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АНОТАЦІЯ
                                                                                                        УДК 338.2:339.1
ОМЕЛЬЧЕНКО А.Я. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПРАТ «КРЕДМАШ» В УМОВАХ ІННОВАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА.
Робота на здобуття ступеню магістра з менеджменту. – Кременчук, 2019. –
201 с., 18 рис., 47 табл., 4 додатки, 37 джерел.

Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні і методологічній
розробці основних принципів і практичних рекомендацій щодо підвищення
конкурентоспроможності машинобудівного підприємства та його продукції.

Основна ідея роботи полягає у формуванні процесів управління
конкурентоспроможністю та визначенні етапів реалізації функцій
управлінської діяльності на усіх рівнях керуючої системи організації, що є
необхідною умовою реалізації стратегії розвитку підприємства.

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуті питання: теоретико-
методологічних аспектів забезпечення конкурентоспроможності як
пріоритетного економічного чинника функціонування машинобудівного
підприємства в мінливому зовнішньому середовищі; проаналізовано фактори
зниження та сприяння конкурентостійкості підприємства, що забезпечує
конкурентні переваги організації; аналізу системи управління виробничим
процесом, збутових та маркетингових показників діяльності ПрАТ
«Кредмаш»; дослідженню організаційної структури управління
підприємством.;

Приділено увагу методам аналізу конкурентних переваг, які дозволяють
здійснити вимірювання й прогнозування конкурентоспроможності
підприємства, оцінити можливості зростання їх рівня та дослідити найбільш
вигідні напрями її підвищення. Зроблено акцент на необхідності розроблення
індивідуальної ефективної стратегії суб’єктом господарювання, спрямованої
на створення умов для розвитку та поліпшення конкурентної позиції
підприємства у майбутньому.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, інноваційний
розвиток, методологія оцінювання конкурентоспроможності, конкуренті
переваги.
Keywords: enterprise competitiveness, innovative development,
competitiveness assessment methodology, competitive advantages.


