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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 103 страницы, 9 рис., 22 таб., 75 источников, 5 прил. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, ПРЕДПРИЯТИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Объект исследования – конкурентоспособность продукции ИТП ЧУП 

«Лайфстрит». 

Предмет исследования – анализ и оценка современного состояния 

конкурентоспособности продукции ИТП ЧУП «Лайфстрит». 

Цель работы: оценить современных уровень конкурентоспособности 

продукции ИТП ЧУП «Лайфстрит» и разработать рекомендации по его 

повышению. 

Методы исследования: логического, сравнительного и системного 

анализа, таблично-аналитический метод, экспертных оценок, наблюдения, 

опрос и прочие общенаучные методы исследования, бизнес-планирование. 

Исследования и разработки: изучены экономическая сущность, 

характеристика и виды конкурентоспособности продукции и предприятия;  

изучены методы оценки и анализа уровня конкурентоспособности продукции 

на внутреннем и внешнем рынках. Дана организационно-экономическая 

характеристика ИТП ЧУП «Лайфстрит», проведена оценка позиции 

предприятия на внутреннем рынке и его основных конкурентов, выявлены 

резервы роста конкурентоспособности продукции и предприятия, и 

разработаны рекомендации по повышению уровня конкурентоспособности 

продукции ИТП ЧУП «Лайфстрит». 

Элементы научной новизны: разработаны рекомендации по 

повышению конкурентоспособности продукции ИТП ЧУП «Лайфстрит» на 

основе квалиметрического метода. 

Область возможного практического применения: торговые 

предприятия Республики Беларусь. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
  



 

РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца: 103 старонкі, 9 мал., 22 таб., 75 крыніц, 5 прил. 

КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ ПРАДПРЫЕМСТВА, 

КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ ПРАДУКЦЫІ, МЕТАДЫ АЦЭНКІ 

КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦІ, ПРАДПРЫЕМСТВА, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ. 

Аб'ект даследавання – канкурэнтаздольнасць прадукцыі ИТП ПУП 

«Лайф стрыт». 

Прадмет даследавання – аналіз і ацэнка сучаснага стану 

канкурэнтаздольнасці прадукцыі ЗТП ПУП «Лайфстрит». 

Мэта працы: ацаніць сучасны ўзровень канкурэнтаздольнасці прадукцыі 

ЗТП ПУП «Лайфстрит» і распрацаваць рэкамендацыі па яго падвышэнні. 

Метады даследавання: лагічнага, параўнальнага і сістэмнага аналізу, 

таблічна-аналітычны метад, экспертных ацэнак, назірання, апытанне і іншыя 

агульнанавуковыя метады даследавання, бізнес-планаванне. 

Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны эканамічная сутнасць, 

характарыстыка і віды канкурэнтаздольнасці прадукцыі і прадпрыемства;  

вывучаны метады ацэнкі і аналізу ўзроўня канкурэнтаздольнасці прадукцыі на 

ўнутраным і знешнім рынках. Дана арганізацыйна-эканамічная характарыстыка 

ЗТП ПУП «Лайфстрит», праведзена ацэнка пазіцыі прадпрыемства на 

ўнутраным рынку і яго асноўных канкурэнтаў, выяўлены рэзервы ўзросту 

канкурэнтаздольнасці прадукцыі і прадпрыемства, і распрацаваны 

рэкамендацыі па падвышэнні роўня канкурэнтаздольнасці прадукцыі ЗТП ПУП 

«Лайфстрит». 

Элементы навуковай навізны: распрацаваны рэкамендацыі па 

падвышэнні канкурэнтаздольнасці прадукцыі ЗТП ПУП «Лайфстрит» на аснове 

кваліметрычнага метаду. 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: гандлёвыя 

прадпрыемствы Рэспублікі Беларусь. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял слушна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

  



 

ABSTRACT 

Diploma work: 103 pages, 9 pictures, 22 tables, 75 sources, 5 application. 

COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE, COMPETITIVENESS OF 

PRODUCTS, METHODS OF ESTIMATION OF COMPETITIVENESS, 

ENTERPRISE, EFFICIENCY. 

The research object is a competitiveness of products of FTP PUE 

«Lifestreet». 

The article of the research is an analysis and estimation of modern state of 

competitiveness of products of FTP PUE «Lifestreet». 

Aim of work : to estimate modern level of competitiveness ofproducts of FTP 

PUE «Lifestreet» and to work out recommendations for it increase. 

Research methods: logic, comparative and system analysis, tabularly-

analytical method, expert estimations, supervision, questioning, business-planning 

and other scientific methods of research. 

Research-and-developments: economic essence, description and types of 

competitiveness of products and enterprise, is studied; the methods of estimation and 

analysis of  the level of competitiveness of products are studied oninternal and 

external markets. Organizationally-economic description of FTP PUE «Lifestreet» is 

given, the estimation of position of enterprise at the internal market and it`s basic 

competitors is given, the analysis of backlogs of height of competitiveness of 

products and enterprise is conducted, and worked out recommendation on the 

increase of competitiveness of products. 

Ingredients of scientific novelty: worked out recommendations on the 

increase of competitiveness of products of FTP PUE «Lifestreet» on the basis of 

kvalimetrical method. 

Possible practical application domain: trade enterprises of Republic of 

Belarus. 

The author of work confirms that the calculation-analyticalmaterial driven to 

her correctly and objectively reflects theinvestigated process state, and all adopted 

from literary andother sources theoretical, methodological and methodicalprovisions 

and conceptions are accompanied by referenceson their author. 

 


