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РЕФЕРАТ

Випускна робота має 93 сторінки, 12 таблиць, 16 рисунків, 42 формули
використано 44 літературних джерел.

Об'єкт дослідження є - процеси забезпечення потенціалу 
конкурентоспроможності машинобудівних підприємств України.

Предмет дослідження - теоретичні, методичні та прикладні положення з
формування стратегії розвитку конкурентоспроможності промислового
підприємства.

Мета роботи методичних і полягає практичних в теоретичному 
обґрунтуванні рекомендацій щодо та розробки удосконалення процесів 
забезпечення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств України 
на прикладі ПрАТ «КРЕДМАШ». Підвищення конкурентоспроможності 
експортної продукції підприємства досягається в значній мірі за допомогою: 
виводу на ринок нового виду продукції через потужну рекламу; пропонування
гідного обслуговування і після продажного сервісу; високої якості продукції за 
прийнятну ціну; підвищення ділової репутації та іміджу підприємства, який є 
потужною силою, що керує попитом. Створення позитивного іміджу 
підприємств на зовнішніх ринках формується завдяки розробці відповідних 
стратегій на різних ієрархічних ланках управління.

Ключові слова: потенціал, конкурентоспроможність, інноваційна складова
конкурентоспроможності, фінансовий потенціал. 

The purpose of the work is to provide theoretical substantiation and 
development of methodological and practical recommendations for improving the 
competitiveness of machine-building enterprises of Ukraine on the example of PrJSC 
«Kredmash». Increasing the competitiveness of export products of the enterprise is 
achieved largely by: bringing to the market a new type of products through powerful 
advertising; offering decent service and after sales service; high quality products at an 
affordable price; increasing the business reputation and image of the enterprise, 
which is a powerful force in demand management. Creating a positive image of 
enterprises in foreign markets is shaped by the development of appropriate strategies 
at different hierarchical levels of management.

Key words: potential, competitiveness, innovative component of 
competitiveness, financial potential.




