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ВИСНОВОК 

 
На підставі виконаного дослідження було з’ясовано важливість конку- 

ренції у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств, а саме було ви- 

явлено особливості конкурентних процесів, які відбуваються в економіці кра- 

їни мають вплив на формування конкурентного середовища зовнішньоеко- 

номічної діяльності. В силу особливого становища міжнародної діяльності − 

своєрідного «моста», що з'єднує національне і світове господарство, − конку- 

рентне середовище ЗЕД знаходиться під впливом не тільки внутрішніх, але і 

зовнішніх чинників, що визначаються в даний час глобалізацією світової 

економіки. 

Переплетення цих факторів надає конкурентному середовищу зовніш- 

ньоекономічної діяльності складного і суперечливого характеру, а для дер- 

жави, що відіграє в її формуванні важливу роль і від якого багато в чому за- 

лежить ефективність інтеграції країни в світовий економічний простір, акту- 

альну практичну проблему. 

Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства на зовніш- 

ньому ринку потрібно розробити стратегію зовнішньоекономічної діяльності, 

тобто єдиний напрямок, який буде враховувати внутрішні можливості підп- 

риємства та ринкові умови, в яких йому доводиться функціонувати. 

Формування стратегії управління конкурентоспроможністю підприємс- 

тва є одним з найважливіших та найскладніших етапів стратегічного плану- 

вання, що призначене для взаємоузгодження маркетингових цілей підприєм- 

ства з їх можливостями та вимогами споживачів. 

Розробка стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизня- 

них підприємств є складним процесом і вимагає детального аналізу внутріш- 

нього і зовнішнього середовища організації, а також своєчасних і достовір- 

них розрахунків ефективності такої діяльності. 

На підставі отриманої інформації необхідно зробити наступні виснов- 

ки: 
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‒ конкуренція − це суперництво, змагання між товаровиробниками на 

ринку за більш вигідні умови виробництва і збуту продукції, для 

отримання на цій основі максимально можливого прибутку; 

‒ предметом конкуренції є товар або послуга, за допомогою яких фір- 

ми суперники прагнуть завоювати визнання і гроші споживача; 

‒ під конкурентоспроможністю товару розуміються переваги товару на 

ринку, які сприяють його успішному продажу в умовах конкуренції. 

Це загальне поняття розкривається через певну систему показників. 

Показниками конкурентоспроможності товару є 

‒ якість товару (технічний рівень через відповідність стандартам і но- 

рмативам; споживча цінність через споживчі властивості товарів); 

‒ економічні параметри товару (вони представлені величиною витрат 

споживача на придбання і використання товару протягом усього пе- 

ріоду його експлуатації − ціна виробу, витрати на доставку, установ- 

ку, експлуатацію, ремонт, технічне обслуговування, навчання персо- 

налу, податки). 

В місті стабільно розвивається ТОВ «Завод Укрмашпром». 

Отже, діяльність підприємства, спрямована на відповідність випущеної 

продукції необхідним вимогам для забезпечення її конкурентоспроможності 

на ринку є вірною. 
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(відповідає, не відповідає) Відповідає 

4 Закінченість 

дослідження з теми 

проекту 

(так, ні) Так 

5 Елементи наукової 
новизни 

В чому вони полягають Не має 

6 Якість оформлення 

кваліфікаційних 

робіт 

Відповідність вимогам 

оформлення 
(відповідає, не відповідає) 

Відповідає вимогам ДСТУ 

7 Недоліки у 

виконаній роботі 

Перелік недоліків та 

зауважень 

Деякі орфографічні та пу- 

нктуаційні помилки, відсу- 

тність деталізації зовніш- 

ніх комунікацій підприєм- 

ства та економічного об- 

ґрунтування запропонова- 
них заходів 

8 Загальна оцінка За національною шкалою та 
шкалою ECTS 

Добре (С) 75% 

 

  Заслуговує присвоєння кваліфікації  «Бакалавр з менеджменту»  

(пропозиції щодо присвоєння відповідної кваліфікації) 

 

Рецензент 

к.ю.н., доц., 

доцент циклу правових 

дисциплін кафедри 

екологічного права і контролю ОДЕКУ    
(підпис) 
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