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ВСТУП 

 
Актуальність дослідження. Сьогодні стабільне функціонування та по- 

стійне економічне зростання є загальною метою кожного підприємства. Дося- 

гнення цієї мети потребує розробки ефективної конкурентної стратегії, за до- 

помогою якої формуються та реалізуються конкурентні переваги. Все це дає 

можливість відповісти на життєво важливі для підприємства питання: де фун- 

кціонувати (у якій галузі або на яких ринках), як розподілити ресурси, як ефе- 

ктивно вести конкурентну боротьбу з іншими підприємствами, як забезпечити 

стабільний розвиток у подальшому житті. 

Дослідженню стратегії конкуренції й розвитку підприємств присвячено 

досить багато робіт, але аналіз чинників забезпечення конкурентоспромож- 

ності залишається невизначеним. Зокрема, потребує більш ґрунтовного до- 

слідження й конкретизації процес забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств, використання доцільних для його підтримки інструментів. Крім 

цього, залишається не зовсім чітко сформованим механізм забезпечення кон- 

курентоспроможності, який на практиці повинен забезпечувати постійне онов- 

лення конкурентних переваг та стратегії розвитку підприємства в цілому. 

Великий внесок у дослідження вибору конкурентної стратегії підприєм- 

ства внесли такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як І. Ансофф, Т. Адаєва, Р. Єр- 

шова, М. Портер, І. Пічурін, Ф. Котлер, Р. Фатхутдінов та інші. Досліджуючи 

конкурентні стратегії, вчені пропонують своє бачення проблеми, акцентуючи 

увагу на різних етапах розробки стратегії. Крім того, деякі з них, зокрема М. 

Портер, Р. Фатхутдінов, С. Савчук, А. Юданов, І. Герчикова, Л. Багієв, вивчали 

забезпечення конкурентоспроможності також у практичних та кількісних ме- 

тодиках оцінювання. 

Однак в сучасних умовах гіперконкуренції та надвисокої динамічності 

зовнішнього середовища функціонування підходи щодо розробки та реалізації 

доцільної для кожного підприємства стратегії повинні бути адаптивними та 

швидко змінюватись, ураховуючи всі фактори впливу. 



 

 

Метою дипломної роботи є розробка та обґрунтування загальних реко- 

мендацій щодо  покращення конкурентних стратегій підприємства ТОВ 

«Lifecell» для ефективного функціонування на національному ринку в майбу- 

тньому. 

Відповідно до поставленої мети було визначено наступні завдання: 

1. Проаналізувати сучасні теоретичні концепції щодо визначення сутно- 

сті та поняття конкурентної стратегії підприємства; 

2. Провести аналіз конкурентних стратегій за класифікаційними озна- 

ками; 

3. Розглянути підходи до формування конкурентних стратегій підпри- 

ємств; 

4. Проаналізувати процес пристосування стратегії конкуренції до особ- 

ливостей динаміки ринку; 

5. Надати загальну характеристику підприємства та аналіз фінансово-го- 

сподарського стану; 

6. Провести оцінку конкурентного середовища та позиції ТОВ «Lifecell» 

на вітчизняному ринку; 

7. Запропонувати практичні рекомендації щодо удосконалення конкуре- 

нтних стратегій підприємства. 

Об’єктом дослідження є процес формування конкурентної стратегії під- 

приємства. 

Предметом дослідження є оптимізація процесу формування конкурент- 

ної стратегії ТОВ «Lifecell» на національному ринку. 

Методи дослідження. Вирішення обраного науково-практичного за- 

вдання базується на загальнонаукових принципах проведення комплексних 

досліджень. Теоретичну і методологічну основу дипломної роботи становлять 

наукові викладки та положення вітчизняних і зарубіжних економістів, присвя- 

чені проблемам формування та реалізації конкурентних стратегій. У процесі 

дослідження були використані наступні методи дослідження: статистичного 

аналізу (при збиранні даних, що аналізуються), SWOT-аналіз, методи оцінки 



 

 

конкурентоспроможності підприємства, метод спостережень, наукові 

розро- бки сучасних вчених з проблем формування конкурентної стратегії 

підприєм- ства. 

Основний науковий результат роботи полягає у розвитку та 

поглибленні методичних основ та рекомендацій щодо формування та 

реалізації конкурент- ної стратегії підприємства. 

Висновки та пропозиції, що були зроблені у результаті проведеного 

до- слідження можуть бути використані у майбутньому в практичній 

діяльності ТОВ «Lifecell» для удосконалення конкурентної стратегії 

підприємства на ри- нку. 

Теоретичне значення результатів дослідження полягає в узагальненні 

те- оретичних наробіток вітчизняних і зарубіжних авторів та формулюванні 

уза- гальнюючих висновків щодо формування та реалізації конкурентної 

стратегії підприємства; практичне значення полягає у розробці 

рекомендацій щодо удо- сконалення конкурентної стратегії підприємства 

ТОВ «Lifecell». 

Апробація результатів бакалаврської роботи. Основні положення, 

те- оретичні та практичні розробки і наукові результати бакалаврської 

роботи ап- робовані на: І Міжнародній науково-практичній конференції 

«Підприємни- цька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та 

перспективи ро- звитку»      (м.       Київ,       Державний       університет       

телекомунікацій, 11 лютого 2020 р.). 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою 

дослідження  є законодавчі та нормативні акти України, наукові праці 

вітчизняних та зару- біжних авторів, річні звіти та первинна документація 

ТОВ «Lifecell»; резуль- тати опитування та власних спостережень. 

 


