
РЕФЕРАТ 

Дипломна робота на тему «Забезпечення конкурентноспроможності 

продукції  підприємства (на прикладі ПрАТ «Обухівський молокозавод») містить 

106 сторінок, 30 таблиць, 8 рисунків, 21 формулу. Перелік посилань нараховує 86 

найменувань. 

Метою роботи є аналіз і спосіб підвищення конкурентроспроможності на 

засадах асортиментної політики ПрАТ "Обухівський молокозавод". 

Об’єктом дослідження є процес забезпечення конкурентоспроможності.  

Предметом дослідження є особливості забезпечення 

конкурентоспроможності ПрАТ "Обухівський молокозавод" на основі асортиментної 

політики. 

Методи дослідження метод теоретичного узагальнення та порівняння, індукції 

та дедукції, системний метод, системний підхід, методи економічного і статистичного 

аналізу, графічного моделювання організаційних структур, методи аналізу та 

динаміки. 

Результати дослідження дозволять підприємствам ефективно конкурувати. 

Запропоновані у роботі напрями забезпечення конкурентоспроможності можуть бути 

використані на практиці вітчизняними підприємствами, зокрема ПрАТ "Обухівський 

молокозавод". 

Рекомендації щодо використання результатів роботи. Відображені у 

роботі напрями забезпечення конкурентоспроможності на засадах асортиментної 

політики можуть бути використані на практиці вітчизняними підприємствами. 

Результати перевірки можливостей практичного використання 

отриманих результатів. Керівництво ПрАТ "Обухівський молокозавод" допускає 

використання запропонованих рекомендації в дипломній роботі. 
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конкурентоспроможність, асортимент, асортиментна політика. 



ABSTRACT 

 

The thesis on the topic "Ensuring the competitiveness of the enterprise's products 

(for example, Prikom" Obukhivsky Dairy Plant ") contains 106 pages, 30 tables, 8 

figures, 21 formules. The list of references has 86 titles. 

  The purpose of the work is to analyze and to improve competitiveness on the basis 

of the assortment policy of PJSC "Obukhiv Dairy Plant". 

  The object of research is the process of ensuring competitiveness. 

  The subject of the study is the peculiarities of ensuring the competitiveness of PJSC 

"Obukhiv Dairy Plant" on the basis of assortment policy. 

  Methods of research the method of theoretical generalization and comparison, 

induction and deduction, system method, system approach, methods of economic and 

statistical analysis, graphical modeling of organizational structures, methods of analysis and 

dynamics. 

  Research results will enable enterprises to compete effectively. The directions of 

competitiveness provided in the work can be used in practice by domestic enterprises, in 

particular PJSC "Obukhiv Dairy Plant". 

  Recommendations for using work results. The directions of ensuring 

competitiveness on the basis of assortment policy shown in the work can be used in practice 

by domestic enterprises. 

  Results of verification of possibilities of practical use 

the results obtained. The management of PJSC "Obukhiv Dairy Plant" allows the use of 

the proposed recommendations in the thesis. 

  Key words: provision of competitiveness, competitiveness, assortment, assortment 

policy. 

 


