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РЕФЕРАТ
Постіл А. О. Управління конкурентоспроможністю продукції аграрних
підприємств. 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 процес управління конкурентоспроможністю
продукції аграрних підприємств.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти
управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств.
Мета роботи – обґрунтування теоретичних, методичних та прикладних
положень щодо управління конкурентоспроможністю продукції аграрних
підприємств.
Завданнями випускної роботи є: розглянути основи формування
конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств на цільових
ринках; виявити фактори та показники конкурентоспроможності продукції
аграрних підприємств; визначити методи та прийоми управління
конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств; дослідити генезіс
конкурентних структур цільових ринків аграрної продукції та систем
управління конкурентоспроможністю підприємств; визначити динаміку
виробництва та реалізації окремих видів продукції рослинництва аграрних
підприємств; оцінити рівень конкурентоспроможності рослинницької
продукції аграрних підприємств на внутрішньому ринку; запропонувати
організаційно-економічний механізм формування та реалізації конкурентних
переваг продукції аграрних підприємств; окреслити підходи до стратегічного
управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств.
Робота містить: 67 сторінок, 8 таблиць, 8 рисунків, список літератури:
35 найменувань.
Ключові слова: аграрна продукція, рослинництво, управління,
конкурентоспроможність.


