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РЕФЕРАТ

     Дипломна робота присвячена вирішенню актуальної науково-
практичної проблеми щодо формування ефективної конкурентної стратегії
промислового підприємства. В дослідженні знайшли відображення теоретико
– методичні підходи до формування конкурентної стратегії машинобудівного
підприємства; наведена оцінка ефективності конкурентної стратегії
підприємства; запропоновані напрями удосконалення механізму формування
конкурентної стратегії підприємства.

Ключові слова :    стратегія, конкурентна стратегія, машинобудування,
складові конкурентної стратегії, механізм формування конкурентної стратегії
підприємства.

       The diploma thesis is devoted to solving the actual scientific and practical
problem of forming an effective competitive strategy of an industrial enterprise.
The study reflected theoretical and methodological approaches to the formation of
a competitive strategy of the machine - building enterprise; the estimation of
efficiency of competitive strategy of the enterprise is given; the directions of
 improvement of the mechanism of formation of competitive strategy of the
enterprise are offered.

Keywords:    strategy, competitive strategy, mechanical engineering,
components of competitive strategy, mechanism of formation of competitive
strategy of the enterprise.


