роботи є визначення
маркетингових аспектів забезпечення управління конкурентоспроможністю
продукції підприємства на ринку та шляхів її підвищення. Завданнями
дослідження є визначення сутності та факторів конкурентоспроможності
продукції підприємств; дати характеристику діяльності підприємства на ринку
автомобілебудування; оцінити конкурентоспроможність продукції 
підприємства; твизначити шляхи підвищення конкурентоспроможності та 
якості продукції підприємства; охарактеризувати інновації як засіб
підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства. Об’єктом 
дослідження виступає конкурентоспроможність продукції ПрАТ «АвтоКрАЗ». 
Предметом виступає сукупність теоретичних та практичних методів
управління конкурентоспроможністю підприємства. Практичне значення
конкурентоспроможності одержаних продукції результатів підприємства
та полягає у розробка оцінці напрямів підвищення конкурентоспроможності 
продукції ПрАТ «АвтоКрАЗ».
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів основної
частини, висновків, списку використаних джерел. Обсяг роботи становить 74
сторінки, що включає 8 рисунків,7 таблиць; список використаних джерел
нараховує 37 найменувань.
Ключові слова: конкурентоспроможність, метод експертних оцінок,
багатокутник конкурентоспроможності, автомобілебудування, конкурент.


