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Об’єктом дослідження є процес формування та підвищення рівня 
конкурентоспроможності хлібопекарських підприємств.

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних та
практичних аспектів формування та підвищення конкурентоспроможності
підприємств хлібопекарської галузі.

Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад та
розробка практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності
підприємств хлібопекарської галузі.

Вирішено наступні завдання дослідження: поглиблено трактування
конкурентоспроможності хлібопекарських підприємств;розглянуто методичні
підходи до формування цінової політики підприємства;обґрунтовано
застосування маркетингового підходу щодо вирішення проблеми підвищення
конкурентоспроможності хлібопекарських підприємств;визначено особливості
розвитку хлібопекарської галузі України;проаналізовано стан підприємств
хлібопекарської галузі Київської області;проведено оцінку 
конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі;запропоновано
використання інноваційних шляхів ефективного управління хлібопекарськими
підприємствами; розраховано економічну ефективність від впровадження
нового обладнання на хлібопекарному підприємстві;доведено можливість
підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі
на основі впровадження ефективного комплексу маркетингу.

Робота містить: 99 сторінок, 15 таблиць, 17 рисунків, список літератури:
46 найменувань, 2 додатки.

Ключові слова: хлібопекарської галузі, конкурентоспроможність,
показники, підприємство-виробники.



ABSTRACT

Strizhak AV Increasing the competitiveness of the baking industry.
Manuscript. Master's Degree for Master's Degree in 075 - Marketing. Kremenchug
Mykhailo Ostrogradsky National University, Kremenchug, 2019 The object of the
research is the process of forming and increasing the level of competitiveness of
bakery enterprises.

The subject of the study is a set of theoretical, methodological and practical
aspects of forming and increasing the competitiveness of the baking industry.

The purpose of the study is to substantiate the theoretical and methodological
foundations and to develop practical recommendations for improving the
competitiveness of the baking industry.

The following research objectives have been solved: deepening the
interpretation of the competitiveness of baking enterprises; the methodical
approaches to the formation of the enterprise pricing policy; the state of the baking
industry in the Kyiv region was analyzed; the competitiveness of the baking industry;
the economic efficiency from the introduction of new equipment at the bakery
enterprise is calculated;

The work contains: 99 pages, 15 tables, 17 drawings, list of references: 46 
titles, 2 appendices.

Keywords: baking industry, competitiveness, indicators, manufacturing
companies.


