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Object of development – the process of managing the competitiveness of the 

enterprise in carrying out foreign economic activity. 

The aim of the paper – theoretical substantiation and development of practical 

recommendations for increasing the competitiveness of the enterprise in carrying out 

foreign economic activity. 

The main findings of the qualification paper for the Master’s degree are as 

follows: the theoretical and methodical bases of management of competitiveness of 

the enterprise at realization of foreign economic activity are considered; 

the competitiveness of the enterprise is considered; factors of influence and 

methods of assessing the competitiveness of the enterprise; the general characteristic 

of PrivateJSC "Myrhorod Mineral Water Plant" is given; the analysis of the basic 

technical and economic and financial indicators of activity of the enterprise is carried 

out; the competitiveness of PrivateJSC "Myrhorod Mineral Water Plant" was 



 
 

assessed; proposed a project of measures to ensure effective foreign economic 

activity of PrivateJSC "Myrhorod Mineral Water Plant" on the basis of managing 

the competitiveness of the enterprise; the economic efficiency of the proposed 

measures is substantiated. 

Research methods – methods of theoretical generalization and critical 

analysis, methods of economic-statistical and economic analysis, graphic method 

and others. 

The findings of the qualification paper for the Master’s degree are 

recommended recommended for use in enterprises of industrial and non-industrial 

spheres in order to increase their competitiveness. 

Application – managing the competitiveness of the enterprise in carrying out 

foreign economic activity. 

Financial viability of the proposed measures – proposed purchase of new 

equipment for the production of fruit and vegetable juices. The introduction of such 

an innovation in the company will give him the opportunity to increase profits and 

expand its market share. Calculating the economic efficiency of the innovative 

project, we can conclude that this project should be implemented, because the cost 

of future projected revenues will be 515437.39 UAH, the internal rate of return - 

54%, and the payback period of the project will be 5.2 months. 

The value of the research – The practical significance lies in the fact that the 

main provisions set out in the qualification work can be brought to the level of 

specific recommendations and practical developments and can be used at PrivateJSC 

"Myrhorod Mineral Water Plant". 
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