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РЕФЕРАТ 

кваліфікаційної роботи магістра 

cтудентки групи 073м-18з-2 

НТУ «Дніпровська політехніка» 

Шитарьової Олени Андріївни 

 На тему:  Підвищення ефективності управління 

конкурентоспроможністю підприємства видавничої галузі на міжнародному 

ринку (за матеріалами ТОВ «Фірма «Метал-Кур‘єр»») 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕКСПОРТ, МІЖНАРОДНИЙ РИНОК, 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, НАДАННЯ ПОСЛУГ, 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ, 

ПІДПРИЄМСТВО, ІНФОРМАЦІЯ, АНАЛІЗ, УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ. 

 

Структура роботи: 79 сторінок комп’ютерного тексту; 9 рисунків; 14 

таблиць; 1 додаток; 30 джерел посилання. 

Об’єкт дослідження – конкурентоспроможність підприємства 

видавничої галузі на міжнародному ринку інформаційних постачальників. 

Мета кваліфікаційної роботи – теоретичне обґрунтування та розробка 

практичних рекомендацій з управління конкурентоспроможністю 

підприємства видавничої галузі на міжнародному ринку.  

Основні результати кваліфікаційної роботи магістра полягають у 

такому: розглянуто теоретично-методологічні основи управління 

конкурентоспроможністю підприємства на міжнародному ринку; наведено 

характеристику підприємства ТОВ «Фірма «Метал-Кур’єр» та послуг, що 

реалізуються; проаналізовано основні показники підприємницької та 

зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Фірма «Метал-Кур’єр»; оцінено 

конкурентоспроможність підприємства ТОВ «Фірма «Метал-Кур’єр»; 

запропоновано заходи щодо підвищення конкурентоспроможності 



підприємства ТОВ «Фірма «Метал-Кур’єр»; оцінено економічну ефективність 

запропонованих заходів. 

Результати кваліфікаційної роботи магістра рекомендовано для 

використання підприємствами, що надають інформаційні послуги та іншими 

підприємствами виробничої галузі для вирішення питань з управління 

конкурентоспроможністю на міжнародних ринках. 

Сфера застосування – зовнішньоекономічна діяльність підприємства. 

 Економічна ефективність запропонованих заходів для ТОВ «Фірма 

«Метал-Кур’єр» визначається підвищенням показників рентабельності від 

реалізації продукції більш ніж на 5%. 

Значимість роботи – реалізація запропонованого проекту 

альтернативних варіантів стратегічного розвитку підприємства дозволяє 

збільшити конкурентоспроможність та довіру до послуг компанії на 

міжнародних ринках. 

Кваліфікаційна робота виконана за замовленням ТОВ «Фірма «Метал-

Кур’єр». 

Результати кваліфікаційної роботи впроваджено на ТОВ «Фірма 

«Метал-Кур’єр». 
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