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АНОТАЦІЯ

    У магістерській роботі були вирішені наступні завдання: досліджено
сутність таекономічний зміст управління конкурентоспроможністю
підприємства; розглянуто принципи управління конкурентоспроможністю;
виділено організаційно-економічні інструменти управління
конкурентоспроможністю; проаналізовано науково-методичні підходи до
оцінювання ефективності управління конкурентоспроможністю підприємств;
розглянуто основні напрямки діяльності: загальна характеристика комбінату,
характеристика продукції, постачальники, технологія виробництва, політика в
області якості та організаційна структура АТ «Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат»; на основі SWOT-аналізу визначено сильні та слабкі
сторони діяльності підприємства, проаналізовано потенційні можливості та
загрози; визначено основні стратегічні орієнтири діяльності підприємства на
основі використання матриці МакКінсі
     Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів.

    Ключові слова:конкурентоспроможність,стратегія,експортно- орієнтоване 
підприємство.

    Keywords:competitiveness,strategy,export-oriented enterprise.

 
    
   

  


