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ВСТУП 

 

Актуальність теми магістерської роботи. Підприємство є основним 

суб’єктом господарюванням національної економіки. Між підприємствами, які 

виробляють подібні товари або надають схожі послуги, виникає суперництво, 

тобто конкуренція, яка змушує суб’єкти господарювання не зупинятися на 

досягнутому, а постійно рухатися й самовдосконалюватися. За таких умов 

підприємства завжди прагнуть порівняти себе з конкурентами і перевершувати їх. 

Перемагають у конкурентній боротьбі саме ті виробники, 

конкурентоспроможність яких кількісно та якісно відрізняється від інших. У 

зв’язку з чим актуалізується проблема визначення саме таких основних 

характеристик конкурентоспроможності товарів, послуг і підприємств в цілому, 

що найбільше цьому сприяють. 

Дослідження конкурентоспроможності підприємства в умовах економічної 

ситуації, яка склалась в Україні, дає змогу розглядати її як комплексну 

характеристику потенційних можливостей забезпечення конкурентних переваг в 

перспективі, яка доступна для огляду. Джерелами конкурентних переваг є 

прогресивна організаційно-технологічна і соціально-економічна база 

підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи щодо 

зміцнення конкурентних переваг. Останнє слід відзначити особливо, тому що 

аналіз та оцінка рівня конкурентоспроможності підприєм-ства необхідні на всіх 

ступенях виробничого та позавиробничого процесу.  

З посиленням конкуренції на ринку, і, як наслідок, боротьби за споживача, 

підвищення конкурентоспроможності підприємства та продукції стало 

першочерговим завданням товаровиробника, рішення якого ускладнюється 

низьким рівнем ефективності діяльності підприємств і порівняно низькою 

платоспроможністю покупців, що не стимулює створення вигідних конкурентних 

позицій вітчизняної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. 

Питання конкурентоспроможності є об’єктом глибокого і всебічного 

вивчення широкого кола як зарубіжних, так і вітчизняних вчених-економістів. 



Основою досліджень теоретичних аспектів конкурентоспроможності виступають 

праці таких видатних представників світової економічної думки, як Е. Альтмана, 

І. Ансоффа, Т. Бейтмена, Д. Болла, П. Друкера, Ф. Котлера, Ж-Ж. Ламбена, 

В. Маккалаха, К. Макконнелла, М. Портера, А. Стрікленда, А. Томпсона та ін. 

Вагомий внесок у дослідження різних аспектів проблеми 

конкурентоспроможності зробили вітчизняні вчені. Серед них Г.Л. Азоєв, 

В.Д. Базилевич, Н.Є. Скоробогатова, З.М. Борисенко, А.С. Гальчинський, 

Б.М. Данилишин, П.С. Зав’ялов, Г.Ю. Ткачук, В.П. Семиноженко, 

А.О. Старостіна, Р.А. Фатхутдінов та інші. 

Об'єкт дослідження – стратегія забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства в сучасних умовах господарювання. 

Предмет дослідження – теоретичні, методологічні та організаційно-

економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємства в 

ринкових умовах господарювання. 

Метою магістерської роботи є обґрунтування напрямків підвищення 

конкурентоспроможності ТОВ «Універсал Агро». Для досягнення поставленої 

мети були вирішені наступні завдання: 

– досліджено сутність конкуренції та конкурентоспроможності 

підприємства; 

– проаналізовано основні чинники конкурентоспроможності підприємства в 

ринкових умовах господарювання; 

– проаналізовано особливості управління конкурентоспроможністю 

підприємства; 

– проаналізовано та здійснено оцінку конкурентоспроможності ТОВ 

«Універсал Агро»; 

– обґрунтовано необхідність підвищення конкурентоспроможності 

підприємства; 

– доведено необхідність удосконалення виробничої структури підприємства 

як умови підвищення його конкурентоспроможності; 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D$


– обґрунтовано шляхи підвищення якості продукції як чинника 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 

Методи дослідження. При проведенні наукових досліджень, залежно від 

поставлених завдань було використано наступні методи: логічного узагальнення 

(при формуванні висновків), системного підходу (при обґрунтуванні основних 

напрямків підвищення конкурентоспроможності підприємства), економіко-

математичного моделювання (для оптимізації виробничої структури 

підприємства), статистичні методи (при проведенні аналізу показників 

господарської діяльності підприємства) та інші. 

Інформаційною базою дослідження: теоретичною й методологічною базою 

дослідження стали діалектичний метод пізнання, економічні закони і категорії, 

нормативно-правові та методичні документи, наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених із загальної економічної теорії, проблем 

конкурентоспроможності продукції та підприємств і напрямків її підвищення; 

матеріали первинної звітності ТОВ «Універсал Агро». 

Наукова новизна магістерської роботи полягає у тому, що автором 

удосконалено теоретичні, методологічні та організаційно-економічні аспекти 

підвищення конкурентоспроможності підприємства в ринкових умовах 

господарювання, зокрема: 

– автором обґрунтовано принципи формування моделі управління якістю 

продукції  з врахуванням особливостей такого управління на сучасному етапі 

розвитку ТОВ «Універсал Агро». Проаналізовано сучасний стан управління 

якістю і його специфіку у ТОВ «Універсал Агро». Досліджено перспективи 

побудови механізму управління підприємством на основі зростання якості 

продукції. Розроблено рекомендації щодо забезпечення ефективності системи 

управління якістю продукції та формування ефективної моделі розвитку 

підприємства на основі трансформації систем управління якістю. Запропоновані 

стратегії розвитку підприємств галузі на основі вдосконалення системи 

управління якістю продукції. В результаті впровадження запропонованих заходів 

ТОВ «Універсал Агро» підвищить свій рівень конкурентоспроможності, так як 



загальна конкурентоспроможності збільшиться на 0,25 пунктів. Тобто, за рахунок 

впровадження запропонованих заходів ТОВ «Універсал Агро» перевищить за 

рівнем конкурентоспроможності підприємство-конкурент. 

Практична значимість роботи полягає у тому, що результати дослідження 

створюють необхідне підґрунтя для подальшого системного вивчення проблем 

підвищення конкурентоспроможності підприємства в ринкових умовах 

господарювання та в розробці конкретних рекомендацій для ТОВ «Універсал 

Агро», зокрема розроблено пропозиції щодо вдосконалення засад формування 

системи управління конкурентоспроможністю шляхом оптимізації використання 

ресурсного потенціалу та підвищення якості продукції. 

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел. Структура 

роботи відбиває логіку дослідження та особливості характеру розробки наукової 

проблеми. Основний зміст дипломної роботи викладено на 101 сторінці. 

Дипломна робота містить 13 таблиць та 12 рисунків. Список використаних 

джерел включає 65 найменувань. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

оприлюднені на ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Детермінанти 

сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації» (м. Дніпропетровськ, 2019 

р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

1. Конкурентоспроможність підприємства – це його перевага по 

відношенню до інших підприємств даної галузі всередині країни і за її межами. 

Конкурентоспроможність підприємства може бути оцінена тільки в рамках групи 

підприємств, що відносяться до однієї галузі, або підприємств, що випускають 

аналогічні товари (послуги). Конкурентоспроможність можна виявити тільки 

порівнянням між собою цих підприємств як в масштабі країни, так і в масштабі 

світового ринку. Метою формування конкурентоспроможності підприємства має 

стати забезпечення його сталого функціонування за будь-яких економічних, 

політичних, соціальних та інших змін зовнішнього середовища. Цей процес 

складається із певної кількості етапів, які пов’язані між собою логічною 

послідовністю. 

2. Під чинниками конкурентоспроможності розуміють сукупність тих явищ 

і процесів виробничо-господарської діяльності підприємств та соціально-

економічного життя суспільства, які викликають зміну абсолютної та відносної 

величини витрат на виробництво і реалізацію продукції, а в результаті – зміну 

рівня конкурентоспроможності самих підприємств. Запропоновано класифікувати 

чинники конкурентоспроможності підприємств на техніко-економічні, комерційні 

і нормативно-правові на основі розподілу чинників конкурентоспроможності на 

внутрішні та зовнішні. В загальному до чинників зовнішнього середовища 

можуть бути віднесені: рівень розвитку економіки країни, державне регулювання 

економіки (оподаткування, кредитно-фінансова і банківська системи, законодавче 

забезпечення бізнесу, система зовнішньоекономічних зв’язків і т. д.), система 

комунікації, організація вхідних матеріальних потоків (сировина, напівфабрикати, 

що комплектують, запчастини), чинники, що визначають споживання продукції 

(ємність ринку, вимоги споживача до якості продукції і умов постачання, канали 

збуту, динаміка руху товару), рівень конкуренції. 

3.З’ясовано, що управління конкурентоспроможністю 

сільськогосподарської продукції являє собою складний багаторівневий та 



всеохоплюючий процес, націлений на виявлення, формування та застосування 

конкурентних переваг на кожному етапі виробництва сільськогосподарської 

продукції, з метою нарощування рівня її конкурентоспроможності та, відповідно, 

ефективності, а в умовах стогодення, втримання його на досягнутому рівні. 

Система управління конкурентоспроможністю підприємства (товарів, робіт, 

послуг) – це сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, 

необхідних для створення і реалізації умов, які сприятимуть створенню 

конкурентних переваг для підприємства (товарів, робіт, послуг) у теперішньому 

чи майбутньому бізнес-середовищі 

4.Загальна земельна площа ТОВ «Універсал Агро» представлена землями 

сільськогосподарського призначення загальна площа яких становить 2971 га, які 

на 97,8 % відведені під ріллю. Площа сільськогосподарських угідь за період 2015-

2019 pp. зменшилася на 3,63 % або на 112 га за рахунок скорочення кількості 

взятих в оренду земельних паїв. Коефіцієнт спеціалізації господарства дорівнює 

0,49, отже ТОВ «Універсал Агро» має високий рівень спеціалізації вирощування 

зернових культур з розширеним виробництвом насіння соняшнику. Чисельність 

працівників в ТОВ «Універсал Агро» зменшилася на 15 осіб, що становить 21,74 

%. При цьому величина результативних показників діяльності в розрахунку на 

одного працюючого також збільшилася, що зумовлено збільшенням величини 

даних показників. Так, приріст річної продуктивності склав 52,74 %, а вихід 

прибутку в розрахунку на одного працюючого збільшився в 2,25 разів. В 2019 

році в порівнянні з 2015 роком вартість основних засобів збільшилась в 4,41 рази 

що призвело до зростання фондоозброєності в 5,63 рази. Оскільки темпи 

зростання вартості основних засобів випереджають темпи зростання площі 

сільськогосподарських угідь, то фондозабезпеченість за період 2015-2019 pp. 

зросла  в 4,57 рази. Виробництво валової продукції в розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь збільшилось на 24,04%, за рахунок скорочення площі 

сільськогосподарських угідь при значному зростанні вартості валової продукції. 

Рівень валового доходу і прибутку в розрахунку на 100 га сільськогосподарських 

угідь збільшився на 86,48 % та 82,53 %, відповідно. Не зважаючи на збільшення 



величини прибутку і валового доходу рентабельність діяльності підприємства 

зменшилася на 0,37 в.п., що зумовлено перевищенням приросту витрат над 

зростанням доходу. 

5.Для оцінки конкурентного профілю ТОВ «Універсал Агро», порівняно з 

його головними конкурентами (ТОВ «Вікторія», ТОВ «АБВ»), було складено 

матрицю за ключовими факторами успіху. Після проведеного дослідження ми 

дійшли висновку, що підприємство ТОВ «Універсал Агро» є 

конкурентоспроможним, проте якість продукції є низькою, а ціна дещо 

завищеною. Тому слід розробити стратегію для підвищення рівня 

конкурентоспроможності продукції. 

6.Пропонуємо стратегічне управління конкурентоспроможністю ТОВ 

«Універсал Агро» розглядати як складну конструкцію його елементів, які 

характеризуються принципами, етапами, методами оцінки та прогнозування, 

видами стратегії. Основним напрямком управління конкурентоспроможністю 

ТОВ «Універсал Агро» повинен стати акцент на стратегічних пріоритетах 

системи маркетингу, оскільки саме тут забезпечується розробка і реалізація 

перспективних конкурентних переваг. 

7.Для визначення спеціалізації господарства використано модель 

оптимізації виробничо-галузевої структури сільськогосподарського підприємства, 

завдання якої полягає у визначенні виробничої структури. У результаті 

впровадження запропонованих заходів буде досягнуте оптимальне 

співвідношення посівних площ, що дозволить збільшити обсяги виробництва. 

Отже, за рахунок оптимізації посівних площ товарних культур в галузі 

рослинництва приріст прибутку складе 418 тис. грн., що дозволить збільшити 

рівень рентабельності  продукції на 7,09 в.п. 

8. З метою підвищення конкурентоспроможності підприємства 

обґрунтовано принципи формування моделі управління якістю продукції з 

врахуванням особливостей управління на сучасному етапі розвитку ТОВ 

«Універсал Агро». Для цього проаналізовано сучасний стан управління якістю і 

його специфіку у ТОВ «Універсал Агро». Досліджено перспективи побудови 



механізму управління підприємством на основі зростання якості продукції. 

Розроблено рекомендації щодо забезпечення ефективності системи управління 

якістю продукції та формування ефективної моделі розвитку підприємства на 

основі трансформації систем управління якістю. Запропоновані стратегії розвитку 

підприємств галузі на основі вдосконалення системи управління якістю продукції. 

В результаті впровадження запропонованих заходів ТОВ «Універсал Агро» 

підвищить свій рівень конкурентоспроможності, так як загальна 

конкурентоспроможності збільшиться на 0,25 пунктів. Тобто, за рахунок 

впровадження запропонованих заходів ТОВ «Універсал Агро» перевищить за 

рівнем конкурентоспроможності підприємства-конкуренти. 
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