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ВИСНОВОК 

 
 

У ході дослідження було розглянуто сутність і чинники 

конкурентоспроможності продукції підприємства. Досліджено різні погляди 

вчених на категорії “конкуренція” та “конкурентоспроможність”.  

Розбіжності та різноманітність позицій вчених щодо згаданих визначень 

викликані складністю та комплексністю досліджуваного поняття, а також 

ототожненням деякими науковцями конкурентоспроможності підприємства 

та продукції, різними масштабами розгляду конкурентоспроможності та 

подекуди заміною одного поняття іншим. З метою точної оцінки та 

комплексного дослідження конкурентоспроможності продукції варто 

розрізняти параметри та показники конкурентоспроможності. Параметри 

конкурентоспроможності –в переважній більшості кількісні характеристики 

властивостей товару, що враховують галузеві особливості оцінки його 

конкурентоспроможності. Показники конкурентоспроможності – це 

комплекс критеріїв кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності товару, 

що базуються на відповідних параметрах. 

До основних шляхів підвищення конкурентоспроможності можна 

віднести такі: 

‒ правильно та якісно обґрунтована маркетингова політика фірми; 

‒ створення товару-новинки та підвищення її якісних характеристик; 

пошук та забезпечення переваг товарів у порівнянні з товарами- 

субститутами; виявлення переваг і недоліків аналогічної продукції, 

і використання отриманих результатів; 

‒ оновлення машин та обладнання; постійний контроль за зниженням 

собівартості товарів; 

‒ покращення якості сервісу та обслуговування; диференціація 

товарів. 
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У сучасній ринковій економіці велику увагу приділяють якості і 

конкурентоспроможності продукції, що випускається. 

Підприємства прагнуть до зниження витрат, поліпшення якості 

продукції, оновлення та розширення асортименту, а значить підвищенню 

конкурентоспроможності всієї організації. 

У першому розділі випускної кваліфікаційної роботи розглянуті 

поняття «конкуренції», «конкурентоспроможності», 

«конкурентоспроможності підприємства» − це здатність здійснювати 

прибуткову господарську діяльність в умовах жорсткої конкуренції. Також 

були розглянуті п'ять сил, що визначають конкуренцію в галузі, Майкла 

Портера. Важливим показником є фактори конкурентоспроможності 

підприємства. Головну роль грає «якість продукції» − це сукупність 

властивостей товару, що характеризують ступінь його придатності 

задовольняти певні потреби населення, відповідно до призначення продукції, 

а також його показники, фактори якості мають теж неабияке значення. 

Необхідність контролю якості з метою отримання даних про об'єкт 

управління відображена в Гості 15467-79: «Управління якістю продукції − 

встановлення, забезпечення і підтримку необхідного рівня якості продукції 

при її розробці, виробництві і експлуатації або споживанні, здійснюване 

шляхом систематичного контролю якості і цілеспрямованого впливу на 

умови і чинники, що впливають на якість продукції ». 

Другий розділ даної роботи присвячена аналізу фінансово- 

господарської діяльності ТОВ «Хліб Токмака» . Проводиться порівняльна 

характеристика ТОВ «Хліб Токмака» з конкурентами. Визначається якість 

продукції ТОВ «Хліб Токмака» шляхом його формують і зберігають  

факторів з'ясовуємо причини-фактори, від яких залежить продукція ТОВ 

«Хліб Токмака», а також негативні чинники, що впливають на підприємство. 

Третя глава присвячена  заходам  з  підвищення 

конкурентоспроможності ВАТ «Коровай». Після проведення аналізу 
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технологічних дефектів і проведених заходів щодо усунення технологічних 

дефектів, шлюб знизиться на підприємстві з 13% до 6%. 

Хліб − це продукт, який повинен бути реалізований протягом 24 годин, 

але це не завжди виходить. Для вирішення даного питання керівництво 

підприємства ТОВ «Хліб Токмака» вирішило ввести в експлуатацію лінію по 

герметичній упаковці хлібобулочних виробів, в результаті чого хлібобулочні 

вироби можна реалізовувати протягом 72 годин. За статистикою ТОВ «Хліб 

Токмака» зворотність хлібобулочних виробів без упаковки складає 15% від 

обсягу відвантаження. З впровадженням лінії по герметичній упаковці, 

термін реалізації хлібобулочних виробів збільшитися до 72 годин. В 

середньому відсоток повернення становитиме 7% від обсягу виробництва. В 

результаті нововведення, рентабельність продукції також збільшиться з 7,9% 

до 10,8%. 

Також  для  підвищення  конкурентоспроможності  підприємства   ТОВ 

«Хліб Токмака» пропонується розширити асортимент продукції, що 

випускається, в рамках програми «Здоров'я через хліб», і випустити два 

нових  продукти  −  хліб  «Слов'янський»,  який  містить  йод  і  випічка хліба 

«Хлібці докторські нові », що містять висівки. В ході проведених заходів 

загальний   прибуток   від   продажу  хліба   «Слов'янський»  складе   та хліба 

«Хлібці докторські нові» складе вищий результат ніж був. 

Таким чином, впровадження запропонованих заходів вплине на 

поліпшення економічних показників підприємства ТОВ «Хліб Токмака», 

підвищить якість виробленої ними продукції, дозволить підприємству, за 

допомогою розширення асортименту, зайняти нову нішу на ринку. А значить 

підвищити в цілому конкурентоспроможність підприємства, що надалі 

обов'язково вплине позитивно на економічне зростання підприємства ТОВ 

«Хліб Токмака». 
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Висновок керівника бакалаврської кваліфікаційної роботи 

 
        Студенту Базюку Д.С. було поставлено Метою випускної 

кваліфікаційної роботи є аналіз основних чинників якості продукції ТОВ 

«Хліб Токмака» з використанням основних інструментів контролю якості і 

розробкою комплексу заходів щодо підвищення його 

конкурентоспроможності.Об'єктом досліджень виступає діюче підприємство 

ТОВ «Хліб Токмака». Предметом дослідження є підвищення 

конкурентоспроможності якості продукції, що випускається на ТОВ «Хліб 

Токмака».  

 

        Теоретичною базою проведення дослідження виступили матеріали 

наукових та періодичних видань, статті фахових збірників наукових робіт, 

матеріали сайтів мережі Інтернет. 

        При виконанні бакалаврської кваліфікаційної роботи автор показав 

достатній рівень знань, виявив вміння працювати з науковою та періодичною 

літературою, здатність аналізувати досліджувані проблеми та робити 

висновки за отриманими результатами.  

Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи відповідало 

поставленим завданням та здійснювалось відповідно до встановленого 

календарного графіку. Слід відмітити, що робота автора під час виконання 

дослідження заслуговує оцінки «добре» (82%).  

 

        Слід зазначити, що бакалаврська кваліфікаційна робота відповідає 

завданню та вимогам, які пред’являються до оформлення та змісту, і може 

бути представлена до захисту, а її автор Базюк Д.С. заслуговує присвоєння 

кваліфікації бакалавра з менеджменту.  

 

 

 

Керівник роботи    
(підпис) 

“  ”  2020 року 

 
Висновок кафедри, циклової комісії про бакалаврську кваліфікаційну роботу 

Бакалаврська кваліфікаційна робота. Студент  Базюк Д.С..  
(прізвище та ініціали) 

допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії. 

 
Завідувач кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності 

(назва) 
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    Павленко О.П. 
 

 

(підпис) (прізвище та ініціали) 

“  ”  2020 року 
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РЕЦЕНЗІЯ 

Бакалаврську кваліфікаційну роботу за темою: 

«Якість продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності» 

студента 5 курсу заочної форми навчання 

групи У-51  Базюк Дмитро  Сергійович 
 
 

№п/ 

п 

Розділи Зміст, коментарій 

до розділу 

Відмітка 

1 Ознака проекту (роботи) Реальний Реальний 

Академічний  

2 Напрям проекту (роботи) Інженерний Інженерний 

Науково-дослідний  

3 Відповідність змісту проекту 

назві теми 

(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 

пунктуаційні помилки, 

відсутність деталізації з 

використанням основних 

інструментів контролю 

якості і розробкою 

комплексу заходів щодо 

підвищення його 

конкурентоспроможності. 

8 Загальна оцінка За національною 

шкалою та шкалою 

ECTS 

Добре (В) 

82% 

  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) 

 

 

 

 
І.Г.Швидченко 
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