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РЕФЕРАТ
Дипломная работа содержит 79 страниц, 1 рисунок, 6 таблиц, 7
приложений, 54 использованных источников.
КОНКУРЕНЦИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТОИМОСТЬ,
ЦЕНА.
Объект исследования – конкурентоспособность фирмы.
Предмет исследования – источники и факторы конкурентоспособности
предприятия, оказывающие влияние на выбор стратегии и методы
реализации конкурентных стратегий предприятия.
Цель исследования – провести оценку конкурентоспособности
предприятия, разработать рекомендации по ее повышению.
Методы
исследования:
абстрактно-логический,
конкретноисторический, статистический.
Дипломная работа посвящена изучению конкурентоспособности
предприятия, источников и факторов ее формирования. Рассматриваются
теоретические основы конкурентоспособности предприятия. Проводится
анализ показателей деятельности фирмы за последние три года.
Предлагаются пути повышения конкурентоспособности предприятия.
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетноаналитический материал правильно и объективно отражает состояние
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других
источников теоретические, методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ
У дыпломную работу ўваходзяць 79 ст., 1 малюнак, 6 табліц, 54
крыніцы, 7 дадатакаў.
КАНКУРЭНЦЫЯ, КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ, КАНКУРЭНТНАЯ
ПЕРАВАГА, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ ДЗЕЙНАСЦІ, КОШТ, ЦАНА.
Аб’ект даследавання – канкурэнтаздольнасць фірмы.
Прадмет даследавання – крыніцы і фактары канкурэнтаздольнасці
прадпрыемствы, якія аказваюць уплыў на выбар стратэгіі і метады рэалізацыі
канкурэнтных стратэгій прадпрыемства.
Мэта даследавання – правесці ацэнку канкурэнтаздольнасці
прадпрыемства (ААТ «Белшына»), сфармуляваць рэкамендацыі па яе
павышэнню.
Метады даследавання: абстрактна-лагічны, канкрэтна-гістарычны,
статыстычны метад.
Дыпломная работа прысвечана вывучэнню канкурэнтаздольнасці
прадпрыемства, крыніц і фактараў яе фарміравання. Разглядаюцца
тэарэтычныя асновы канкурэнтаздольнасці прадпрыемства. Праводзіцца
аналіз паказчыкаў дзейнасці прадпрыемства за апошнія тры гады.
Прапануюцца шляхі павышэння канкурэнтаздольнасці прадпрыемства.
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя,
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх
аўтараў.

ABSTRACT
Thesis: 79 p., 1 fig., 6 tables, 54 sources, 7 attachments.
COMPETITION,
COMPETITIVENESS,
COMPETITIVE
ADVANTAGES, EFFICIENCY OF ACTIVITY, COST, PRICE.
The object of research is the competitiveness of the firm.
The subjects of research are the sources and factors of the enterprise's
competitiveness, which influence the choice of strategies and methods for
implementing competitive strategies of the firm.
The aim of research is to assess the competitiveness of the enterprise (JSC
«Belshina»), develop recommendations for its improvement.
The methods that are used: abstract-logical, concrete historical approach,
statistical.
Diploma paper is dedicated to the study of enterprise competitiveness,
sources and factors of its formation. Theoretical bases of enterprise
competitiveness are considered. The analysis of performance indicators for the last
three years is conducted. There are proposed ways to improve the competitiveness
of the enterprise.
The author confirms that the given design-analytical material correctly and
evenly reflects the condition of the process under consideration, and all theoretical,
methodological and methodical provisions and concepts, adopted from other
sources, are referred to its authors.

