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РЕФЕРАТ

Випускна робота присвячена вирішенню актуального науково-
практичного завдання щодо обгрунтування стратегії конкурентоспроможності 
машинобудівного підприємства. В дослідженні розкриті основні поняття з 
визначенням чинників та стратегій конкурентоспроможності машинобудівних 
підприємств, розроблено їх комплексну класифікацію, описані методи оцінки 
стратегій. Також проведено оцінку конкурентного середовіща у машинобудівній
галузі та викладено детальну характеристику ринку вагонобудування. В роботі 
проведено аналіз техніко-економічних та фінансових показників діяльності 
підприємства вагонобудівної галузі та зроблена комплексна оцінка чинників 
конкурентоспроможності через прогнозування прибутку підприємства за 
існуючої конкурентної стратегії фокусування, а також запропоновано проект 
щодо удосконалення та розвитку стратегічного набору ЗАТ “Храківський 
вагонобудівний завод”.

Ключові слова : стратегія, конкурентоспроможність, чинники конкуренто-
спроможносі,  методи оцінювання стратегій конкурентоспроможноті, 
машинобудування, вагонобудування, конкурентне середовище, стратегія 
фокусування, конкурентні переваги.

The final work is devoted to the decision of the actual scientific and practical
task for the substantiation of the competitiveness strategy of the machine-building
enterprise. The study reveals the main concepts related to the definition of factors
and strategies of competitiveness of machine-building enterprises, their complex
classification has been developed, methods of strategy evaluation are described.
An assessment of the competitive environment in the machine-building industry
was also conducted and a detailed description of the car-building market is
described. In the section the analysis of technical and economic indicators of the
activity of the carriage industry enterprise has been carried out and a
comprehensive assessment of the factors of competitiveness has been made
through forecasting the company's profit based on the existing competitive
focusing strategy, as well as a project to improve and develop the strategic set of
CJSC "Kharkiv Carriage Works".

Key words: strategy, competitiveness, competitiveness factors, competitiveness
strategy, methods of evaluation of competitiveness strategies, machine building, car 
building, competitive environment, focusing strategy, competitive advantages.




