
 

 

РЕФЕРАТ  

 

Дипломна робота  на тему: «Забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства в умовах євроінтеграції (на прикладі ПАТ 

"Київмедпрепарат")» містить 80 сторінки, 24 таблиці, 12 рисунків, 4 додатки. 

Перелік посилань нараховує 40 найменувань.  

Метою роботи є формування та вдосконалення ефективної системи 

управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства в умовах 

євроінтеграції. 

Об’єктом дослідження є процес формування та впровадження системи 

забезпечення конкурентоспроможністю підриємства в умовах євроінтеграції. 

Предметом дослідження є особливості забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності ПАТ «Київмедпрепарат», умови досягнення його 

ефективності.  

Методи дослідження: системний підхід, індукції та дедукції, синтезу та 

порівняльного аналізу, статистичного та якісного порівняння, статистичні методи, 

метод сценарного аналізу. 

Результати дослідження нададуть змогу вітчизняним підприємствам, 

зокрема ПАТ «Київмедпрепарат», використати на практиці запропоновані підходи 

до забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства в умовах 

євроінтеграції. Зокрема, представлені у роботі заходи щодо підвищення та 

стабілізації конкурентного стану підприємства, спрямовані на скорочення витрат 

та підвищення прибутку, дозволять не просто утримувати позиції на ринку, а й 

нададуть можливість надалі їх розвивати.    

Рекомендації щодо використання результатів роботи. Результати 

проведеного дослідження дозволять підприємствам ефективно конкурувати в 

умовах нестабільності завдяки розробленню шляхів забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства на основі скорочення адміністративно-

управлінських витрат та диверсифікації послуг.   

Результати перевірки можливостей практичного використання 

отриманих результатів. Керівництвом підприємства ПАТ «Київмедпрепарат» 

було розглянуто запропоновані рекомендації щодо забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності підприємства в умовах євроінтеграції, де було визнано 

можливість практичного застосування в майбутньому окремих заходів та 

пропозицій. 
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забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Thesis on «Ensure the international competitiveness of companies in 

conditions of European integration (for example JSC "Kyivmedpreparat")» 

contains 80 pages, 24 tables, 12 figures, 4 application. The list of references includes 40 

titles. 

The purpose of the work is to form and improve of an effective system of 

management of the international competitiveness of the enterprise in the conditions of 

European integration. 

The object is the process of formation and implementation of the system of 

ensuring the competitiveness of entrepreneurship in the conditions of European 

integration. 

The subject research is the peculiarities of ensuring the international 

competitiveness of JSC «Kyivmedpreparat», the conditions to achieve efficiency.  

The research methods: a systematic approach, induction and deduction, methods 

of synthesis and comparative analysis, statistical and qualitative comparison, statistical 

methods, the method of scenario analysis. methods of economic and statistical analysis. 

The results of work will provide an opportunity for domestic enterprises, 

particularly JSC «Kyivmedpreparat», to use in practice the proposed approaches to the 

ensure the international competitiveness of companies in conditions of European 

integration. In particular, the options presented in the improve and stabilize the 

competitive situation of the company based on cutting costs and increased profits will not 

just hold positions in the market and also will enable them to develop further. 

Recommendations  about the usage and application of the results of work. 

Results of the study will allow the company to compete effectively in terms of instability 

and thanks to the development of ways to ensure competitiveness based on a 

comprehensive evaluation of enterprise financial condition and analysis its competitors. 

The verification results of the practical usage of the results of bachelor’s thesis. 

The management JSC «Kyivmedpreparat» was used and introduced the proposed 

recommendations for the ensure the international competitiveness of companies in 

conditions of European integration. 

Keywords: competition, European integration, international competitiveness of the 

enterprise, competitive advantages, methods of ensuring the international 

competitiveness of the enterprise. 

  


