
Matches

7.5% Matches 1% Цитати 0% Використані джерела

Веб джерела 558

1 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00217861_0.html

0.95%

2 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ac68b5d43b89421206c37_0.html

0.93%

3 2dip.su
https://2dip.su/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0…

0.93%

4 library.if.ua
https://library.if.ua/book/101/6908.html

0.88%

5 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/emodel/2c0a65635b3bc78b4c43b88421316c36_0.html

0.87%

6 works.doklad.ru
https://works.doklad.ru/view/jR47a-ZXEog/all.html

0.83%

7 ifreestore.net
http://ifreestore.net/882/

0.83%

8 ifreestore.net
http://ifreestore.net/881/

0.83%

9 www.KazEdu.kz
https://www.KazEdu.kz/referat/187308

0.83%

10 westudents.com.ua
https://westudents.com.ua/glavy/101714-53-sut-rentabelnost-pdprimstva-ta-pokazniki.html

0.75%
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https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00217861_0.html
https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ac68b5d43b89421206c37_0.html
https://2dip.su/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/16483/
https://library.if.ua/book/101/6908.html
https://knowledge.allbest.ru/emodel/2c0a65635b3bc78b4c43b88421316c36_0.html
https://works.doklad.ru/view/jR47a-ZXEog/all.html
http://ifreestore.net/882/
http://ifreestore.net/881/
https://www.kazedu.kz/referat/187308
https://westudents.com.ua/glavy/101714-53-sut-rentabelnost-pdprimstva-ta-pokazniki.html
https://unicheck.com


11 www.vuzlib.su
https://www.vuzlib.su/strat_upr/25.htm

0.71%

12 lektsii.org
https://lektsii.org/16-50980.html

0.51%

13 buklib.net
https://buklib.net/books/37330/

0.46%

14 www.BiblioFond.ru
https://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=704672

0.44%

15 dspace.wunu.edu.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/retrieve/49413/02%20%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D…

0.42%

16 ua-referat.com
https://ua-referat.com/uploaded/konkurentospromojniste-produkciyi-pidpriyemstva-ta-shlyahi-yiy/index1.html

0.41%

17 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635b3ac68b4c53b89421306d36_0.html

0.41%

18 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/economy/3c0a65625a2ad68b5d43a88421316d36_0.html

0.37%

19 www.bestreferat.ru
https://www.bestreferat.ru/referat-126310.html

0.35%

20 diplomba.ru
http://diplomba.ru/work/72581

0.35%

21 www.0ck.ru
http://www.0ck.ru/ekonomika_i_ekonomicheskaya_teoriya/doslidzhennya_konkurentospromozhnosti.html

0.35%

22 works.doklad.ru
https://works.doklad.ru/view/niwEnzTZHs0/all.html

0.35%

23 www.e-ng.ru
http://www.e-ng.ru/ekonomika_i_ekonomicheskaya_teoriya/doslidzhennya_konkurentospromozhnosti.html

0.35%

24 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/economy/3c0a65635a2bd68a5c53a88521216d37_0.html

0.35%

25 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00118745_0.html

0.34%

26 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/management/3c0a65635a3ac78a4d43a88521206c27_0.html

0.34%

27 www.0ck.ru
http://www.0ck.ru/menedzhment_i_trudovye_otnosheniya/zabezpechennya_konkurentnix_perevag.html

0.34%

28 science.vvsu.ru
https://science.vvsu.ru/files/CC5FBBE6-ABA5-4E13-B052-3FFC22181F98.rtf

0.33%

29 elartu.tntu.edu.ua
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17573/8/Golda_Dubyk-Navchalnyj_posibnyk-Konkurenciya_Teoriya_i_prakty…

0.31%
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https://www.vuzlib.su/strat_upr/25.htm
https://lektsii.org/16-50980.html
https://buklib.net/books/37330/
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=704672
http://dspace.wunu.edu.ua/retrieve/49413/02+%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf.
https://ua-referat.com/uploaded/konkurentospromojniste-produkciyi-pidpriyemstva-ta-shlyahi-yiy/index1.html
https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635b3ac68b4c53b89421306d36_0.html
https://knowledge.allbest.ru/economy/3c0a65625a2ad68b5d43a88421316d36_0.html
https://www.bestreferat.ru/referat-126310.html
http://diplomba.ru/work/72581
http://www.0ck.ru/ekonomika_i_ekonomicheskaya_teoriya/doslidzhennya_konkurentospromozhnosti.html
https://works.doklad.ru/view/niwEnzTZHs0/all.html
http://www.e-ng.ru/ekonomika_i_ekonomicheskaya_teoriya/doslidzhennya_konkurentospromozhnosti.html
https://knowledge.allbest.ru/economy/3c0a65635a2bd68a5c53a88521216d37_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00118745_0.html
https://knowledge.allbest.ru/management/3c0a65635a3ac78a4d43a88521206c27_0.html
http://www.0ck.ru/menedzhment_i_trudovye_otnosheniya/zabezpechennya_konkurentnix_perevag.html
https://science.vvsu.ru/files/CC5FBBE6-ABA5-4E13-B052-3FFC22181F98.rtf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17573/8/Golda_Dubyk-Navchalnyj_posibnyk-Konkurenciya_Teoriya_i_praktyka_2009.doc
https://unicheck.com


30 ronl.org
https://ronl.org/referaty/ekonomika/239397/

0.3%

31 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/economy/3c0b65635a2bc68a4c53a89521316c37_0.html

0.3%

32 plagiatik.at.ua
https://plagiatik.at.ua/publ/referati/logistika_tovaroznavstvo/referat_na_temu_metodi_ocinki_rivnja_konkurentospromozhn…

0.3%

33 studopedia.com.ua
https://studopedia.com.ua/1_333487_kriterii-ta-pokazniki-konkurentospromozhnosti-pidpriiemstva.html

0.3%

34 studfile.net
https://studfile.net/preview/2399860/page:2/

0.3%

35 www.nua.kharkov.ua
http://www.nua.kharkov.ua/images/stories/Kafedri/Kaf_Ekonomiki_Predpriyatiya/uch_metod_obesp/Basmanova_konkur_p…

0.3%

36 studfile.net
https://studfile.net/preview/5043969/page:5/

0.3%

37 ir.kneu.edu.ua
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/20892/klymenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

0.3%

38 nua.kharkov.ua
http://nua.kharkov.ua/images/stories/Kafedri/Kaf_Ekonomiki_Predpriyatiya/uch_metod_obesp/Basmanova_konkur_pr_lek.pdf

0.3%

39 xreferat.com
https://xreferat.com/113/346-2-konkurentospromozhn-st-produkc-na-zovn-shn-omu-rinku-ta-shlyahi-p-dvishennya.html

0.3%

40 www.kpi.kharkov.ua
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D…

0.3%

41 dspace.wunu.edu.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/9697/1/faem_keopapk_sep_dsp_LEK.pdf.pdf

0.3%

42 dspace.kntu.kr.ua
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/5809/1/Konkurentospromozhnist%CA%B9%20pidpryyemstva%20posib…

0.29%

43 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/economy/3c0b65635b2bc79a5c53a88521316d36_0.html

0.29%

44 www.0zn.ru
http://www.0zn.ru/referaty_po_mezhdunarodnym_otnosheniyam/kursovaya_rabota_konkurentospromozhnist.html

0.28%

45 dspace.oneu.edu.ua
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2114/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0…

0.28%

46 refdb.ru
https://refdb.ru/look/1723959-pall.html

0.26%

47 journals.nubip.edu.ua
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/download/543/518

0.26%

48 zavantag.com
https://zavantag.com/docs/298/index-65620.html?page=4

0.25%
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https://ronl.org/referaty/ekonomika/239397/
https://knowledge.allbest.ru/economy/3c0b65635a2bc68a4c53a89521316c37_0.html
https://plagiatik.at.ua/publ/referati/logistika_tovaroznavstvo/referat_na_temu_metodi_ocinki_rivnja_konkurentospromozhnosti_pidpriemstva/66-1-0-7323
https://studopedia.com.ua/1_333487_kriterii-ta-pokazniki-konkurentospromozhnosti-pidpriiemstva.html
https://studfile.net/preview/2399860/page%3A2/
http://www.nua.kharkov.ua/images/stories/Kafedri/Kaf_Ekonomiki_Predpriyatiya/uch_metod_obesp/Basmanova_konkur_pr_lek.pdf
https://studfile.net/preview/5043969/page%3A5/
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/20892/klymenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://nua.kharkov.ua/images/stories/Kafedri/Kaf_Ekonomiki_Predpriyatiya/uch_metod_obesp/Basmanova_konkur_pr_lek.pdf
https://xreferat.com/113/346-2-konkurentospromozhn-st-produkc-na-zovn-shn-omu-rinku-ta-shlyahi-p-dvishennya.html
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/vestnik/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2014/45/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%AF+%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%9D%D0%9A%D0%98+%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/9697/1/faem_keopapk_sep_dsp_LEK.pdf.pdf
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/5809/1/Konkurentospromozhnist%CA%B9+pidpryyemstva+posibnyk.pdf
https://knowledge.allbest.ru/economy/3c0b65635b2bc79a5c53a88521316d36_0.html
http://www.0zn.ru/referaty_po_mezhdunarodnym_otnosheniyam/kursovaya_rabota_konkurentospromozhnist.html
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2114/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%8F%D0%BA+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D1%96.pdf
https://refdb.ru/look/1723959-pall.html
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/download/543/518
https://zavantag.com/docs/298/index-65620.html?page=4
https://unicheck.com


49 msn.khnu.km.ua
https://msn.khnu.km.ua/mod/page/view.php?id=8839&lang=es

0.25%

50 www.dit.edukit.zp.ua
http://www.dit.edukit.zp.ua/Files/downloads/%D0%9C.%D0%92.%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D…

0.25%

51 studentbank.ru
https://studentbank.ru/view.php?id=49349

0.24%

52 5rik.ru
http://5rik.ru/better/article-174840.php

0.24%

53 dspace.wunu.edu.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/16516/1/%D0%9D%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%BD%20%D0%9C%D0%B…

0.24%

54 refdb.ru
https://refdb.ru/look/1859252.html

0.24%

55 uk.wikipedia.org
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%84…

0.24%

56 uk.m.wikipedia.org
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%…

0.24%

57 sites.znu.edu.ua
http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/Aspirant/STUDENT/Tom_5.pdf

0.24%

58 2dip.su
https://2dip.su/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/29116/

0.24%

59 5fan.ru
http://5fan.ru/wievjob.php?id=87052

0.24%

60 helpiks.org
https://helpiks.org/6-7265.html

0.22%

61 www.bestreferat.ru
https://www.bestreferat.ru/referat-190559.html

0.22%

62 studopedia.com.ua
https://studopedia.com.ua/1_14105_tema--finansove-planuvannya-na-pidpriiemstvah.html

0.21%

63 life-prog.ru
https://life-prog.ru/ukr/1_2881_tema--otsinyuvannya-finansovogo-stanu-pidpriiemstva.html

0.21%

64 econjournal.vsau.org
http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/831.pdf

0.21%

65 dspace.wunu.edu.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/2569/1/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0.%D…

0.2%

66 refeteka.ru
http://refeteka.ru/r-202832.html

0.2%

67 ua-referat.com
https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%86_%D1%80%D0%…

0.2%

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприєм…
Завантажено: 12/20/2020 | Перевірено: 12/20/2020

   Matches Цитата Використані джерела Заміна символів

Page 4

https://msn.khnu.km.ua/mod/page/view.php?id=8839&lang=es
http://www.dit.edukit.zp.ua/Files/downloads/%D0%9C.%D0%92.%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7+%D1%96+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2..pdf
https://studentbank.ru/view.php?id=49349
http://5rik.ru/better/article-174840.php
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/16516/1/%D0%9D%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%BD+%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C+%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B3.pdf
https://refdb.ru/look/1859252.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/Aspirant/STUDENT/Tom_5.pdf
https://2dip.su/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/29116/
http://5fan.ru/wievjob.php?id=87052
https://helpiks.org/6-7265.html
https://www.bestreferat.ru/referat-190559.html
https://studopedia.com.ua/1_14105_tema--finansove-planuvannya-na-pidpriiemstvah.html
https://life-prog.ru/ukr/1_2881_tema--otsinyuvannya-finansovogo-stanu-pidpriiemstva.html
http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/831.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/2569/1/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0.%D0%86..pdf
http://refeteka.ru/r-202832.html
https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%86_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://unicheck.com


68 www.bestreferat.ru
https://www.bestreferat.ru/referat-202832.html

0.2%

69 stud-baza.ru
https://stud-baza.ru/konkurentospromojnst-pdprimstva-kursovaya-rabota-ekonomika-226188

0.2%

70 works.doklad.ru
https://works.doklad.ru/view/WpaYzlURROA/all.html

0.2%

71 dspace.uccu.org.ua
http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/1542/1/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%…

0.2%

72 works.doklad.ru
https://works.doklad.ru/view/cJMX_YRj8VI/all.html

0.19%

73 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/economy/3c0a65625a2bc79b5c43a88521206c37_0.html

0.19%

74 ua-referat.com
https://ua-referat.com/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%…

0.19%

75 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00174744_0.html

0.19%

76 docplayer.net
https://docplayer.net/85006740-Sutnist-i-znachennya-konkurentospromozhnosti-pidpriiemstva.html

0.18%

77 uadoc.zavantag.com
https://uadoc.zavantag.com/text/1878/index-6.html

0.18%

78 essuir.sumdu.edu.ua
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/52304/7/Zhurba_Sutnist_znachennia_konkurentospromozhnosti%20.pdf

0.18%

79 inmad.vntu.edu.ua
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/98920D5B-A7CB-40F6-9C77-1A5A69EC00B1.pdf

0.18%

80 www.znau.edu.ua
http://www.znau.edu.ua/images/data2/nauka_innovation/specializovana_vchena_rada/d_14_083_02/fedorova_t_v/%D0%9…

0.18%

81 inmad.vntu.edu.ua
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/0677A7F7-4AB6-45A5-9139-F267BA891EA2.docx

0.18%

82 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00012767_0.html

0.18%

83 eprints.kname.edu.ua
https://eprints.kname.edu.ua/6616/1/%D0%9A%D0%9B.pdf

0.18%

84 dspace.nua.kharkov.ua
http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/1889/1/%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%…

0.18%

85 studopedia.ru
https://studopedia.ru/19_90979_model-doslidzhennya-komponentnogo-skladu-chasovogo-ryadu-integralnogo-pokaznika-riv…

0.18%

86 dipplus.com.ua
http://dipplus.com.ua/metodichn-vkazvki/news_post/konkurentospromozhn-st-p-dpri-mstva

0.18%
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https://studopedia.ru/19_90979_model-doslidzhennya-komponentnogo-skladu-chasovogo-ryadu-integralnogo-pokaznika-rivnya-rozvitku-pidpriiemstva.html
http://dipplus.com.ua/metodichn-vkazvki/news_post/konkurentospromozhn-st-p-dpri-mstva
https://unicheck.com


87 studopedia.com.ua
https://studopedia.com.ua/1_52943_Integralniy-metod.html

0.18%

88 referat-ok.com.ua
http://referat-ok.com.ua/ekonomika-pidprijemstva/doslidzhennya-konkurentospromozhnosti-pidprijemstva

0.18%

89 zgia.zp.ua
http://zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_7_082.pdf

0.17%

90 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00064182_0.html

0.17%

91 dspace.nuft.edu.ua
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/15482/3/49.pdf

0.17%

92 znau.edu.ua
http://znau.edu.ua/images/data2/nauka_innovation/specializovana_vchena_rada/d_14_083_02/pereguda/%D0%94%D0%B…

0.17%

93 oaji.net
http://oaji.net/articles/2015/797-1426331955.pdf

0.17%

94 works.doklad.ru
https://works.doklad.ru/view/w7olRO8-g_I/all.html

0.17%

95 www.ukr.vipreshebnik.ru
http://www.ukr.vipreshebnik.ru/economika-pidpr/2475-kriteriji-otsinki-diyalnosti-pidrozdiliv-pidpriemstva.html

0.16%

96 ukr.vipreshebnik.ru
http://ukr.vipreshebnik.ru/economika-pidpr/2475-kriteriji-otsinki-diyalnosti-pidrozdiliv-pidpriemstva.html

0.16%

97 studopedia.com.ua
https://studopedia.com.ua/1_390576_vikonannya-dogovirnih-zobovyazan.html

0.15%

98 ir.znau.edu.ua
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3072/1/KVSP_2009.pdf

0.15%

99 dspace.nuft.edu.ua
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/21001/1/diser%20Gnatenko.pdf

0.15%

100 plagiatik.at.ua
https://plagiatik.at.ua/publ/referati/logistika_tovaroznavstvo/referat_na_temu_strategija_shhodo_konkurentiv/66-1-0-7602

0.15%

101 www.kazedu.kz
https://www.kazedu.kz/referat/122898/12

0.15%

102 www.lektsii.net
https://www.lektsii.net/1-97965.html

0.15%

103 works.doklad.ru
https://works.doklad.ru/view/WpaYzlURROA/2.html

0.14%

104 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0b65625b3bd68b5c43a88421206d37_0.html

0.13%

105 www.kdu.edu.ua
http://www.kdu.edu.ua/new/metod/3_1027.doc

0.13%
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106 bibl.com.ua
https://bibl.com.ua/ekonomika/304/index.html?page=9

0.13%

107 ua-referat.com
https://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%…

0.13%

108 studfile.net
https://studfile.net/preview/5650255/page:9/

0.12%

109 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/economy/3c0a65625a2bd78b4d53a89421216d36_0.html

0.12%

110 www.BiblioFond.ru
https://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=703539

0.12%

111 www.rshu.edu.ua
https://www.rshu.edu.ua/images/nauka/zb_stpstp.pdf

0.12%

112 www.ref.by
http://www.ref.by/refs/91/21672/1.html

0.12%

113 www.BiblioFond.ru
https://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=721168

0.12%

114 ukrefs.com.ua
http://ukrefs.com.ua/205638-Ocenka-rentabel-nosti-predpriyatiya-OOO-Gazpromzheldortrans.html

0.12%

115 library.if.ua
https://library.if.ua/book/14/1236.html

0.12%

116 nadoest.com
https://nadoest.com/upravlinnya-konkurentospromojnistyu-pidpriyemstva-stor-3

0.12%

117 lektsii.com
https://lektsii.com/2-92936.html

0.12%

118 dspace.uccu.org.ua
http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/976/1/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D…

0.12%

119 osvita.ua
https://osvita.ua/vnz/reports/econom_pidpr/18236/

0.12%

120 www.BiblioFond.ru
https://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=819410

0.12%

121 revolution.allbest.ru
https://revolution.allbest.ru/audit/00313389_0.html

0.12%

122 diplomba.ru
http://diplomba.ru/work/14447

0.12%

123 diplomba.ru
http://diplomba.ru/work/14944

0.12%

124 www.BiblioFond.ru
https://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=587582

0.12%
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https://unicheck.com


125 studopedia.su
https://studopedia.su/12_4572_vibir-bazovoi-strategii.html

0.12%

126 studfile.net
https://studfile.net/preview/9081819/page:19/

0.12%

127 ru.osvita.ua
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/econom_pidpr/18236/

0.12%

128 www.BiblioFond.ru
https://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=436180

0.12%

129 eprints.kname.edu.ua
https://eprints.kname.edu.ua/491/1/Mark.doc

0.12%

130 essuir.sumdu.edu.ua
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/38038/1/Bilovodska_Kyslyi_Olefirenko_Solyanyk.pdf

0.12%

131 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00408660_0.html

0.12%

132 works.doklad.ru
https://works.doklad.ru/view/wfR7vkvsl5E/all.html

0.12%

133 www.bestreferat.ru
https://www.bestreferat.ru/referat-60889.html

0.12%

134 geoekonomika.at.ua
https://geoekonomika.at.ua/tvo/tvo-3_2011-35.doc

0.12%

135 present5.com
https://present5.com/sutnist-ta-zavdannya-upravlinnya-prodazhem-1-ponyattya-sistemi/

0.12%

136 zavantag.com
https://zavantag.com/docs/427/index-2031060-4.html?page=3

0.12%

137 zavantag.com
https://zavantag.com/docs/427/index-2023155.html

0.12%

138 ukrdoc.com.ua
https://ukrdoc.com.ua/text/6510/index-1.html

0.12%

139 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00158437_0.html

0.12%

140 helpiks.org
https://helpiks.org/8-11548.html

0.11%

141 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65625b3ac79a5c53b88521216d27_0.html

0.11%

142 msn.khnu.km.ua
https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/24022/mod_resource/content/0/Diagnos/Tema_04.htm

0.11%

143 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/management/00132389_0.html

0.11%
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https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/24022/mod_resource/content/0/Diagnos/Tema_04.htm
https://otherreferats.allbest.ru/management/00132389_0.html
https://unicheck.com


144 diplomba.ru
http://diplomba.ru/work/73027

0.11%

145 doshkilly.at.ua
http://doshkilly.at.ua/avatar/osvita/metodichni_rekomendacii_2020.doc

0.11%

146 dspace.knau.kharkov.ua
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/642/1/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%…

0.11%

147 studopedia.com.ua
https://studopedia.com.ua/1_49625_osoblivosti-otsinyuvannya-vem-pidpriiemstva.html

0.11%

148 dodiplom.ru
http://dodiplom.ru/ready/17348

0.11%

149 studfile.net
https://studfile.net/preview/5185232/

0.11%

150 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/audit/2c0b65635a2bc79b5c43a88421316c37_0.html

0.11%

151 kursoviks.com.ua
https://kursoviks.com.ua/bd_ekonomika/article_post/5739-kursova-robota-kharakteristika-i-sutnist-popitu-v-marketingu

0.11%

152 3kutnik.org.ua
http://3kutnik.org.ua/wp-content/uploads/2013/02/konspekt-kontor-sluzhbovets.pdf

0.11%

153 studopedia.info
https://studopedia.info/1-123732.html

0.11%

154 ea.donntu.org:8080
http://ea.donntu.org:8080/bitstream/123456789/18300/1/%D0%A3%D1%87_%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B1…

0.11%

155 dspace.nuft.edu.ua
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13023/1/2010.pdf

0.11%

156 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/finance/2c0a65625a3ac78a4c43a88421206d37_0.html

0.11%

157 ua-referat.com
https://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%…

0.11%

158 works.doklad.ru
https://works.doklad.ru/view/1dSXJu1u3WM/3.html

0.11%

159 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0a65635a3bd78b5d43b88421206d27_0.html

0.11%

160 xreferat.com
https://xreferat.com/105/1884-1-f-nansoviiy-anal-z-d-yal-nost-p-dpri-mstva.html

0.11%

161 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/marketing/2c0a65625a2bc78b4d53b89421316c36_0.html

0.11%

162 uchni.com.ua
http://uchni.com.ua/geografiya/51135/index.html?page=5

0.11%
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http://diplomba.ru/work/73027
http://doshkilly.at.ua/avatar/osvita/metodichni_rekomendacii_2020.doc
http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/642/1/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%2C.....pdf
https://studopedia.com.ua/1_49625_osoblivosti-otsinyuvannya-vem-pidpriiemstva.html
http://dodiplom.ru/ready/17348
https://studfile.net/preview/5185232/
https://knowledge.allbest.ru/audit/2c0b65635a2bc79b5c43a88421316c37_0.html
https://kursoviks.com.ua/bd_ekonomika/article_post/5739-kursova-robota-kharakteristika-i-sutnist-popitu-v-marketingu
http://3kutnik.org.ua/wp-content/uploads/2013/02/konspekt-kontor-sluzhbovets.pdf
https://studopedia.info/1-123732.html
http://ea.donntu.org:8080/bitstream/123456789/18300/1/%D0%A3%D1%87_%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B8%D0%B5+%D0%9C%D0%9F%D0%A0+10.03.11.pdf
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13023/1/2010.pdf
https://knowledge.allbest.ru/finance/2c0a65625a3ac78a4c43a88421206d37_0.html
https://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B3_%D1%84%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B8
https://works.doklad.ru/view/1dSXJu1u3WM/3.html
https://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0a65635a3bd78b5d43b88421206d27_0.html
https://xreferat.com/105/1884-1-f-nansoviiy-anal-z-d-yal-nost-p-dpri-mstva.html
https://knowledge.allbest.ru/marketing/2c0a65625a2bc78b4d53b89421316c36_0.html
http://uchni.com.ua/geografiya/51135/index.html?page=5
https://unicheck.com


163 dppc.ru
http://dppc.ru/data/attachments/library/tema-4-12556.pdf

0.11%

164 skaz.com.ua
https://skaz.com.ua/market/212/index.html

0.11%

165 core.ac.uk
https://core.ac.uk/download/pdf/323534133.pdf

0.11%

166 ahd.vlynko.com
http://ahd.vlynko.com/?paged=15

0.11%

167 www.repository.hneu.edu.ua
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2291/1/%D0%98%D0%A1%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%…

0.11%

168 www.BiblioFond.ru
https://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=663179

0.11%

169 uchni.com.ua
https://uchni.com.ua/geografiya/51135/index.html?page=5

0.11%

170 lubbook.org
https://lubbook.org/book_777_glava_8_Tema_8._Derzhavna_re%D1%94stra%D1%81%D1%96.html

0.11%

171 refdb.ru
https://refdb.ru/look/1609354-pall.html

0.11%

172 revolution.allbest.ru
https://revolution.allbest.ru/audit/00321558_0.html

0.1%

173 refdb.ru
https://refdb.ru/look/1035680-pall.html

0.1%

174 fin-admin.com
https://fin-admin.com/ua/fnansovij-analz/43-pokazniki-rentabelnost-pdprimstva.html

0.1%

175 pdpu.edu.ua
https://pdpu.edu.ua/doc/vr/2018/lisovska/dis.pdf

0.1%

176 www.KazEdu.kz
https://www.KazEdu.kz/referat/123229/5

0.1%

177 vspu.edu.ua
https://vspu.edu.ua/science/dis/d15.pdf

0.1%

178 www.bestreferat.ru
https://www.bestreferat.ru/referat-132227.html

0.1%

179 5fan.ru
http://5fan.ru/wievjob.php?id=47465

0.1%

180 library.nuft.edu.ua
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/BOOK%20ALL.pdf

0.1%

181 nmetau.edu.ua
http://nmetau.edu.ua/file/kmanagem_14912.doc

0.1%
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http://dppc.ru/data/attachments/library/tema-4-12556.pdf
https://skaz.com.ua/market/212/index.html
https://core.ac.uk/download/pdf/323534133.pdf
http://ahd.vlynko.com/?paged=15
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2291/1/%D0%98%D0%A1+%D0%B2+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=663179
https://uchni.com.ua/geografiya/51135/index.html?page=5
https://lubbook.org/book_777_glava_8_Tema_8._Derzhavna_re%D1%94stra%D1%81%D1%96.html
https://refdb.ru/look/1609354-pall.html
https://revolution.allbest.ru/audit/00321558_0.html
https://refdb.ru/look/1035680-pall.html
https://fin-admin.com/ua/fnansovij-analz/43-pokazniki-rentabelnost-pdprimstva.html
https://pdpu.edu.ua/doc/vr/2018/lisovska/dis.pdf
https://www.kazedu.kz/referat/123229/5
https://vspu.edu.ua/science/dis/d15.pdf
https://www.bestreferat.ru/referat-132227.html
http://5fan.ru/wievjob.php?id=47465
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/BOOK+ALL.pdf
http://nmetau.edu.ua/file/kmanagem_14912.doc
https://unicheck.com


182 nmetau.edu.ua
https://nmetau.edu.ua/file/kmanagem_14912.doc

0.1%

183 studfile.net
https://studfile.net/preview/5393021/

0.1%

184 eir.zntu.edu.ua
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/4009/1/Matieichenko_Diagnostics.pdf

0.1%

185 www.BiblioFond.ru
https://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=783756

0.09%

186 studopedia.com.ua
https://studopedia.com.ua/1_180151_sutnist-gorizontalnogo-vertikalnogo-ta-analizu-za-dopomogoyu-koefitsiientiv.html

0.09%

187 lenguaterceroesoa.blogspot.com
https://lenguaterceroesoa.blogspot.com/2013/01/tema-1-la-literatura.html

0.09%

188 www.pravex.com.ua
https://www.pravex.com.ua/storage/tb-tree.node/2018/10/23/1540293459_1524839959-2017-ukr-version-ifrs-fs-pravex-prin…

0.09%

189 www.2fj.ru
http://www.2fj.ru/bezopasnost_zhiznedeyatelnosti_i_oxrana/klasifikaciya_robochix_misc_ix.php

0.09%

190 forca.com.ua
https://forca.com.ua/knigi/pravila/priimannya-zastosuvannya-ta-ekspluataciya-transformatornih-masel_5.html

0.09%

191 dspace.wunu.edu.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/17486/1/Diss.Melnyk.VI.pdf

0.09%

192 dduvs.in.ua
https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/nmm/1108/5.4.pdf

0.09%

193 www.dspace.puet.edu.ua
http://www.dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/2868/3/%D0%BF%D0%B4%D1%84%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%…

0.09%

194 eprints.oa.edu.ua
https://eprints.oa.edu.ua/376/1/metodolog.pdf

0.09%

195 refdb.ru
https://refdb.ru/look/2365254-pall.html

0.09%

196 elib.hduht.edu.ua
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1069/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0…

0.09%

197 www.repository.hneu.edu.ua
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/11912/1/2015%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC…

0.09%

198 zinref.ru
https://zinref.ru/000_uchebniki/02600_kroika_i_shitio/015_metodichka_ukrain_2007/000.htm

0.09%

199 diplomba.ru
http://diplomba.ru/work/73778

0.09%

200 www.monografias.com
https://www.monografias.com/trabajos16/residuos-solidos/residuos-solidos.shtml

0.09%
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https://nmetau.edu.ua/file/kmanagem_14912.doc
https://studfile.net/preview/5393021/
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/4009/1/Matieichenko_Diagnostics.pdf
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=783756
https://studopedia.com.ua/1_180151_sutnist-gorizontalnogo-vertikalnogo-ta-analizu-za-dopomogoyu-koefitsiientiv.html
https://lenguaterceroesoa.blogspot.com/2013/01/tema-1-la-literatura.html
https://www.pravex.com.ua/storage/tb-tree.node/2018/10/23/1540293459_1524839959-2017-ukr-version-ifrs-fs-pravex-print-3.pdf
http://www.2fj.ru/bezopasnost_zhiznedeyatelnosti_i_oxrana/klasifikaciya_robochix_misc_ix.php
https://forca.com.ua/knigi/pravila/priimannya-zastosuvannya-ta-ekspluataciya-transformatornih-masel_5.html
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/17486/1/Diss.Melnyk.VI.pdf
https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/nmm/1108/5.4.pdf
http://www.dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/2868/3/%D0%BF%D0%B4%D1%84+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B7+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/376/1/metodolog.pdf
https://refdb.ru/look/2365254-pall.html
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1069/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%9F%D0%9F.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/11912/1/2015+%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%92.+%D0%A1.%2C+%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%86.+%D0%92..pdf
https://zinref.ru/000_uchebniki/02600_kroika_i_shitio/015_metodichka_ukrain_2007/000.htm
http://diplomba.ru/work/73778
https://www.monografias.com/trabajos16/residuos-solidos/residuos-solidos.shtml
https://unicheck.com


201 ua-referat.com
https://ua-referat.com/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B…

0.09%

202 studfile.net
https://studfile.net/preview/5416357/page:6/

0.09%

203 ua.kursoviks.com.ua
https://ua.kursoviks.com.ua/metodychki/5115-robocha-programa-z-kursu-yekonomichniy-analiz-finansoviy-oblik

0.09%

204 studfile.net
https://studfile.net/preview/5043855/

0.09%

205 ela.kpi.ua
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/28311/1/Shilipuk_bakalavr.pdf

0.09%

206 rua.ua.es
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/19962/4/TEMA2.pdf

0.09%

207 www.press.muni.cz
https://www.press.muni.cz/media/3019066/answers_to_all_questions.pdf

0.09%

208 www.boe.es
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8765

0.09%

209 dspace.nuft.edu.ua
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1619/1/7716.pdf

0.09%

210 univer.nuczu.edu.ua
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/355/Protipozhezhne_vodopost_Pidruchnik.pdf

0.09%

211 imgbiblio.vaneduc.edu.ar
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/tc111836.pdf

0.09%

212 ekolog.kr-admin.gov.ua
http://ekolog.kr-admin.gov.ua/files/dopovid_2015_rik.docx

0.09%

213 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00807727_0.html

0.09%

214 search.ligazakon.ua
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE10832.html

0.09%

215 cryo.org.ua
http://cryo.org.ua/ipk_rus/dissertations/babinets/dissertation.pdf

0.09%

216 dspace.oneu.edu.ua
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1279/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1…

0.09%

217 dspace.oneu.edu.ua
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4865/1/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1…

0.09%

218 www.ers.usda.gov
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/86401/eib-186.pdf?v=43097

0.09%

219 leg.co.ua
https://leg.co.ua/knigi/pravila/priymannya-zastosuvannya-ta-ekspluataciya-transformatornih-masel-5.html

0.09%
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https://ua-referat.com/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%9E%D0%92_%D0%95%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96-%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%84
https://studfile.net/preview/5416357/page%3A6/
https://ua.kursoviks.com.ua/metodychki/5115-robocha-programa-z-kursu-yekonomichniy-analiz-finansoviy-oblik
https://studfile.net/preview/5043855/
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/28311/1/Shilipuk_bakalavr.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/19962/4/TEMA2.pdf
https://www.press.muni.cz/media/3019066/answers_to_all_questions.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8765
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1619/1/7716.pdf
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/355/Protipozhezhne_vodopost_Pidruchnik.pdf
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/tc111836.pdf
http://ekolog.kr-admin.gov.ua/files/dopovid_2015_rik.docx
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00807727_0.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE10832.html
http://cryo.org.ua/ipk_rus/dissertations/babinets/dissertation.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1279/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96++%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8++%D0%B4%D0%BE++%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96++%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4865/1/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%8E+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/86401/eib-186.pdf?v=43097
https://leg.co.ua/knigi/pravila/priymannya-zastosuvannya-ta-ekspluataciya-transformatornih-masel-5.html
https://unicheck.com


220 znau.edu.ua
http://znau.edu.ua/images/data2/nauka_innovation/specializovana_vchena_rada/d_14_083_02/%D0%94%D0%B8%D1%81…

0.09%

221 www.ehu.eus
https://www.ehu.eus/documents/1463215/1504276/Capitulo+X.pdf

0.09%

222 studopedia.org
https://studopedia.org/10-120407.html

0.09%

223 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/bank/2c0b65625a2bc79b4c53a89521216c37_0.html

0.09%

224 medstandart.net
http://medstandart.net/browse/22

0.09%

225 unmundodeoportunidadesblog.files.wordpress.com
https://unmundodeoportunidadesblog.files.wordpress.com/2016/02/didactica-matematicas-en-infantil.pdf

0.09%

226 www.artsper.com
https://www.artsper.com/en/art-galleries

0.09%

227 dspace.wunu.edu.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/retrieve/52749/lek.PDF.

0.09%

228 www3.gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iessansebastiandelagomera/files/2013/09/orientacion.doc

0.09%

229 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/finance/3c0b65635b2bd79b5d43b88521306d37_0.html

0.09%

230 ela.kpi.ua
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29660/1/Kubriak_bakalavr.pdf

0.09%

231 www.economy.nayka.com.ua
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3174

0.09%

232 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0b65635a3ad68a4d43a88421306d26_0.html

0.09%

233 www.BiblioFond.ru
https://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=659513

0.09%

234 www.pro-u4ot.info
http://www.pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=134&ArtID=216

0.09%

235 bo0k.net
http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=5888&chapter=1

0.09%

236 www.pdaa.edu.ua
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4085/nestle.pdf

0.09%

237 uadoc.zavantag.com
https://uadoc.zavantag.com/text/4088/index-1.html

0.08%

238 dspace.wunu.edu.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/487/1/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%…

0.08%
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http://znau.edu.ua/images/data2/nauka_innovation/specializovana_vchena_rada/d_14_083_02/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E.%D0%92.pdf
https://www.ehu.eus/documents/1463215/1504276/Capitulo+X.pdf
https://studopedia.org/10-120407.html
https://knowledge.allbest.ru/bank/2c0b65625a2bc79b4c53a89521216c37_0.html
http://medstandart.net/browse/22
https://unmundodeoportunidadesblog.files.wordpress.com/2016/02/didactica-matematicas-en-infantil.pdf
https://www.artsper.com/en/art-galleries
http://dspace.wunu.edu.ua/retrieve/52749/lek.PDF.
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iessansebastiandelagomera/files/2013/09/orientacion.doc
https://knowledge.allbest.ru/finance/3c0b65635b2bd79b5d43b88521306d37_0.html
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29660/1/Kubriak_bakalavr.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3174
https://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0b65635a3ad68a4d43a88421306d26_0.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=659513
http://www.pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=134&ArtID=216
http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=5888&chapter=1
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4085/nestle.pdf
https://uadoc.zavantag.com/text/4088/index-1.html
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/487/1/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://unicheck.com


239 ronl.org
https://ronl.org/referaty/raznoe/621613/

0.08%

240 eprints.kname.edu.ua
http://eprints.kname.edu.ua/187/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82(%D1%82%D…

0.08%

241 knute.edu.ua
https://knute.edu.ua/file/MTc=/344519a49a74e01ba891b5467f7c2bc7.PDF

0.08%

242 studopedia.info
https://studopedia.info/3-85580.html

0.08%

243 ua-referat.com
https://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%…

0.08%

244 kreschatic.kiev.ua
http://kreschatic.kiev.ua/ua/4709/doc/1438797907.html

0.08%

245 www.pdaa.edu.ua
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4753/smakolyk.pdf

0.08%

246 lektsii.org
https://lektsii.org/4-26373.html

0.08%

247 eprints.kname.edu.ua
http://eprints.kname.edu.ua/50270/1/2018%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20185%D0%9B%202018%20%D0%9A%D0%9…

0.08%

248 www.shatarska.in.ua
https://www.shatarska.in.ua/9-specialna-konfiskaciya-vipadki-zastosuvannya-specialno%D1%97-konfiskaci%D1%97-zaxo…

0.08%

249 nmetau.edu.ua
https://nmetau.edu.ua/file/molodaya_akademiya_2015__sektsiya_menedzhment.doc

0.08%

250 e-pidruchniki.com
http://e-pidruchniki.com/content/537_41_Osnovni_etapi_stvorennya_vlasnoi_spravi.html

0.08%

251 www.dgma.donetsk.ua
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/uo/vedp/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%202%D0%9D.pdf

0.08%

252 www.0zd.ru
http://www.0zd.ru/finansy_dengi_i_nalogi/rozraxunok_ekonomichnoi_efektivnosti.html

0.08%

253 nmetau.edu.ua
http://nmetau.edu.ua/file/molodaya_akademiya_2015__sektsiya_menedzhment.doc

0.08%

254 minfin.com.ua
https://minfin.com.ua/taxes/-/!news/gosp_kodex.html

0.08%

255 mydocx.ru
https://mydocx.ru/11-94942.html

0.08%

256 dspace.wunu.edu.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/28695/1/%D0%9A%D0%A4%D0%97-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D…

0.08%

257 dspace.wunu.edu.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/1274/1/Diduh%20O.S.,%20MUNm-51.pdf

0.08%
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https://ronl.org/referaty/raznoe/621613/
http://eprints.kname.edu.ua/187/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%28%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%29.doc
https://knute.edu.ua/file/MTc%3D/344519a49a74e01ba891b5467f7c2bc7.PDF
https://studopedia.info/3-85580.html
https://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96_2
http://kreschatic.kiev.ua/ua/4709/doc/1438797907.html
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4753/smakolyk.pdf
https://lektsii.org/4-26373.html
http://eprints.kname.edu.ua/50270/1/2018+%D0%BF%D0%B5%D1%87.+185%D0%9B+2018+%D0%9A%D0%9B+%D0%95%D0%9F.pdf
https://www.shatarska.in.ua/9-specialna-konfiskaciya-vipadki-zastosuvannya-specialno%D1%97-konfiskaci%D1%97-zaxodi-kriminalno-pravovogo-xarakteru-shho-zastosovuyutsya-do-yuridichnix-osib-%D1%97x-vidi-pidstavi-dlya-zastosuv/
https://nmetau.edu.ua/file/molodaya_akademiya_2015__sektsiya_menedzhment.doc
http://e-pidruchniki.com/content/537_41_Osnovni_etapi_stvorennya_vlasnoi_spravi.html
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/uo/vedp/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94+2%D0%9D.pdf
http://www.0zd.ru/finansy_dengi_i_nalogi/rozraxunok_ekonomichnoi_efektivnosti.html
http://nmetau.edu.ua/file/molodaya_akademiya_2015__sektsiya_menedzhment.doc
https://minfin.com.ua/taxes/-/%21news/gosp_kodex.html
https://mydocx.ru/11-94942.html
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/28695/1/%D0%9A%D0%A4%D0%97-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%A3.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/1274/1/Diduh+O.S.%2C+MUNm-51.pdf
https://unicheck.com


258 idss.org.ua
http://idss.org.ua/arhiv/2015_23_09_Donbass.doc

0.08%

259 pgasa.dp.ua
https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2018/04/Otsinka-zemelTypograf-nov-A5.pdf

0.08%

260 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0a65635b3ac78a4c53b89521316c27_0.html

0.08%

261 rozrobka.in.ua
http://rozrobka.in.ua/rozrobka-zahodiv-shodo-pidvishennya-efektivnosti-mup-jitlovo-k.html

0.08%

262 xreferat.com
https://xreferat.com/113/13765-1-ponyattya-dohodu-p-dpri-mstva-sfera-iyogo-praktichnogo-zastosuvannya-ta-obchislennya.html

0.08%

263 www.bestreferat.ru
https://www.bestreferat.ru/referat-229482.html

0.08%

264 smekni.com
https://smekni.com/a/239383/rozrakhunok-ekonomchno-efektivnost-nvestitsynogo-proektu/

0.08%

265 ua-referat.com
https://ua-referat.com/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%8…

0.08%

266 bizkiev.com
http://bizkiev.com/content/view/338/

0.08%

267 yefimov.com.ua
https://yefimov.com.ua/?p=1401

0.08%

268 core.ac.uk
https://core.ac.uk/download/pdf/92533113.pdf

0.08%

269 bizkiev.com
http://bizkiev.com/content/view/338/617/

0.08%

270 www.bestreferat.ru
https://www.bestreferat.ru/referat-125522.html

0.08%

271 ukr-pravo.blogspot.com
https://ukr-pravo.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

0.08%

272 i.Factor.ua
https://i.Factor.ua/ukr/journals/ms/2017/october/issue-10/article-31238.html

0.08%

273 bizkiev.com
http://bizkiev.com/content/view/338/609/

0.08%

274 dodiplom.ru
http://dodiplom.ru/ready/70107

0.08%

275 repository.kpi.kharkov.ua
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/14768/3/Arkhiiereiev_Kurs_ekonomichnoi_2008.pdf

0.07%

276 uk.x-pdf.ru
http://uk.x-pdf.ru/5biologiya/39091-8-ministerstvo-osviti-nauki-ukraini-odeskiy-derzhavniy-ekologichniy-universitet-pravah-…

0.07%
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http://idss.org.ua/arhiv/2015_23_09_Donbass.doc
https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2018/04/Otsinka-zemelTypograf-nov-A5.pdf
https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0a65635b3ac78a4c53b89521316c27_0.html
http://rozrobka.in.ua/rozrobka-zahodiv-shodo-pidvishennya-efektivnosti-mup-jitlovo-k.html
https://xreferat.com/113/13765-1-ponyattya-dohodu-p-dpri-mstva-sfera-iyogo-praktichnogo-zastosuvannya-ta-obchislennya.html
https://www.bestreferat.ru/referat-229482.html
https://smekni.com/a/239383/rozrakhunok-ekonomchno-efektivnost-nvestitsynogo-proektu/
https://ua-referat.com/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2
http://bizkiev.com/content/view/338/
https://yefimov.com.ua/?p=1401
https://core.ac.uk/download/pdf/92533113.pdf
http://bizkiev.com/content/view/338/617/
https://www.bestreferat.ru/referat-125522.html
https://ukr-pravo.blogspot.com/2011/06/blog-post.html
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2017/october/issue-10/article-31238.html
http://bizkiev.com/content/view/338/609/
http://dodiplom.ru/ready/70107
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/14768/3/Arkhiiereiev_Kurs_ekonomichnoi_2008.pdf
http://uk.x-pdf.ru/5biologiya/39091-8-ministerstvo-osviti-nauki-ukraini-odeskiy-derzhavniy-ekologichniy-universitet-pravah-rukopisu-florya-lyudmila-vasiliv.php
https://unicheck.com


277 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/audit/00337084_0.html

0.07%

278 ubooks.com.ua
http://ubooks.com.ua/books/000222/inx40.php

0.07%

279 kursak.net
http://kursak.net/referat-na-temu-mislitel-grigorij-skovoroda/

0.07%

280 repository.dnu.dp.ua:1100
http://repository.dnu.dp.ua:1100/upload/13fb02d111328643111fb5d88ddc3c30monografia-red.pdf

0.07%

281 sites.google.com
https://sites.google.com/site/polesgu/finanal

0.07%

282 www.BiblioFond.ru
https://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=665289

0.07%

283 srinest.com
http://srinest.com/book_1316_chapter_68_11.5._Analz_pokaznikv_rentabelnost.html

0.07%

284 www.sites.google.com
https://www.sites.google.com/site/polesgu/finanal

0.07%

285 library.kre.dp.ua
https://library.kre.dp.ua/Books/2-4%20kurs/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D…

0.07%

286 studopedia.com.ua
https://studopedia.com.ua/1_57434_ponyattya-ta-harakterni-risi-pidpriiemstv-vidi-pidpriiemstv.html

0.07%

287 knutd.edu.ua
https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/statja_bondarenko_%205.Pdf

0.07%

288 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/economy/3c0b65625a3ac79b4c53a89521316c37_0.html

0.07%

289 eprints.cdu.edu.ua
http://eprints.cdu.edu.ua/84/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%BE%D…

0.07%

290 gendocs.ru
https://gendocs.ru/v12885/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_-_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0…

0.07%

291 ela.kpi.ua
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34487/1/Golubenko_magistr..pdf

0.07%

292 uadoc.zavantag.com
https://uadoc.zavantag.com/text/11845/index-1.html?page=4

0.07%

293 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0a65625a3bc78a5d43b89421316c36_0.html

0.07%

294 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/management/3c0b65625b2ad69a4c43b88421216d27_0.html

0.07%

295 www.uaeconomic.com
http://www.uaeconomic.com/ulens-1637-3.html

0.07%
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https://otherreferats.allbest.ru/audit/00337084_0.html
http://ubooks.com.ua/books/000222/inx40.php
http://kursak.net/referat-na-temu-mislitel-grigorij-skovoroda/
http://repository.dnu.dp.ua:1100/upload/13fb02d111328643111fb5d88ddc3c30monografia-red.pdf
https://sites.google.com/site/polesgu/finanal
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=665289
http://srinest.com/book_1316_chapter_68_11.5._Analz_pokaznikv_rentabelnost.html
https://www.sites.google.com/site/polesgu/finanal
https://library.kre.dp.ua/Books/2-4+kurs/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%94%D1%80%D0%B5%D1%94%D0%B2+%D0%A1.%D0%86.%2C+%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA+%D0%9D.%D0%91.+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_2007.doc
https://studopedia.com.ua/1_57434_ponyattya-ta-harakterni-risi-pidpriiemstv-vidi-pidpriiemstv.html
https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/statja_bondarenko_+5.Pdf
https://knowledge.allbest.ru/economy/3c0b65625a3ac79b4c53a89521316c37_0.html
http://eprints.cdu.edu.ua/84/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82+%D0%B7+%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%29.pdf
https://gendocs.ru/v12885/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_-_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7?page=3
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34487/1/Golubenko_magistr..pdf
https://uadoc.zavantag.com/text/11845/index-1.html?page=4
https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0a65625a3bc78a5d43b89421316c36_0.html
https://knowledge.allbest.ru/management/3c0b65625b2ad69a4c43b88421216d27_0.html
http://www.uaeconomic.com/ulens-1637-3.html
https://unicheck.com


296 www.srinest.com
http://www.srinest.com/book_1316_chapter_68_11.5._Analz_pokaznikv_rentabelnost.html

0.07%

297 www.rusnauka.com
http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Economics/73897.doc.htm

0.07%

298 www.BiblioFond.ru
https://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=864369

0.07%

299 zavantag.com
https://zavantag.com/docs/427/index-2014788-6.html

0.07%

300 elibrary.donnuet.edu.ua
http://elibrary.donnuet.edu.ua/1433/1/Lokhman_KL_2016_11.pdf

0.07%

301 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00502727_0.html

0.07%

302 eir.zntu.edu.ua
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2728/1/Riasna_Improvement_of_the_marketing.pdf

0.07%

303 kneu.edu.ua
https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.06/2017/Dyba_V_M_diss.pdf

0.07%

304 shag.com.ua
https://shag.com.ua/efektivne-upravlinnya-intelektualenim-kapitalom.html

0.07%

305 dspace.oneu.edu.ua
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6650/1/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1…

0.07%

306 conf.at.ua
https://conf.at.ua/monografija_ehp_t3_a5.pdf

0.07%

307 dspace.oneu.edu.ua
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6890/1/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%…

0.07%

308 www.ukr.vipreshebnik.ru
http://www.ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/56-k/3363-kontseptsiya-konkurentnikh-perevag-portera.html

0.07%

309 nubip.edu.ua
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u169/%D0%97%D0%91I%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A7%D0%90%D…

0.07%

310 eprints.cdu.edu.ua
http://eprints.cdu.edu.ua/573/1/%D0%BB%D0%B0%D0%B1._%D0%BF%EF%BF%BD%2580%D0%B0%D0%BA%EF%BF%…

0.06%

311 www.bestreferat.ru
https://www.bestreferat.ru/referat-134988.html

0.06%

312 ie.at.ua
http://ie.at.ua/IE_2014/InnEco_2-51-2014.pdf

0.06%

313 eprints.cdu.edu.ua
http://eprints.cdu.edu.ua/88/1/%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%90%D0%A5%20%D0%A7%D0%B0…

0.06%

314 eprints.cdu.edu.ua
http://eprints.cdu.edu.ua/884/1/monogr.pdf

0.06%
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http://www.srinest.com/book_1316_chapter_68_11.5._Analz_pokaznikv_rentabelnost.html
http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Economics/73897.doc.htm
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=864369
https://zavantag.com/docs/427/index-2014788-6.html
http://elibrary.donnuet.edu.ua/1433/1/Lokhman_KL_2016_11.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00502727_0.html
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2728/1/Riasna_Improvement_of_the_marketing.pdf
https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.06/2017/Dyba_V_M_diss.pdf
https://shag.com.ua/efektivne-upravlinnya-intelektualenim-kapitalom.html
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6650/1/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D0%BA+%D0%90.%D0%93.+%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2.pdf
https://conf.at.ua/monografija_ehp_t3_a5.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6890/1/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%9C.%D0%84.+%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D1%96+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/56-k/3363-kontseptsiya-konkurentnikh-perevag-portera.html
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u169/%D0%97%D0%91I%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%90_II.pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/573/1/%D0%BB%D0%B0%D0%B1._%D0%BF%EF%BF%BD%80%D0%B0%D0%BA%EF%BF%BD%82%D0%B8%D0%BA%EF%BF%BD%83%D0%BC_%D0%B7_%D0%B0%EF%BF%BD%85.pdf
https://www.bestreferat.ru/referat-134988.html
http://ie.at.ua/IE_2014/InnEco_2-51-2014.pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/88/1/%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98+%D0%90%D0%A5+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+2..pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/884/1/monogr.pdf
https://unicheck.com


315 home.iitk.ac.in
http://home.iitk.ac.in/~mohite/Basic_construction.pdf

0.06%

316 intellect21.cdu.edu.ua
http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/10.2013.pdf

0.06%

317 eprints.cdu.edu.ua
http://eprints.cdu.edu.ua/89/1/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B5%D0…

0.06%

318 vlp.com.ua
http://vlp.com.ua/files/57_2.pdf

0.06%

319 pensionreform.ru
http://pensionreform.ru/files/50152/2006.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%…

0.06%

320 www.spog.org.pe
http://www.spog.org.pe/web/images/spog/DOCs/Documentos_Tecnicos/FactoresRelacionadosEmbarazoMenos15anosAL.pdf

0.06%

321 ua-referat.com
https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%…

0.06%

322 ua.kursoviks.com.ua
https://ua.kursoviks.com.ua/metodychni_vkazivky/article_post/4158-metodichni-rekomendatsii-shchodo-vikonannya-diplom…

0.06%

323 uabs.sumdu.edu.ua
https://uabs.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/12797/dis_tymoschenko.pdf

0.06%

324 svr.pnu.edu.ua
https://svr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/dis_Mazurenko.pdf

0.06%

325 buklib.net
https://buklib.net/books/33673/

0.06%

326 udhtu.edu.ua
https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Ekonomika-pidpr.-vodopid.-ta-vodovid_Pivovarov_Fedulova.pdf

0.06%

327 bank.gov.ua
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020-Q2.pdf?v=4

0.06%

328 bank.gov.ua
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2018Q4_ukr.pdf?v=4

0.06%

329 unctad.org
https://unctad.org/en/docs/gdsmdp20101_en.pdf

0.06%

330 2dip.su
https://2dip.su/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D…

0.06%

331 xktei.km.ua
http://xktei.km.ua/files/zdirnuk%2014.pdf

0.06%

332 www.ukrefs.com.ua
http://www.ukrefs.com.ua/print:page,1,113999-Upravlenie-personalom-na-predpriyatii-Debesskaya-central-naya-raiyonnaya…

0.06%

333 works.doklad.ru
https://works.doklad.ru/view/a4cCWMrSE8o.html

0.06%
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http://home.iitk.ac.in/%7Emohite/Basic_construction.pdf
http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/10.2013.pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/89/1/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B7+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://vlp.com.ua/files/57_2.pdf
http://pensionreform.ru/files/50152/2006.+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4+%D0%B4%D0%BE+2050+%D1%80..pdf
http://www.spog.org.pe/web/images/spog/DOCs/Documentos_Tecnicos/FactoresRelacionadosEmbarazoMenos15anosAL.pdf
https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83_2
https://ua.kursoviks.com.ua/metodychni_vkazivky/article_post/4158-metodichni-rekomendatsii-shchodo-vikonannya-diplomnikh-robit-z-kursu-inzheneriya-programnogo-zabezpechennya-chnu-im-khmelnitskogo
https://uabs.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/12797/dis_tymoschenko.pdf
https://svr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/dis_Mazurenko.pdf
https://buklib.net/books/33673/
https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Ekonomika-pidpr.-vodopid.-ta-vodovid_Pivovarov_Fedulova.pdf
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020-Q2.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2018Q4_ukr.pdf?v=4
https://unctad.org/en/docs/gdsmdp20101_en.pdf
https://2dip.su/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/6477/
http://xktei.km.ua/files/zdirnuk+14.pdf
http://www.ukrefs.com.ua/print%3Apage%2C1%2C113999-Upravlenie-personalom-na-predpriyatii-Debesskaya-central-naya-raiyonnaya-bol-nica.html
https://works.doklad.ru/view/a4cCWMrSE8o.html
https://unicheck.com


334 www.fao.org
http://www.fao.org/3/ap106e/ap106e.pdf

0.06%

335 publications.jrc.ec.europa.eu
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101562/jrc101562_impact%20of%20low%20oil%20prices%202…

0.06%

336 www.e-ng.ru
http://www.e-ng.ru/ekonomika_i_ekonomicheskaya_teoriya/masshtabi_napryami_i_naslidki.html

0.06%

337 www.dnu.dp.ua
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/D08.051.03/dissertation_5bc88f5d5892e.pdf

0.06%

338 www.aprnu.kharkiv.org
http://www.aprnu.kharkiv.org/doc/Zvit_NAPrNU_2013.pdf

0.06%

339 vuz-24.ru
http://vuz-24.ru/nex/vuz-53657.php

0.06%

340 ua-referat.com
https://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D1%96%D0%B…

0.06%

341 univer.nuczu.edu.ua
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/381/PozhBezpBudiv_ta_spor_2004_g.pdf

0.06%

342 ua.z-pdf.ru
http://ua.z-pdf.ru/7jazykoznanie/837050-87-movni-konceptualni-kartini-svitu-vipusk-chastina-zbirniku-vmischeno-naukovi-r…

0.06%

343 refleader.ru
http://refleader.ru/jgernayfsmerjge.html

0.06%

344 refleader.ru
http://refleader.ru/jgeqaspolpol.html

0.06%

345 www.BiblioFond.ru
https://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=578736

0.06%

346 referat-ok.com.ua
http://referat-ok.com.ua/ekonomichna-teoriya/konkurenciya-element-rinkovogo-mehanizmu

0.06%

347 referat-ok.com.ua
http://referat-ok.com.ua/ekonomichna-istoriya/stan-rinkovoji-konkurenciji-v-ukrajini

0.06%

348 www.BiblioFond.ru
https://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=603127

0.06%

349 www.vevivi.ru
http://www.vevivi.ru/best/Suchasn-poglyadi-na-gromadyanskii-shlyub-ref136381.html

0.06%

350 zp.edu.ua
https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T4.pdf

0.06%

351 eprints.cdu.edu.ua
http://eprints.cdu.edu.ua/528/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%…

0.06%

352 www.rbnz.govt.nz
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Publications/Bulletins/2014/2014jun77-2.pdf?revision=24edf722-d30a…

0.06%
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http://www.fao.org/3/ap106e/ap106e.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101562/jrc101562_impact+of+low+oil+prices+20160512.pdf
http://www.e-ng.ru/ekonomika_i_ekonomicheskaya_teoriya/masshtabi_napryami_i_naslidki.html
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/D08.051.03/dissertation_5bc88f5d5892e.pdf
http://www.aprnu.kharkiv.org/doc/Zvit_NAPrNU_2013.pdf
http://vuz-24.ru/nex/vuz-53657.php
https://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%84%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B8
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/381/PozhBezpBudiv_ta_spor_2004_g.pdf
http://ua.z-pdf.ru/7jazykoznanie/837050-87-movni-konceptualni-kartini-svitu-vipusk-chastina-zbirniku-vmischeno-naukovi-rozvidki-profesoriv-docentiv-vikladachiv-asp.php
http://refleader.ru/jgernayfsmerjge.html
http://refleader.ru/jgeqaspolpol.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=578736
http://referat-ok.com.ua/ekonomichna-teoriya/konkurenciya-element-rinkovogo-mehanizmu
http://referat-ok.com.ua/ekonomichna-istoriya/stan-rinkovoji-konkurenciji-v-ukrajini
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=603127
http://www.vevivi.ru/best/Suchasn-poglyadi-na-gromadyanskii-shlyub-ref136381.html
https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T4.pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/528/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD.pdf
https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Publications/Bulletins/2014/2014jun77-2.pdf?revision=24edf722-d30a-4cda-a806-3f710bdcd201
https://unicheck.com


353 ea.donntu.org:8080
http://ea.donntu.org:8080/bitstream/123456789/27489/4/%D0%9E%D0%9A%D0%A2_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE…

0.06%

354 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/sociology/00607544_0.html

0.06%

355 eprints.cdu.edu.ua
http://eprints.cdu.edu.ua/207/1/2010_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%…

0.06%

356 www.slideshare.net
https://www.slideshare.net/ssuser9c1e68/ss-79640327

0.06%

357 eprints.cdu.edu.ua
http://eprints.cdu.edu.ua/215/1/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%…

0.06%

358 lektsii.org
https://lektsii.org/6-32733.html

0.06%

359 www.slideshare.net
https://www.slideshare.net/UIFuture/2-73863745

0.06%

360 portal.tpu.ru
https://portal.tpu.ru/SHARED/r/RTR/Education/FinMan/Tab1/FinMan_StudyBook.pdf

0.06%

361 core.ac.uk
https://core.ac.uk/download/pdf/168411927.pdf

0.06%

362 core.ac.uk
https://core.ac.uk/download/pdf/300244933.pdf

0.06%

363 nashaucheba.ru
https://nashaucheba.ru/v10560/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%…

0.06%

364 core.ac.uk
https://core.ac.uk/download/pdf/42974009.pdf

0.06%

365 lektsii.org
https://lektsii.org/14-75847.html

0.06%

366 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65635a2ad78b4c43b89521316c37_0.html

0.06%

367 econom-law.cdu.edu.ua
https://econom-law.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%…

0.06%

368 rbidocs.rbi.org.in
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/MPR0910200CB2848C2D8A40758A1FB7AE110E3F16.PDF

0.06%

369 www.infineon.com
https://www.infineon.com/dgdl/irf3808pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015355dff39e196a

0.06%

370 sdamzavas.net
https://sdamzavas.net/2-46490.html

0.06%

371 services.rabobank.com
https://services.rabobank.com/publicationservice/download/publication/token/VbRRX7ekI4SjuAmyySAY

0.06%
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http://ea.donntu.org:8080/bitstream/123456789/27489/4/%D0%9E%D0%9A%D0%A2_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80_%D1%80.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/sociology/00607544_0.html
http://eprints.cdu.edu.ua/207/1/2010_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F._%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7.pdf
https://www.slideshare.net/ssuser9c1e68/ss-79640327
http://eprints.cdu.edu.ua/215/1/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B73.05.2013.pdf
https://lektsii.org/6-32733.html
https://www.slideshare.net/UIFuture/2-73863745
https://portal.tpu.ru/SHARED/r/RTR/Education/FinMan/Tab1/FinMan_StudyBook.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/168411927.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/300244933.pdf
https://nashaucheba.ru/v10560/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_-_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83_%D0%BF%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7?page=2
https://core.ac.uk/download/pdf/42974009.pdf
https://lektsii.org/14-75847.html
https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65635a2ad78b4c43b89521316c37_0.html
https://econom-law.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%96-%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-1.pdf
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/MPR0910200CB2848C2D8A40758A1FB7AE110E3F16.PDF
https://www.infineon.com/dgdl/irf3808pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015355dff39e196a
https://sdamzavas.net/2-46490.html
https://services.rabobank.com/publicationservice/download/publication/token/VbRRX7ekI4SjuAmyySAY
https://unicheck.com


372 www.imf.org
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr1493.pdf

0.06%

373 eprints.kname.edu.ua
https://eprints.kname.edu.ua/28793/1/2011%2014%D0%9D%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf

0.06%

374 dspace.wunu.edu.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/870/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%…

0.06%

375 eprints.cdu.edu.ua
http://eprints.cdu.edu.ua/394/1/bzkopulnui.pdf

0.06%

376 studfile.net
https://studfile.net/preview/5456514/

0.06%

377 osvita.ua
https://osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/21842/

0.06%

378 www.bestreferat.ru
https://www.bestreferat.ru/referat-49044.html

0.06%

379 www.culturaydeporte.gob.es
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:067e3922-191c-4687-b880-39d683a4d8cf/informe-de-igualdad.pdf

0.06%

380 xreferat.com
https://xreferat.com/113/9505-1-masshtabi-napryami-nasl-dki-m-zhnarodno-m-grac-robocho-sili.html

0.06%

381 oblpon.uz.ua
https://oblpon.uz.ua/wp-content/uploads/2016/03/soekru_12_15.compressed.pdf

0.06%

382 www.diodes.com
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP3032.pdf

0.06%

383 www.environment.nsw.gov.au
https://www.environment.nsw.gov.au/-/media/OEH/Corporate-Site/Documents/Climate-change/achieving-net-zero-emission…

0.06%

384 5fan.ru
http://5fan.ru/wievjob.php?id=31489

0.06%

385 www.virtual.ks.ua
https://www.virtual.ks.ua/essays-term-papers-and-diplomas/5612-conditions-of-formation-and-the-role-of-competition.html

0.06%

386 5fan.ru
http://5fan.ru/wievjob.php?id=96003

0.06%

387 comin.kmu.gov.ua
http://comin.kmu.gov.ua/document/137886/yuridichni_aspekti_reformuvannya_zmi.pdf

0.06%

388 old.bank.gov.ua
https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=98472676

0.06%

389 osvita.ukr-lit.com
https://osvita.ukr-lit.com/yakist-produkci%D1%97-poslug-yak-ekonomichna-kategoriya/

0.06%

390 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00052623_0.html

0.06%
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https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr1493.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/28793/1/2011+14%D0%9D+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/870/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85.pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/394/1/bzkopulnui.pdf
https://studfile.net/preview/5456514/
https://osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/21842/
https://www.bestreferat.ru/referat-49044.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr%3A067e3922-191c-4687-b880-39d683a4d8cf/informe-de-igualdad.pdf
https://xreferat.com/113/9505-1-masshtabi-napryami-nasl-dki-m-zhnarodno-m-grac-robocho-sili.html
https://oblpon.uz.ua/wp-content/uploads/2016/03/soekru_12_15.compressed.pdf
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP3032.pdf
https://www.environment.nsw.gov.au/-/media/OEH/Corporate-Site/Documents/Climate-change/achieving-net-zero-emissions-by-2050-fact-sheet-160604.pdf
http://5fan.ru/wievjob.php?id=31489
https://www.virtual.ks.ua/essays-term-papers-and-diplomas/5612-conditions-of-formation-and-the-role-of-competition.html
http://5fan.ru/wievjob.php?id=96003
http://comin.kmu.gov.ua/document/137886/yuridichni_aspekti_reformuvannya_zmi.pdf
https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=98472676
https://osvita.ukr-lit.com/yakist-produkci%D1%97-poslug-yak-ekonomichna-kategoriya/
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00052623_0.html
https://unicheck.com


391 diplomba.ru
http://diplomba.ru/work/73937

0.06%

392 digibug.ugr.es
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/580/15389807.pdf.txt;sequence=2

0.06%

393 diplomba.ru
http://diplomba.ru/work/15099

0.06%

394 www.pro-u4ot.info
http://www.pro-u4ot.info/index.php?CatID=343&section=browse

0.05%

395 UniverFiles.com
https://UniverFiles.com/1163825

0.05%

396 allrefrs.ru
https://allrefrs.ru/3-21069.html

0.05%

397 vpi.kpi.ua
http://vpi.kpi.ua/wp/wp-content/uploads/studentu/images_studentu_tytul_mag_disser.docx

0.05%

398 smida.gov.ua
https://smida.gov.ua/user_files/90886/1419/Statut_DKSMK2017.pdf

0.05%

399 www.rusnauka.com
http://www.rusnauka.com/1_KAND_2010/Economics/10_57472.doc.htm

0.05%

400 stud.wiki
https://stud.wiki/audit/2c0b65635a3ad68b5d43a88521316c27_0.html

0.05%

401 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0a65625b3bd69b4d43a88421216c27_0.html

0.05%

402 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00168451_0.html

0.05%

403 bibl.com.ua
https://bibl.com.ua/ekonomika/417/index.html

0.05%

404 bibl.com.ua
https://bibl.com.ua/pravo/34/index.html?page=12

0.05%

405 bibl.com.ua
https://bibl.com.ua/pravo/388/index.html?page=29

0.05%

406 buhgalter911.com
https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/pisma/nbu/razyyasneniya-po-voprosam-809308.html

0.05%

407 htks.kpi.ua
https://htks.kpi.ua/files/Title/2018/Regulations-2018.doc

0.05%

408 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/economy/3c0a65635b2bd78b4c43b88421206d27_2.html

0.05%

409 repository.sspu.sumy.ua
https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/4381/3/Prokopova_Osnovy%20Marketynhu.pdf

0.05%
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http://diplomba.ru/work/73937
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/580/15389807.pdf.txt%3Bsequence%3D2
http://diplomba.ru/work/15099
http://www.pro-u4ot.info/index.php?CatID=343&section=browse
https://univerfiles.com/1163825
https://allrefrs.ru/3-21069.html
http://vpi.kpi.ua/wp/wp-content/uploads/studentu/images_studentu_tytul_mag_disser.docx
https://smida.gov.ua/user_files/90886/1419/Statut_DKSMK2017.pdf
http://www.rusnauka.com/1_KAND_2010/Economics/10_57472.doc.htm
https://stud.wiki/audit/2c0b65635a3ad68b5d43a88521316c27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/economy/2c0a65625b3bd69b4d43a88421216c27_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00168451_0.html
https://bibl.com.ua/ekonomika/417/index.html
https://bibl.com.ua/pravo/34/index.html?page=12
https://bibl.com.ua/pravo/388/index.html?page=29
https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/pisma/nbu/razyyasneniya-po-voprosam-809308.html
https://htks.kpi.ua/files/Title/2018/Regulations-2018.doc
https://knowledge.allbest.ru/economy/3c0a65635b2bd78b4c43b88421206d27_2.html
https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/4381/3/Prokopova_Osnovy+Marketynhu.pdf
https://unicheck.com


410 studfile.net
https://studfile.net/preview/5403438/

0.05%

411 refdb.ru
https://refdb.ru/look/1165093-pall.html

0.05%

412 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/management/00128138_0.html

0.05%

413 www.visnuk.com.ua
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/9474

0.05%

414 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0b65635a2bd68a4d53b88521216d27_0.html

0.05%

415 mydocx.ru
https://mydocx.ru/12-124352.html

0.05%

416 www.vevivi.ru
http://www.vevivi.ru/best/Otsnka-vartost-nemateralnikh-aktivv-ref111358.html

0.05%

417 www.mmi-dmm.kpi.ua
http://www.mmi-dmm.kpi.ua/student/org_dup_proekt.pdf

0.05%

418 kursoviks.com.ua
https://kursoviks.com.ua/bd_ekonomika/article_post/3794-kursova-robota-analiz-finansovogo-stanu-tov-yedelveys-za-200…

0.05%

419 ooep.kpi.ua
https://ooep.kpi.ua/downloads/diplom/das_15.doc

0.05%

420 ukrefs.com.ua
http://ukrefs.com.ua/page,3,207977-Analiz-pribyli-i-rentabel-nosti-predpriyatiya.html

0.05%

421 osvita.kpi.ua
https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Pol_vupuskova%20_atest.doc

0.05%

422 uk.x-pdf.ru
http://uk.x-pdf.ru/6ekonomika/303114-1-3-ortinskiy-kernickiy-is-ekonomichna-bezpeka-pidpri-mstv-organizaciy-ustanov-na…

0.05%

423 lektsii.org
https://lektsii.org/5-46747.html

0.05%

424 tc.kpi.ua
http://tc.kpi.ua/content/diplom/Metod_B_S_M.pdf

0.05%

425 epa.kpi.ua
https://epa.kpi.ua/files/pol_mag_dip.pdf

0.05%

426 eprints.kname.edu.ua
https://eprints.kname.edu.ua/45175/1/2016_%D0%9F%D0%95%D0%A7_11%D0%9F%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%…

0.05%

427 ea.donntu.org:8080
http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/18298/1/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0…

0.05%

428 www.pdaa.edu.ua
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4753/monomah.pdf

0.05%
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https://studfile.net/preview/5403438/
https://refdb.ru/look/1165093-pall.html
https://otherreferats.allbest.ru/management/00128138_0.html
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/9474
https://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0b65635a2bd68a4d53b88521216d27_0.html
https://mydocx.ru/12-124352.html
http://www.vevivi.ru/best/Otsnka-vartost-nemateralnikh-aktivv-ref111358.html
http://www.mmi-dmm.kpi.ua/student/org_dup_proekt.pdf
https://kursoviks.com.ua/bd_ekonomika/article_post/3794-kursova-robota-analiz-finansovogo-stanu-tov-yedelveys-za-2004-2005-roki
https://ooep.kpi.ua/downloads/diplom/das_15.doc
http://ukrefs.com.ua/page%2C3%2C207977-Analiz-pribyli-i-rentabel-nosti-predpriyatiya.html
https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Pol_vupuskova+_atest.doc
http://uk.x-pdf.ru/6ekonomika/303114-1-3-ortinskiy-kernickiy-is-ekonomichna-bezpeka-pidpri-mstv-organizaciy-ustanov-navch-posib-k-pravova.php
https://lektsii.org/5-46747.html
http://tc.kpi.ua/content/diplom/Metod_B_S_M.pdf
https://epa.kpi.ua/files/pol_mag_dip.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/45175/1/2016_%D0%9F%D0%95%D0%A7_11%D0%9F+%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_+%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9B.+%D0%9D.+_%D1%83%D0%BA%D1%80.%D1%8F%D0%B72-+-05.pdf
http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/18298/1/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9C%D0%A2%D0%AD.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4753/monomah.pdf
https://unicheck.com


429 uadoc.zavantag.com
https://uadoc.zavantag.com/text/2705/index-1.html

0.05%

430 knowledge.allbest.ru
https://knowledge.allbest.ru/economy/3c0b65625a3bc78a5c53b88521316d36_0.html

0.05%

431 doc4web.ru
https://doc4web.ru/ekonomika/ocinka-vartosti-nematerialnih-aktiviv.html

0.05%

432 ukrreferat.com
https://ukrreferat.com/chapters/marketing/konkurentospromozhnist-produktsii-ta-metodi-ii-viznachennya-kursova-robota.html

0.05%

433 works.doklad.ru
https://works.doklad.ru/view/LCoRivLnsGs/all.html

0.05%

434 dspace.wunu.edu.ua
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/18708/1/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2…

0.05%

435 www.pdaa.edu.ua
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4753/konkurentospromozhnistbrendu.pdf

0.05%

436 fmf.kpi.ua
http://fmf.kpi.ua/media/imperavi/%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%…

0.05%

437 dodiplom.ru
http://dodiplom.ru/ready/67573

0.05%

438 files.khadi.kharkov.ua
http://files.khadi.kharkov.ua/laboratoriji/item/download/3230_f1763898d80d082bf127b7cdff8783d3.html

0.05%

439 conf.htei.org.ua
http://conf.htei.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/zbirniktez-26-27bereznya2015.pdf

0.05%

440 www.BiblioFond.ru
https://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=696690

0.05%

441 bibl.com.ua
http://bibl.com.ua/pravo/388/index.html?page=46

0.05%

442 5fan.ru
http://5fan.ru/wievjob.php?id=48179

0.05%

443 journals.khnu.km.ua
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_3_1/124-127.pdf

0.05%

444 nmetau.edu.ua
https://nmetau.edu.ua/file/tom_2_14.doc

0.05%

445 ua-referat.com
https://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%96_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1…

0.05%

446 ua-referat.com
https://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B…

0.05%

447 ela.kpi.ua
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27403/1/MD2019_OPP_TNR.pdf

0.05%
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https://uadoc.zavantag.com/text/2705/index-1.html
https://knowledge.allbest.ru/economy/3c0b65625a3bc78a5c53b88521316d36_0.html
https://doc4web.ru/ekonomika/ocinka-vartosti-nematerialnih-aktiviv.html
https://ukrreferat.com/chapters/marketing/konkurentospromozhnist-produktsii-ta-metodi-ii-viznachennya-kursova-robota.html
https://works.doklad.ru/view/LCoRivLnsGs/all.html
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/18708/1/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%90.%D0%9C._%D0%94%D0%A0.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4753/konkurentospromozhnistbrendu.pdf
http://fmf.kpi.ua/media/imperavi/%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82+%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.doc
http://dodiplom.ru/ready/67573
http://files.khadi.kharkov.ua/laboratoriji/item/download/3230_f1763898d80d082bf127b7cdff8783d3.html
http://conf.htei.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/zbirniktez-26-27bereznya2015.pdf
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=696690
http://bibl.com.ua/pravo/388/index.html?page=46
http://5fan.ru/wievjob.php?id=48179
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_3_1/124-127.pdf
https://nmetau.edu.ua/file/tom_2_14.doc
https://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%96_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83_%D0%97%D0%90%D0%A2_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27403/1/MD2019_OPP_TNR.pdf
https://unicheck.com


448 library.nuft.edu.ua
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/44_13.pdf

0.05%

449 nmetau.edu.ua
http://nmetau.edu.ua/file/molodaya_akademiya_2014__tom_2.doc

0.05%

450 ua-referat.com
https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D1%96_%D1%80%D0%…

0.05%

451 eprints.kname.edu.ua
https://eprints.kname.edu.ua/32701/1/%282012%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20473%D0%9C%20%D0%A0%D0%93%…

0.05%

452 refleader.ru
http://refleader.ru/jgeqasujgpolujg.html

0.05%

453 studies.in.ua
http://studies.in.ua/bzakon/81-36-principi-rinkovoyi-ekonomki.html

0.05%

454 nauka-online.com
https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/11/protses-kalandruvannya-paperu-i-rozvitok-konstrukts…

0.05%

455 ped-ejournal.cdu.edu.ua
http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1086

0.05%

456 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00096318_0.html

0.05%

457 eprints.zu.edu.ua
http://eprints.zu.edu.ua/30432/1/dys_Konovalcuk.pdf

0.05%

458 www.exceltur.org
https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2014/10/Perspectivas_N28_informe.pdf

0.05%

459 www.umsa.edu.ua
https://www.umsa.edu.ua/storage/kf_vn_med_three_mz/docs/n5FVDxleqWJq8I7HVflsHKXATUG4he0clANrmVwN.pdf

0.05%

460 lubp.com.ua
http://lubp.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%…

0.05%

461 www.uzhnu.edu.ua
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/25223

0.05%

462 studin.ru
https://studin.ru/all/marketing-torgovlya/upravlinnya-marketingovoyu-diyalnistyu-pidpriemstva/praktika/harakterystyka-pidp…

0.05%

463 www.yumpu.com
https://www.yumpu.com/es/document/view/14132884/practicas-de-geologia-mapas-geologicos-y-problemas-ets-

0.05%

464 www2.deloitte.com
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/life-sciences-health-care/ch_Studie_Pharmaceutical_China…

0.05%

465 zavantag.com
https://zavantag.com/docs/index-16646208.html

0.05%

466 otherreferats.allbest.ru
https://otherreferats.allbest.ru/management/00074913_0.html

0.05%
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http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/44_13.pdf
http://nmetau.edu.ua/file/molodaya_akademiya_2014__tom_2.doc
https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%8F%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://eprints.kname.edu.ua/32701/1/%282012+%D0%BF%D0%B5%D1%87.+473%D0%9C+%D0%A0%D0%93%D0%97_%D0%A2%D0%A2_%D0%97%D0%9A%D0%A2_%D1%80%D0%B5%D0%B4_12%29.pdf
http://refleader.ru/jgeqasujgpolujg.html
http://studies.in.ua/bzakon/81-36-principi-rinkovoyi-ekonomki.html
https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/11/protses-kalandruvannya-paperu-i-rozvitok-konstruktsij-mashinnih-kalandriv/
http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1086
https://otherreferats.allbest.ru/economy/00096318_0.html
http://eprints.zu.edu.ua/30432/1/dys_Konovalcuk.pdf
https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2014/10/Perspectivas_N28_informe.pdf
https://www.umsa.edu.ua/storage/kf_vn_med_three_mz/docs/n5FVDxleqWJq8I7HVflsHKXATUG4he0clANrmVwN.pdf
http://lubp.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8E%D0%BA.pdf
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/25223
https://studin.ru/all/marketing-torgovlya/upravlinnya-marketingovoyu-diyalnistyu-pidpriemstva/praktika/harakterystyka-pidpryemstva
https://www.yumpu.com/es/document/view/14132884/practicas-de-geologia-mapas-geologicos-y-problemas-ets-
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/life-sciences-health-care/ch_Studie_Pharmaceutical_China_05052014.pdf
https://zavantag.com/docs/index-16646208.html
https://otherreferats.allbest.ru/management/00074913_0.html
https://unicheck.com


467 www.stud24.ru
https://www.stud24.ru/economics/ocnka-konkurentospromozhnost-torgovelnogo-pdprimstva/484026-1873679-page3.html

0.05%

468 www.ukdataservice.ac.uk
https://www.ukdataservice.ac.uk/media/263125/strano-paper.pdf

0.05%

469 rua.ua.es
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/68269/1/Los_estereotipos_de_genero_a_traves_de_los_pro_GarciaGalbis_Cruz…

0.05%

470 www.medigraphic.com
https://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-2003/pt033d.pdf

0.05%

471 kmr.ligazakon.ua
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/E8E11BB0F2EC5FEBC2257FAB00687C75?OpenDocument

0.05%

472 repository.hneu.edu.ua
http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4937/1/%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%…

0.05%

473 revolution.allbest.ru
https://revolution.allbest.ru/international/00692079_0.html

0.05%

474 refleader.ru
http://refleader.ru/jgepolotrotrjge.html

0.05%

475 www.ph-ludwigsburg.de
https://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/2e-imix-t-01/user_files/Veranstaltungsmaterialien_offen/Zusatzmaterialie…

0.05%

476 inmad.vntu.edu.ua
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/F6D57B04-F5DE-4F0D-8B6A-D10B6BC6CE76.pdf

0.05%

477 skaz.com.ua
https://skaz.com.ua/geograf/10989/index.html

0.05%

478 www.slideshare.net
https://www.slideshare.net/alandbravo/diagnostico-productivo-de-la-region-hunuco

0.05%

479 www.slideshare.net
https://www.slideshare.net/rashidjaved925059/gmworkfinalreport-140129104656phpapp02

0.05%

480 www.slideshare.net
https://www.slideshare.net/rznz/2-87214018

0.05%

481 physics.lnu.edu.ua
https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/Venhryn_dys.pdf

0.05%

482 loga.gov.ua
http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/profil_lugansk_17_10_2019-2-opracovane_22.10.2019.pdf

0.05%

483 www.lnu.edu.ua
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/dis_lapii.pdf

0.05%

484 repository.ldufk.edu.ua
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/4001/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB…

0.05%

485 www.bestreferat.ru
https://www.bestreferat.ru/referat-222756.html

0.05%
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https://www.stud24.ru/economics/ocnka-konkurentospromozhnost-torgovelnogo-pdprimstva/484026-1873679-page3.html
https://www.ukdataservice.ac.uk/media/263125/strano-paper.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/68269/1/Los_estereotipos_de_genero_a_traves_de_los_pro_GarciaGalbis_Cruz_Maria_Pilar.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-2003/pt033d.pdf
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/E8E11BB0F2EC5FEBC2257FAB00687C75?OpenDocument
http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4937/1/%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9E.%D0%92.+%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%9D%D0%9A%D0%90+%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86+%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%84%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90.pdf
https://revolution.allbest.ru/international/00692079_0.html
http://refleader.ru/jgepolotrotrjge.html
https://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/2e-imix-t-01/user_files/Veranstaltungsmaterialien_offen/Zusatzmaterialien/Skripte_Krauter/FD_Geom_Skript_neu_2008.pdf
http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/F6D57B04-F5DE-4F0D-8B6A-D10B6BC6CE76.pdf
https://skaz.com.ua/geograf/10989/index.html
https://www.slideshare.net/alandbravo/diagnostico-productivo-de-la-region-hunuco
https://www.slideshare.net/rashidjaved925059/gmworkfinalreport-140129104656phpapp02
https://www.slideshare.net/rznz/2-87214018
https://physics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/Venhryn_dys.pdf
http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/profil_lugansk_17_10_2019-2-opracovane_22.10.2019.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/dis_lapii.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/4001/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf
https://www.bestreferat.ru/referat-222756.html
https://unicheck.com


486 nauka-online.com
https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/7/skoringovi-modeli-dlya-otsinki-kreditospromozhnosti-p…

0.05%

487 ela.kpi.ua
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27267/1/Pavlenko_magistr.pdf

0.05%

488 doczz.com.br
https://doczz.com.br/doc/195918/volume5--n%C2%B0-1

0.05%

489 edoc.pub
https://edoc.pub/fisica-i-5-pdf-free.html

0.05%

490 edoc.ub.uni-muenchen.de
https://edoc.ub.uni-muenchen.de/11245/1/Anna_Beraldi.pdf

0.05%

491 eds.kpi.ua
https://eds.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/10/METOD_MAG.pdf

0.05%

492 ela.kpi.ua
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23193/1/Petrychyk_magistr.pdf

0.05%

493 ela.kpi.ua
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27158/1/Hryshkov_magistr.docx

0.05%

494 ela.kpi.ua
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27631/1/Bigun_magistr.pdf

0.05%

495 core.ac.uk
https://core.ac.uk/download/pdf/227281958.pdf

0.05%

496 ela.kpi.ua
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/30505/1/Andriichuk_magistr.pdf

0.05%

497 ela.kpi.ua
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/32329/1/Veider_magistr.pdf

0.05%

498 elr.tnpu.edu.ua
https://elr.tnpu.edu.ua/pluginfile.php/124367/mod_resource/content/0/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%…

0.05%

499 en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Automation

0.05%

500 studopedia.su
https://studopedia.su/17_18836_konkurentnozdatnist-produktsii.html

0.05%

501 eprints.kname.edu.ua
https://eprints.kname.edu.ua/3374/1/%E2%84%961%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%…

0.05%

502 core.ac.uk
https://core.ac.uk/download/pdf/79159894.pdf

0.05%

503 cinref.ru
https://cinref.ru/razdel/03300menejment/18/271355.htm

0.05%

504 eprints.kname.edu.ua
https://eprints.kname.edu.ua/39302/1/2013%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.15%D0%9D%20%D0%84%D0%A2%20%D0%B…

0.05%
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https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/7/skoringovi-modeli-dlya-otsinki-kreditospromozhnosti-pozichalnikiv-banku/
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27267/1/Pavlenko_magistr.pdf
https://doczz.com.br/doc/195918/volume5--n%C2%B0-1
https://edoc.pub/fisica-i-5-pdf-free.html
https://edoc.ub.uni-muenchen.de/11245/1/Anna_Beraldi.pdf
https://eds.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/10/METOD_MAG.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23193/1/Petrychyk_magistr.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27158/1/Hryshkov_magistr.docx
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27631/1/Bigun_magistr.pdf
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Цитати

Включені цитати 4

«змагатися з розумом, використовуючи свої унікальні властивості, на які конкуренти не впливають; стара,
успішна стратегія дозволяє зберегти досягнуті межі; нова, креативна стратегія, заснована на ній, забезпечить
певний рівень свободи діяльності в майбутньому; уникайте жорсткої конкуренції, яка може призвести до
взаємних руйнувань, зосереджуючись на подібних, другорядних перевагах…»

1

« фінансові цілі; ставлення до ризику; цінності організації; системи контролю та стимулювання; 24 організаційна
структура; система бухгалтерського обліку; типи вищих керівників та їх стиль управління; уявлення про шляхи
розвитку фірми; склад ради директорів; обмеження держави та зобов’язання фірми, які зменшують свободу
вибору рішень та поведінки…»

2

«Яка тривалість конкурентних переваг?»3

«плану дій керівництва щодо успішної конкуренції та надання переваги клієнтам»4
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(дата, підпис)

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
освітнього ступеня магістр

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА
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Студент групи ЕП – м 19          Скібіцька Аліна Андріївна        _______________

(шифр групи) (прізвище, ім’я, по батькові)   (підпис)

 Науковий керівник       д.е.н., професор Яценко О. В. _______________

 (вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали) (підпис) 

 _________________: __________________________________ _______________

 (вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали) (підпис) 

Черкаси – 2020
РЕФЕРАТ

  Кваліфікаційна  робота  містить  __  сторінок,  __  таблиць,  __  рисунків,

список літератури з 76 найменувань, __додатків.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА
          Конкурентоспроможність  підприємства  -  здатність  виробляти  та

                продавати  швидко,  дешево,  ефективно,  продавати  в  достатній  кількості,  з

        високим  технологічним  рівнем  обслуговування.  Конкурентоспроможність

підприємства - це можливість ефективно управляти власними та позиковими

ресурсами в умовах конкурентного ринку.

Об'єктом дослідження обрано Товариство з обмеженою відповідальністю

«АВТОТЕХПРОМ-2002».

 Предметом  вивчення є теоретичні засади і діюча практика дослідження

конкурентоспроможності підприємства та шляхи її підвищення.

Метою написання кваліфікаційної роботи є систематизація, розширення

              та  закріплення  теоретичних  знань,  виявлення  проблемних  питань  щодо
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економічного обґрунтування конкурентоспроможності підприємства, розробка

пропозицій щодо покращення конкурентоспроможності підприємства.

Завданнями кваліфікаційної роботи є:

 розкрити поняття конкуренція, конкурентоспроможність підприємства та

конкурентні переваги;

 розкрити показники конкурентоспроможності;

 виявити техніку розрахунку та характеристику конкурентоспроможності;

 розкрити види конкурентних стратегій;

 проаналізувати методи оцінки конкурентоспроможності підприємства;

 проаналізувати динаміку показників підприємства;

 за результатами дooслідження розробити систему заходів щoдo шляхів 

підвищення конкурентоспроможності підприємства.

          За  результатами  дослідження  запропоновано  шляхи  підвищення

конкурентоспроможності ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002».

Рік виконання кваліфікаційної роботи: 2020 рік.

Рік захисту роботи: 2020 рік.
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ВСТУП
          Конкурентоспроможність  підприємства  -  здатність  виробляти  та

                продавати  швидко,  дешево,  ефективно,  продавати  в  достатній  кількості,  з

високим технологічним рівнем обслуговування. 

          Конкурентоспроможність  підприємства  можна  визначити  як  її

                  порівняльну  перевагу  перед  іншими  підприємствами  в  тій  же  галузі  в

національній економіці і за її межами. Це означає, що конкурентоспроможність

підприємства  може  бути  визначена  тільки  в межах групи підприємств, що

належать до однієї галузі, або підприємств, які виробляють товари-замінники.

Конкурентоспроможність підприємства відіграє важливу роль для країни, так як

підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках дозволяє

збільшити експорт і збалансувати платіжний баланс.

          Конкурентоспроможність  підприємства  -  це  можливість  ефективно

управляти власними та позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку.

            Виробництво  та  продаж  конкурентоспроможних  товарів  -  передумова

            конкурентоспроможності  підприємства.  У  більш  широкому  розумінні  для

забезпечення конкурентоспроможності потрібна систематична робота протягом

усього виробничо-економічного циклу, що призводить до конкурентних переваг

              у  НДДКР,  виробництві,  управлінні,  фінансах,  маркетингу  і  тд.

Конкурентоспроможність фірми є результатом її конкурентних переваг у цілому

спектрі управлінських проблем компанії. 

Критерієм конкурентоспроможності є рівень продажів і стабільне місце

            на  ринку.  Поняття  конкурентоспроможності  включає  великий  набір

економічних характеристик, що визначають становище фірми на галузевому

ринку (національному чи глобальному).

              Цей  комплекс  може  включати  характеристики  товару  через  обсяг

                виробництва,  а  також  фактори,  що  формують  загальні  економічні  умови

              виробництва  та  збуту.  Рівень  конкурентоспроможності  підприємства  -  це

дзеркало, яке відображає сукупні результати майже всіх служб підприємства.
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Проблемами розвитку теорії та практики економіки підприємства, аналізу

          конкурентоспроможності  підприємства  присвячені  праці  зарубіжних  та

вітчизняних вчених: Бойчика І. М., Ганаба М.Д., Гарачука Ю.О., Орлова О.О.,

Охріменко В.М., Рижикова В.С., Тарасюка Г.М., О.О. Гетьмана, на ін.

           Актуальність  теми.  Мeeтою  будь-якої  підприємницької  діяльності  є

досягнення конкурентних позицій на ринку, а також позитивного економічного

            ефекту.  Для  досягнення  підприємства  позитивного  економічного  ефекту

           необхідно  контролювати  показники  ефективності  з  якою  використовуються

                основних  фондів,  що  обчислюється  як  відношення  прибутку  до  середньої

                вартості  основних  засобів,  а  також  оборотних  активів,  що  підтверджує

актуальність теми кваліфікаційної роботи.

         Метою  написання  кваліфікаційної  роботи є  систематизація,

розширення та закріплення теоретичних знань, виявлення проблемних питань

        щодо  економічного  обґрунтування  конкурентоспроможності  підприємства,

розробка пропозицій щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства.

         Об'єктом дослідження  обрано  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-2002»,  яке  є

                юридичною  особою  та  здійснює  свою  діяльність  згідно  з  чинним

законодавством України.

Предметом вивчення є теоретичні засади і діюча практика дослідження

конкурентоспроможності підприємства та шляхи її підвищення.

Основними завданнями кваліфікаційної роботи є:

 розкрити поняття конкуренція, конкурентоспроможність підприємства та

конкурентні переваги;

 розкрити показники конкурентоспроможності;

 виявити техніку розрахунку та характеристику конкурентоспроможності;

 розкрити види конкурентних стратегій;

 проаналізувати методи оцінки конкурентоспроможності підприємства;

 проаналізувати динаміку показників підприємства;

 за результатами дослідження розробити систему заходів щoдo шляхів  
підвищення конкурентоспроможності підприємства.
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          Для  проведення  аналізу  діяльності  підприємства  використовувались

методи і прийоми фінансового та економічного аналізу.

             Інформаційною  базою дослідження  є  наукові  праці  вітчизняних  і

          зарубіжних  вчених  пов’язаних  з  дослідженням  конкурентоспроможності

  підприємства;  підвищення  ефективності  діяльності  підприємства;  економіки

підприємства в цілому;дані фінансової звітності ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002»

за 2017-2019 рр.

        Апробація  результатів  роботи. XIV Міжнародна  науково-практична

конференція «Multidisciplinary research», 21-24 грудня 2020 р., Більбао, Іспанія.

           Аналіз  конкурентоспроможності  підприємства  на  прикладі   ТОВ

«АВТОТЕХРОМ-2002» за 2017-2019 рр.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОС

ТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Поняття конкуренція, конкурентоспроможність підприємства та

конкурентні переваги

Конкуренція є  центральним  поняттям,  яке  виражає  сутність  ринкових

відносин в нинішньому суспільстві. Конкуренція є найважливішою частиною

всієї ринкової економіки. Стимулом, який спонукає людину змагатися, бажання

перевершити суперників.

          Економічна  конкуренція  означає  конкуренцію  між  суб’єктами

              господарювання  з  метою  отримання  переваг  над  іншими  суб’єктами

            господарювання  завдяки  власним  досягненням,  внаслідок  чого  споживачі,

суб'єкти господарювання мають вибір між кількома продавцями, покупцями, а

один суб'єкт господарювання не може визначити умови обігу товарів на ринку.

              Слово  «concurrentia»  перекладається  з  латинської  як  «змагання  або

суперництво». Боротьба між виробниками за найкращі умови виробництва та

реалізації товарів і послуг, за привласнення більших прибутків це конкуренція

виражена як економічна категорія. Конкуренція як основний механізм ринкових

відносин змушує підприємців конкурувати між собою і таким чином сприяти

найвищим результатам. Основним змістом конкуренції найповніше задоволення

потреб населення,  свобода доступу до різних ринків, дешевша продукція та

підвищення її якості тощо. Це запобігає концентрації економічної влади в одних

руках, запобігає зловживанню такою владою та забезпечує відкритість ринків.

Функції конкуренції, які вона забезпечує в ринковій: 

 функцію регулювання; 

 мотиваційну функцію; 

 розподільчу функцію; 

 функцію контрольну.

          Конкуренція  економічна  конкуренція  виробників  однакових  видів

                  продукції  на  ринку  з  метою  залучення  більшої  кількості  споживачів  та
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            отримання  максимального  доходу  в  короткостроковій  або  довгостроковій

перспективі.  Основа  конкурентних  відносин,  свобода  вибору  реалізується  у

вигляді  бажання  кожного  отримати особистий  дохід  для  себе.  Наявність  на

                  ринку  великої  кількості  незалежних  продавців  та  покупців  це  і  означає

конкуренція [15].

Форми, що підтверджують конкуренцію [9]:

 конкуренція між  товарами  однієї  асортиментної  групи, між  подібними

              об’єктами,  що  задовольняють  однакову  потребу  це  предметна  форма

конкуренції;
               функціональна  форма  -  конкуренція  між  товарами  (предметами)  -

замінниками.
Методи змагання засновані на:

 критерії підвищення якості товару (нецінові);

 критерії підвищення якості, обслуговування товарів;

 зниження ціни (ціна);

 зменшення експлуатаційних витрат для споживача товарів;

 використання всіх конкурентних переваг об’єкта та суб’єкта (інтеграла).

Змагання можуть проходити на таких рівнях:

 місцеві (у групі, відділі, організації тощо);

 регіональні (район, місто, область тощо);

 національний (в країні); - міжнародні (у кількох країнах);

 глобальний (у всьому світі, без конкретних країн).

Фактори, що впливають на конкуренцію:

  розмір ринку - чим більший, тим більша конкуренція;

   темпи  зростання  ринку -  темпи зростання  сприяють  проникненню  на

ринок;

  потужність - потужність потужності призводить до поділу цін;

  бар’єри для входу або виходу з ринку - бар’єри захищають позиції фірм,

їх відсутність робить ринки вразливими для виходу неконкурентоспроможних

новачків;
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  ціна;

  рівень стандартизації товарів - покупки мають перевагу, оскільки вони

легко переходять від одного товару до іншого;

  мобільні технологічні модулі;

                   вимоги  до  суми  необхідних  капітальних  вкладень  -  вимоги  фірми

збільшують ризик, створюють додаткові бар'єри для входу - виходу;

               вертикальна  інтеграція  збільшує  вимоги  до  величини  капіталу,

            призводить  до  значного  розвитку  конкурентоспроможності  та  виробничих

витрат - інтегрованих, приватно інтегрованих та неінтегрованих фірм;

               економія  на  масштабі  -  збільшує  приватний  ринок,  необхідний  для

досягнення конкурентоспроможності товару;

  швидке відновлення асоціації.

Конкурентоспроможність підприємства - здатність робити, реалізовувати

 швидко,   дешево,   якісно,   продавати   в   достатній   кількості   при   високому

технологічному рівні обслуговування [ 16].

          Конкурентоспроможність  підприємства  -  це  можливість  ефективно

управляти власними та позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку.

            Виробництво  та  продаж  конкурентоспроможних  товарів  -  передумова

конкурентоспроможності фірми. У більш широкому розумінні для забезпечення

          конкурентоспроможності  потрібна  систематична  робота  протягом  усього

             виробничо-економічного  циклу,  що  призводить  до  конкурентних  переваг  у

НДДКР, виробництві, управлінні, фінансах, маркетингу тощо [21].

Конкурентоспроможність підприємства є результатом його конкурентних

переваг у всьому спектрі управлінських проблем компанії [23].

                Рівень  продажів  і  стабільне  місце  на  ринку  це  критерій

          конкурентоспроможності.  Оптимізація  політики  поведінки  в  умовах

            конкретного  ринку  України  здатна  істотно  збільшити  «виживання»,

            стабільність,  тривалість  конкурентних  переваг  та  забезпечити  подальше

зростання  підприємства.  Поняття  конкурентоспроможності  включає  великий

              набір  економічних  характеристик,  що  визначають  становище  фірми  на
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              галузевому  ринку  (національному  чи  глобальному).  Цей  комплекс  може

включати характеристики товару через сферу виробництва, а також фактори, що

              формують  загальні  економічні  умови  виробництва  та  збуту.  Рівень

конкурентоспроможності  підприємства -  це дзеркало, яке відображає сукупні

результати майже всіх послуг підприємства [20].

          Конкурентоспроможність  товару  відображає  його  здатність  краще

задовольняти попит споживачів порівняно з аналогічними товарами на ринку.

Він визначається конкурентними перевагами: з одного боку, якістю товару, його

    технічним   рівнем,   споживчими   властивостями,   з   іншого   боку   -   цінами,

встановленими продавцями товарів [20].

Крім того, на конкурентоспроможність впливають переваги гарантійного

        та  післягарантійного  обслуговування,  реклами,  іміджу   виробника,   а   також

ситуація на ринку, коливання попиту. Високий рівень конкурентоспроможності

    товару  вказує  на  раціональність  його  виробництва  та  можливість  вигідних

продажів [29].

У той же час конкурентоспроможність товару - це не тільки висока якість

і технічний рівень, це ще й вміле маневрування в ринковому просторі та часі, а

головне  -  максимальне  врахування  вимог  та  можливостей  конкретних  груп

      покупців.  Більше  того,  об'єктивна   оцінка   всіх   аспектів   рівня

конкурентоспроможності може бути зроблена лише на основі критеріїв, що

    використовуються  споживачем,  для  якого  цей  товар  призначений.  Причини

конкурентоспроможності  товару  потрібно  шукати  в  конкурентних  перевагах

    його  індивідуальних  характеристик,   що   є   наслідком   більш   ефективного

      управління   процесом   розробки,   реалізації  та  експлуатації  пропонованої

        продукції.  Конкурентоспроможність  товару  та  конкурентоспроможність

      виробника  співвідносяться  як  частина,  так  і  цілісність.  Здатність  компаній

конкурувати   на   певному   товарному   ринку   безпосередньо   залежить   від

   конкурентоспроможності   товару,   а   також   сукупності   економічних   методів

управління діяльністю фірми, що впливають на результати конкуренції [37].
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Конкурентною перевагою є рівень ефективного використання всіх видів

ресурсів, доступних фірмі (а також отриманих для майбутнього споживання)

[37].

Конкурентна  перевага  порівняльна,  а  отже  відносна,  а  не  абсолютна,

оскільки її можна оцінити лише порівнянням характеристик, що впливають на

економічну ефективність збуту [35].

            Існує  ціла  ієрархія  джерел  конкурентних  переваг.  Низькопоставлені

переваги,  такі  як дешева  робоча сила  або  сировина, можуть легко  отримати

конкуренти. Вони мають можливість скопіювати ці переваги, знайшовши інше

джерело дешевої робочої сили чи сировини, або звести їх нанівець, виробляючи

свою продукцію або залучаючи ресурси там, де є лідер.

Переваги вищого  порядку  (запатентована  технологія,  диференціація  на

основі  унікальних  продуктів  або  послуг,  репутація  фірми,  що  базується  на

                розширеній  маркетинговій  діяльності,  або  тісні  стосунки  з  клієнтами,  які

посилюються тим, що клієнту буде важко змінити постачальника) довше. Вони

мають певні особливості [15].

По-перше, для досягнення таких переваг потрібно мати унікальні навички

                та  вміння  -  спеціалізований  та  більш  підготовлений  персонал,  відповідне

                    технічне  обладнання,  а  в  багатьох  випадках  -  тісні  зв’язки  з  ключовими

клієнтами.
По-друге, переваги високого порядку, як правило, можливі при тривалих

та інтенсивних інвестиціях у виробничі потужності, спеціалізованому навчанні

персоналу, НДДКР або маркетингу.

                  Вигоди,  засновані  лише  на  рівні  витрат,  як  правило,  не  настільки

стабільні, як на основі диференціації. Однією з причин цього є те, що будь-яке

нове джерело зниження витрат,  хоч і простим, може разом позбавити фірму

переваги у витратах. Таким чином, якщо робоча сила дешева, можна обійти

фірму з набагато вищою продуктивністю, тоді як у випадку диференціації, щоб

обійти конкурента, зазвичай потрібно запропонувати той самий набір товарів,

якщо не більше. Крім того, вигідні лише витрати є більш вразливими, оскільки
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поява нових товарів або інші форми диференціації можуть знищити переваги,

отримані у виробництві старої продукції.

         Другим  визначальним  компонентом  конкурентних  переваг  є  кількість

очевидних  джерел  конкурентних  переваг,  доступних  для  фірм.  Якщо  фірма

покладається лише на одну перевагу (скажімо, на менш дорогий дизайн або

                доступ  до  дешевшої  сировини),  конкуренти  спробують  позбавити  її  цієї

переваги або знайти спосіб обійти її, вигадуючи щось інше. Фірми, які протягом

            багатьох  років  утримують  керівництво,  прагнуть  забезпечити  собі  якомога

більше переваг у всіх частинах ланцюжка створення вартості [16].

Постійна модернізація виробництва та інших видів діяльності є третьою і

найбільш важливою причиною збереження конкурентних переваг. Якщо лідер,

досягнувши  переваги,  зупиниться  на  досягнутому,  майже  будь-яка  перевага

згодом буде скопійована конкурентами. Якщо ви хочете зберегти перевагу, ви не

можете стояти на місці: фірма повинна створювати нові переваги, принаймні з

такою ж швидкістю, як конкуренти можуть копіювати існуючі.

              Основним  завданням  є  постійне  вдосконалення  роботи  компанії  для

              посилення  існуючих  переваг,  таких  як  більш  ефективне  використання

виробничих потужностей  або  більш  гнучке обслуговування споживачів.  Тоді

конкурентам буде ще важче обійти це, оскільки для цього їм терміново потрібно

буде покращити власні показники, для чого вони можуть просто не мати сил

[20].

            Однак  врешті-решт,  щоб  зберегти  конкурентну  перевагу,  необхідно

розширити набір його джерел та вдосконалити їх, перейти до переваг вищого

порядку, які тривають довше [24].

Таким  чином,  важливим  атрибутом  ринкової  економіки  є  конкуренція.

Конкуренція є єдино можливим засобом досягнення балансу між попитом та

пропозицією, та охоплює всі  виробничі та споживчі відносини, і,  зрештою, -

            соціальними  потребами  та  виробництвом.  Конкуренція  виконує  функцію

  спілкування  (кооперації)  та  узгодження  інтересів  виробників  -  в  результаті

розподілу  праці інтерес кожного з них пов’язаний і взаємодіє з інтересами
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              інших  виробників.  Конкуренція  стимулює  підвищення  якості  продукції  та

послуг. Формування ринкової ціни це важлива функція конкуренції.

          Поняття  «конкурентоспроможність»  є  похідним  від  поняття

«конкуренція», яке трактується як суперництво виробників за споживача.

              Конкуренція  є  органічною  рисою  ринкової  економіки  і  передбачає

наявність на ринку значної кількості незалежних продавців і покупців, здатність

                  цих  учасників  ринку  вільно  входити  і  виходити  з  нього.  Тільки

конкурентоспроможні компанії можуть успішно працювати на конкурентному

ринку.

      Актуальність  конкурентоспроможності  вітчизняних  підприємств

            агропромислового  комплексу  особливо  посилюється  у  зв'язку  із  членством

                України  в  СОТ  і  глобалізацією  ринків,  що  супроводжується  швидким

проникненням  іноземних  товарів  на  вітчизняні  ринки  і  відповідно  істотним

посиленням конкуренції. В цих умовах пріоритетним і надзвичайно важливим

            постає  завдання  підвищення  їх  конкурентоспроможності  і  забезпечення

економічного благополуччя в довгостроковому періоді.

Конкурентоспроможність – це багатогранне поняття і може розглядатися

на різних рівнях: окремих товарів, окремого товаровиробника, галузі і країни в

                  цілому.  В  економічній  літературі  ще  не  склалося  єдиної  думки  щодо

          трактування  поняття  «конкурентоспроможність  підприємства»,  хоча  за

ключовими позиціями особливих розбіжностей не існує.

Є підстави трактувати конкурентоспроможність підприємства як його

здатність  виробляти  конкурентоспроможну  продукцію  в  достатній  кількості,

    забезпечувати  її  збут,  підгримувати  стійкі  позиції  на  ринку,  функціонувати

            прибутково  і  витримувати  конкуренцію  з  однопрофільними  суб'єктами

господарювання.

        Для  глибшого  розуміння  поняття  «конкурентоспроможність

 підприємства» важливо його розглядати в єдності з  поняттям  «конкурентна
 перевага». За висловом Барні (Barney), конкурентна перевага має місце тоді,

            коли  підприємство  реалізує  таку  концепцію  створення  вартості
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(використовуючи свої цінні та рідкісні організаційні ресурси), яка одночасно не

може бути реалізована ніким з її нинішніх або потенційних конкурентів.

Конкурентоспроможне підприємство є привабливим для інвесторів, має

добрий імідж серед споживачів, інших партнерів мікросередовища, раціонально

розпоряджається власними і  позичковими засобами, ефективно використовує

ресурси.
                У  сучасних  економічних  працях  зарубіжних  учених  і  в  окремих

          вітчизняних  особлива  увага  приділяється  дослідженню  джерел

конкурентоспроможності підприємств, запоруки їх успішного функціонування в

довгостроковому періоді.

Головна увага при цьому зосереджується на концепції (теорії) ресурсних

                переваг,  тобто  йдеться  про  здатність  компанії  формувати  і  забезпечувати

  відтворення  та  захищати  унікальні  ресурсні  джерела  стійких  конкурентних

переваг у ключових сферах бізнесу. Такі переваги створюються на основі більш

              ефективного,  ніж  у  конкурентів  використання  існуючих  ресурсів,  задіяних

новітніх продуктивніших ресурсів та їх комбінацій, інтеграції знань, досвіду і

навичок персоналу в систему організаційних можливостей і компетенцій.

Разом  з тим,  за  теорією  конкурентних переваг  М. Портера і,  зокрема,

розробленої  ним  моделі  детермінант  конкурентної  переваги  («конкурентний

ромб»), наголошується, що хоча на конкуренцію націй і окремих фірм істотний

                вплив  справляють  факторні  умови  –  праця,  капітал,  дороги,  аеропорти,

транспортна і комунікаційна інфраструктура, а також природні умови, все ж це

ще не означає, що буде забезпечена конкурентоспроможність, оскільки в умовах

'глобалізації ресурси стають доступнішими для конкурентів.

Тому особливого значення набуває, по-перше, ефективність використання

виробничих потужностей; по-друге, умови внутрішнього попиту в країні: чим

                    вимогливіший  споживач  до  якості  товарів  і  їх  цінності,  тим  вищою  буде

продуктивність праці у виробників, зростатиме їх  спроможність виходити на

зовнішній ринок; по-третє, організація  та стратегія  фірм, під цим М. Портер

      розуміє  правила,  заохочення  і  норми,  які  визначають  тип  та  інтенсивність
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                місцевої  конкурентної  боротьби.  На  його  думку,  здорова  конкуренція  між

              компаніями  на  місцевих  ринках  є  необхідною  умовою  зростання

продуктивності і здатності конкурувати не лише в межах національного ринку, а

й на зовнішньому; по-  четверте,  рівень і  якість  суміжних та  обслуговуючих

галузей, розвиток яких М. Портер пов'язував із формуванням кластерів. 

          З  поняттям  конкурентоспроможності  підприємств  тісно  пов'язане

поняття адаптивності підприємств, що характеризує їх здатність своєчасно

пристосовуватися, через корекцію відповідних сфер і напрямів своєї діяльності,

                до  змін,  що  відбуваються.  Адаптивність  підприємства  залежить  від  його

              адаптивних  можливостей,  які  відображають  швидкість  і  ступінь  повноти

реагування на зміни у внутрішньому і зовнішньому середовищах, спроможність

своєчасно  перебудувати організаційну  структуру  і  структуру  управління для

              збереження  або  зміцнення  свого  потенціалу,  забезпечення  стійкого  і

ефективного функціонування та розвитку.[37]

Чим вищі адаптивні можливості підприємства, тим спроможніше воно у

заданий проміжок часу перебудувати свою діяльність, вносити зміни в роботу

структурних підрозділів, уникати або пом'якшувати негативний вплив загроз,

що виникають незалежно від підприємства, і водночас сповна використовувати

              ті  позитивні  можливості,  що  відкриваються  перед  підприємством  завдяки

сприятливим змінам у зовнішньому середовищі.

Адаптивність підприємства тісно пов'язана з його розвитком. Але це –

різні поняття. В процесі адаптації розвиток може не лише пришвидшуватися,

але й уповільнюватися, причому адаптивні зміни – це реакція на якусь дію і

часто вимірюється кількісними характеристиками, тоді як розвиток – це якісні

зміни.  Вони  надто  важливі  для  підприємства,  тому проблема  розвитку  буде

розглядатися в окремій темі.[37]

            Для  аналізу  й  оцінки  конкурентоспроможності  підприємства  слід

        розрізняти  і  використовувати  показники-індикатори,  зростання  яких  сприяє

зміцненню її, та показники-індикатори, збільшення яких негативно впливає на

неї.
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      До  індикаторів-посилювачів  конкурентоспроможності  підприємств

можна віднести  такі,  як  розмір  і  темпи зростання  обсягу продажу і  окремо

чистого прибутку, частка виробництва і продажу інноваційної продукції, частка

нематеріальних активів в необоротних активах; продуктивність і рентабельність

авансованого і власного капіталу та їх динаміка; коефіцієнт обороту оборотного

капіталу; коефіцієнт оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості;

              величина  власного  оборотного  капіталу  і  його  частка  в  загальному  обсязі

оборотного капіталу; показники ліквідності; коефіцієнт придатності основного

              капіталу;  рівень  і  динаміка  зростання  коефіцієнта  сукупного  відтворення

основного капіталу.

       Серед  показників-індикаторів  негативного  впливу  на

 конкурентоспроможність  підприємств за  їх  зростання  можна  виокремити

    такі:  коефіцієнт  заборгованості;  матеріаломісткість  продукції;  енергоємність

виробництва; коефіцієнт плинності кадрів; коефіцієнт зносу основних засобів;

          коефіцієнт  співвідношення  кредиторської  заборгованості  з  дебіторською;

витрати на усунення дефектів продукції.[35]

          Для  характеристики  конкурентоспроможності  підприємства,  що  є

суб'єктом  зовнішньоекономічної  діяльності,  може  бути  використаний  індекс

            відносної  експортної  конкурентоспроможності,  який  можна  визначити  за

              аналогією  з  індексом  РХА  (Relative  Export  Advantage  Index) відношенням

частки підприємства в експорті країни певного товару до його частки в експорті

країни усіх інших товарів, що експортує і підприємство.

Якщо значення цього індексу більше одиниці, то підприємство має певні

конкурентні переваги щодо експорту такого товару, а якщо менше одиниці, то

це є свідченням порівняно менших таких його конкурентних переваг.

          Конкурентоспроможність  підприємства  значною  мірою  залежить  від

стану конкуренції в галузі.  За М. Портером, головними чинниками галузевої

конкуренції  є  загроза  входу до  галузі  нових  фірм;  здатність  постачальників

завищувати ціни на вхідні ресурси; спроможність покупців тиснути на рівень

цін продукції галузі; загрози появи на ринку конкурентних товарів-замінників;
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інтенсивність суперництва між існуючими виробниками галузі. Якщо брати до

             уваги  окремі  галузі  сільського  господарства,  то  нині  більшість  зазначених

              чинників  діють  негативно  на  конкурентне  середовище  в  сільському

господарстві, що вимагає вдосконалення регуляторної політики держави.

З наведеного раніше визначення конкурентоспроможності  підприємства

              стає  очевидним,  що  її  рівень  безпосередньо  залежить  від

конкурентоспроможності продукції, яку воно виробляє.

 Конкурентоспроможність товару -  це сукупність його властивостей і

              характеристик,  що  задовольняють  потреби  споживачів  на  найвищому  або

рівному рівні з аналогічними товарами конкурентів за розумною для них ціною

(споживачами). [35]

Споживач, купуючи товар, орієнтується на його корисний ефект – якість +

+  сервіс,  який  він  зіставляє  з  витратами  –  ціною  придбання  +  витрати  на

експлуатацію (використання) товару. Товар придбавається тоді, коли корисний

ефект перевищує зазначені витрати.

Отже, конкурентоспроможність продукції забезпечується в разі наявності

в неї певних вагомих конкурентних переваг, що стосуються її якості і/або ціни.

Тому виникає необхідність у розкритті сутності поняття "якість продукції" та в

характеристиці її показників.

Ключові фактори успіху (або конкурентні переваги) - це перелік факторів,

специфічних для певної галузі, які приносять їй перевагу над іншими галузями

(наприклад, у боротьбі за інвестиції через вищу прибутковість або оборотність

капіталу), а також однієї галузі над іншими . Ці фактори не є постійними, вони

змінюються залежно від: особливостей галузі; обслуговуються сегменти ринку,

а також час і стадія "життєвого циклу" галузі та підприємства.

            На  науково-технічному  рівні  виробництва  та  продукції;  маркетингові

рівні; рівні  управління; організаційно-технічний рівень виробничих процесів;

фінансово-економічний рівень підприємства; рівень  персоналу  тощо  ни  них

базуються ключові фактори успіху.
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                  Кожна  галузь  має  свої  власні  вимоги  до  поєднання  цих  ключових

факторів успіху, але для процвітаючого підприємства в будь-якій галузі кожен з

них може бути інструментом для виграшу конкуренції.

          Ключові  фактори  успіху  формують  конкурентоспроможність  об’єкта

дослідження: товар, виробництво, підприємство, галузь, держава тощо.

У стратегічному управлінні конкурентоспроможність часто розглядається

у 2-х аспектах:

1) конкурентоспроможність товару (товарів), так що крок перший раз в

перший час всіх груп людей, що живуть на іншому ринку, по найважливіших

характеристик: технічних, економічних, екологічних та екологічним.

2) конкурентоспроможність підприємства - рівень його компетентності по

    відношенню  до  інших   підприємств-конкурентів   у   нагромадженні   та

використанні виробничого потенціалу певного напряму, а також його окремих

          компонентів:  технологій,  ресурсів,  менеджменту  (особливо  стратегічного

поточного планування), навички та знання співробітників і т. д.. .. вираз в таких

показниках результатів, як якість продукції, рентабельність, продуктивність і т.

д. [15]

      Конкурентоспроможність  товару.  Виразом  конкурентоспроможності

                підприємства  є  продукція,  яку  воно  виробляє.  Більшість  моделей,  що

використовуються для аналізу "портфеля підприємств", засновані на визначенні

конкурентоспроможності  продукції.  Кожен  етап життєвого  циклу  товару має

певні характеристики конкурентоспроможності. Отже, на ранніх стадіях - поява

та вихід на ринок -  це може бути швидкість проектування та час виходу на

              ринок.  Тоді  на  перший  план  виходять  показники  рентабельності,

продуктивності праці тощо.

                Кожен  товар  або  послуга  цінні  настільки,  наскільки  вони  можуть

          задовольнити  потреби  споживача,  отже,  усі  показники,  що  характеризують

товар або послугу, використовують об'єктивні та суб'єктивні, кількісні та якісні

 параметри  та  показники,  які  більш-менш  відображають  рівень  задоволення
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              потреб.  Чим  вищий  цей  рівень,  тим  конкурентоспроможнішу  продукцію

виробляє компанія.

Необхідно розрізняти параметри та показники конкурентоспроможності

(рис. 1.1).

      Параметри   конкурентоспроможності  найчастіше  є  кількісними

характеристиками  властивостей  товару,  що  враховують  галузеві  особливості

          його  конкурентоспроможності.  Існують  окремі  групи  параметрів

конкурентоспроможності: технічні, економічні, регулятивні (різні типи).

              Технічні  параметри  -  це  характеристика  технічних  і  фізичних

                властивостей  товару,  що  визначають  характеристики  галузі  та  способи  її

                  використання,  а  також  функції,  що  виконуються  товаром  у  процесі  його

використання.
             Економічні  параметри  визначають  рівень  виробничих  витрат  та  ціни

споживання через витрати на придбання, утримання, споживання, утилізацію

товарів. [29]

Нормативні   параметри   визначають  відповідність   товару  встановленим

            нормам,   стандартам  та  вимогам,  передбаченим  законодавством  та  іншими

нормативними документами.

          Повнота  системних  критеріїв  оцінки  рівня  конкурентоспроможності

            товарів,  які  базуються  на  параметрах  конкурентоспроможності,  показниках

конкурентоспроможності.
Перелік   показників   конкурентоспроможності   залежить   від   об'єкта

дослідження, а також від обраного методу визначення конкурентоспроможності.
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          Наприклад,  «Х’юлетт-Паккард»  використовує  такі  показники  для

порівняння автоматичних контролерів.:

 продуктивність - можливості (інтервали) вимірювання коливань, МГц;

 собівартість одиниці, дол .;

 функціональність - кількість операцій, які можна виконати, т / м;

Визначення потреб
потенційних
покупціву

Визначення
ринку

Визначення
конкурентів

Формування вимог до товару

Перелік параметрів, що підлягають оцінці

економічні  технічні  нормативні

Визначення одиничних показників за параметрами

економічні  технічні  нормативні

Визначення зведеного показника конкурентоспроможності за параметрами

  економічні технічні нормативні

Розрахунок інтегрального
показника

конкурентоспроможності товару

Аналіз ціни
споживання

 Ні 
Оцінка рівня задоволеності конкурентоспроможністю товару.

Товар конкурентоспроможний?

Розробка заходів щодо підвищення
конкурентоспроможності товару

Так 

Рішення про виробництво товару

Рис.1.1  Оцінка конкурентоспроможності товару
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 надійність роботи - частота відмов;

 своєчасність ремонту / доставки.

Порівняння можна проводити у табличній формі, показники вибираються

залежно  від виду продукції.  Щоб  вирішити,  конкурувати  за  товар чи ні,  ми

повинні  розглянути  підхід,  запропонований  К.  Омай  у  роботі  «Стратегічне

мислення» (рис. 1.2).

      Ідеї  К.  Омая  щодо   формування   та   використання   ключових   факторів

  успіху,   сформульовані   ним   як   побажання:  «змагатися   з   розумом,

використовуючи свої унікальні властивості, на які конкуренти не впливають; 

 стара, успішна стратегія дозволяє зберегти досягнуті межі; 

 нова,   креативна   стратегія,   заснована   на   ній,   забезпечить   певний   рівень

свободи діяльності в майбутньому;

 уникайте   жорсткої   конкуренції,   яка   може   призвести   до   взаємних

руйнувань, зосереджуючись на подібних, другорядних перевагах…» .

Рис. 1.2 Модель конкурентних рішень К. Омаі
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Наявність
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напрямки
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Агресивна
ініціатива 

продукти,
напрямки
діяльності

Орієнтація на
корисність
продуктів з

погляду клієнтів

нові
Використання
слабкостей
конкурентів

існуючі
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уникати конкуренції
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Конкурентоспроможність організації не є її постійною характеристикою,

          вона   визначає   здатність  успішно  конкурувати,  конкурувати  з  основними

конкурентами  в  певний період. Зі змінами у зовнішньому та внутрішньому

              середовищі  змінюється  і  порівняльна  конкурентна  перевага  перед  іншими

  підприємствами  галузі.   Виходячи   з   цього,   можна   стверджувати,   що

конкурентоспроможність організації є поняттям відносним, оскільки її можна

          визначити  лише  шляхом  порівняння  індивідуальних  характеристик

          підприємства  з  характеристиками  інших  подібних  фірм.

Конкурентоспроможність   підприємства   залежить   від   об'єкта   порівняння,   а

також від факторів, що використовуються для оцінки конкурентоспроможності.

Не   можна  говорити   про   абсолютну   конкурентоспроможність   підприємства:

воно може бути «номером один» у своєму секторі в національній економіці та

бути неконкурентоспроможним на міжнародних ринках. [33]

В умовах ринкової економіки неможливо зібрати всю необхідну та повну

інформацію про конкурента, однак доцільно ретельно проаналізувати поточний

стан конкурента, його конкурентну позицію в галузі, потенціал конкурента та

стратегію його використання. , а також цілі конкурента на короткострокову та

довгострокову перспективу.

Найчастіше застосовується функціональний підхід для оцінки потенціалу

конкурента та стратегій його використання. У цьому випадку об'єктами аналізу

            є:  стратегії  «товарного  портфеля»  з  різними  техніко-економічними

характеристиками; маркетинг, виробництво, системи розподілу, дослідження та

розробки (підсистема НДДКР), фінанси, персонал, система управління. Тобто

аналіз конкурентів проводиться тими ж  методами,  що і  аналіз  внутрішнього

середовища підприємства.

Параметри оцінки конкурентів, які запропонував М. Портер : « фінансові

цілі;
 ставлення до ризику;

 цінності організації;

 системи контролю та стимулювання;
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 організаційна структура;

 система бухгалтерського обліку;

 типи вищих керівників та їх стиль управління;

 уявлення про шляхи розвитку фірми;

 склад ради директорів;

 обмеження   держави   та   зобов’язання   фірми,   які   зменшують   свободу

вибору рішень та поведінки…». [29]

А. Роу та співавтори пропонують такі фактори для аналізу конкурентів

[29]: стратегічна орієнтація / політика; якість продукції; організація продажу та

збуту; маркетингові можливості; виробничий потенціал; фінансове становище;

рівень досліджень та розробок; постачання енергією та сировиною; географічна

локалізація   системи   виробництва   та   збуту;   витрати;   якість   підготовки

менеджерів та персоналу; бренд / імідж компанії.

            Ці  показники  показують,  що  різні  автори  наголошують  на  джерелах

                конкурентних  переваг  (М.  Портер)  або  більш  чітких  показниках,  які

розраховуються для порівняння конкурентів (А. Роу).

          1.2  Показники  конкурентоспроможності:  техніка  розрахунку  та

характеристика

                В  даний  час  наукова  література  пропонує  різні  методи  оцінки

конкурентоспроможності підприємства. Найвідоміші:

 метод, заснований на теорії ефективної конкуренції;

 метод, що використовує оцінку товарів підприємства; виходячи з позиції,

що   конкурентоспроможність   підприємства   тим   вища,   чим   вища

конкурентоспроможність його продукції;

 матричний метод.

                Метод,  заснований  на  теорії  ефективної  конкуренції,  є  одним  із

найпоширеніших методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Згідно

                  з  цією  теорією,  найбільш  конкурентоспроможною  є  та,  що  має  найбільш
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організовану  роботу  з  усіх  служб  та  підрозділів.  На  ефективність  кожної  з

                послуг  впливає  велика  кількість  факторів  та  ресурси  фірми.  Оцінка

ефективності кожного підрозділу передбачає оцінку ефективності використання

ними цих ресурсів.  Метод базується на оцінці чотирьох груп показників або

критеріїв конкурентоспроможності (табл. 1). [16]

Таблиця 1.1 

Критерії та показники конкурентоспроможності підприємства

№ Критерії   та   показники
конкурентоспроможності

 Роль показника в оцінці Техніка розрахунку показника

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства
     1.1 Показник  витрат  на

одиницю продукції
Відображає ефективність

    витрат  при  випуску
продукції

 В=
Валові витрати

 Обсягвипускупродукції

  1.2 Фондовіддача Характеризує
ефективність
використання
виробничих фондів

  ФО=
Обсяг випускупродукції
Середньорічнавартість

 основних засобів

    1.3 Рентабельність продукції Характеризує  ступінь
прибутковості продукції

RRтовару=
Прибуток

Собівартість
продукції

 1.4 Показник
продуктивності праці

Відображає   ступінь
організації   виробництва
та використання робочої
сили

ПП=

обсяг випуску
продукції

Середньосписочна
чисельність

2. Фінансове положення підприємства
  2.1 Коефіцієнт автономії Характеризує належність

  підприємства  від
  зовнішніх  джерел

фінансування

 Кавт=
Власні засоби
Загальнасума

 джерелфінансування

 2.2 Коефіцієнт
платоспроможності

  Відображає  здатність
  підприємства  виконує

  фінансові  зобов’язання
    та  визначає  ймовірність

банкруцтва

Кпл=
Власнийкапітал

  Загальнізобов ' язання

2.3 Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

Показує якісний склад 
засобів, які є джерелами 
покриття поточних 
зобов’язань

Кабслік=
Грошовікошти пот+¿ очніфінансовіін

Поточні
 зобов ' язання

   2.4 Коефіцієнт  оборотності
обігових коштів

  Показує  ефективність
  використання  обігових

коштів
Кобор=

Виручка від реалізації
Середньорічний залишок

обігових коштів
3. Ефективність організації збуту та просування товару

  3.1 Рентабельність продаж Характеризує
  прибутковість  роботи

підприємства на ринку

RRпродажу=
Прибуток

Обсягпродажу
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Продовження таблиці 1.1

     № Критерії  та  показники
конкурентоспроможності

 Роль показника в оцінці Техніка розрахунку показника

3.2  Коефіцієнт
затовареністю   готовою
продукцією

Відображає   ступінь
затовареності   готовою
продукцією.   Зростання
показників  свідчить  про

    падіння  попиту  на
продукцію.

К затовар=

 Обсягне реалізованої
продукції

Обсягпродажу

   3.3 Коефіцієнт  загрузки
виробничих
потужностей

  Показує  ефективність
роботи служби збуту К загруз=

Обсягвипуску
продукції

Виробничапотужність
 3.4 Коефіцієнт  ефективності

  реклами  засобів
стимулювання збуту

Показує   економічну
ефективність реклами та
засобів   стимулювання
збуту

К ефект
реклами

=

 Витратина рекламу
  та стимулювання збуту
Прирістприбутку
від реалізації

4. Конкурентоспроможність товару
4.1 Якість товару Характеризує   здатність

товару   задовольняти
потребу у відповідності з
його призначеням

Комплексний метод оцінки

До першої групи належать показники, що характеризують ефективність

          управління  виробничим  процесом,  ефективність  виробництва,  раціональну

роботу  основних  фондів,  вдосконалення  технології  виготовлення,  організації

праці на підприємстві (виробничі витрати на одиницю продукції, ефективність

використання капіталу, прибутковість, продуктивність). [12]

        Друга  група  показників  характеризує  ефективність   управління

оборотними   коштами,   незалежність   підприємства   від   зовнішніх   джерел

      фінансування,   здатність   підприємства   сплачувати   свої   борги  та  здатність

          підприємства  стабільно  розвиватися  надалі  (коефіцієнт  автономії,

платоспроможність коефіцієнт,  абсолютний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт

оборотності оборотного капіталу).

Третя група включає показники, що надають поняття про ефективність

               управління  продажами  та  просування  товарів  на  ринку  за  допомогою

          розповсюдженості  та  стимулювання  (прибутковість  продажів,  коефіцієнт

надмірного  запасу готової  продукції,  завантаження  потужності,  ефективність

реклами і системи стимулювання збуту ).
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До четвертої групи можна віднести показники конкурентоспроможності

продукції (ціну та якість продукції).

            Для  розрахунку  конкурентоспроможності  кожен  із  наведених  вище

показників  носить  різну  важливість  (ЦК),  тому  вагові  коефіцієнти  кожного

критерію та показника були розраховані експертами. [8]

Конкурентоспроможність підприємства можна розрахувати за допомогою

середнього арифметичного:

                      ККП=0,15ВД ЕЗ КТ+0,29ФП+0,23 +0,33 ,                   (1.1)

де ККП - коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства;

ВД   -   значення   критерію   ефективності   виробничої   діяльності

підприємства;

AF - значення критерію фінансового стану підприємства;

ЄС - значення критерію ефективності продажу та просування товарів;

              КТ  -  значення  критерію  конкурентоспроможності  продукції.  Всі  ці

критерії, відповідно, можна розрахувати наступним чином.

Критерій ефективності виробничої діяльності підприємства:

                     ВД ФО ПП=0,33В+0,19 +0,4 Ятовару+0,1 ,                      (1.2)

де В - показник виробничих витрат на одиницю продукції;

FD - відносна норма рентабельності активів;

Ятовар - відносний показник рентабельності товару;

ПП - відносний показник продуктивності праці.[9]

Критерій ефективності фінансового стану підприємства:

                       ФП=0.29Кавт+0.2Кпл+0.36К абслік+0.15Кобор,         (1.3)

де Кавт  - коефіцієнт автономії організації;

Кпл - коефіцієнт платоспроможності організації: 

Кабслік  - коефіцієнт абсолютної ліквідності організації; 

Кобор - коефіцієнт оборотності оборотних коштів. [8]

Критерій ефективності організації продажу та просування товару:

            К .З=0.37RRпродаж затовар+0.29К +0.21К загруз+0.14К ефектреклами,   (1.4)

де RRпродаж  - рентабельність продажу;
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К затовар  - коефіцієнт затовареності готовою продукцією;

К загруз  - коефіцієнт загрузки виробничих потужностей;

 Кефект реклами - коефіцієнт ефективності реклами та стимулювання збуту.[9]

        Таким  чином,  алгоритм  розрахунку  конкурентоспроможності

підприємства включає 3 послідовні етапи.

          На  першому  етапі  визначаються  окремі  показники

          конкурентоспроможності  підприємства  (див.  табл. 1)  та  перетворення

показників 1.1 - 3.4 у відносні значення (бали).

                  Щоб  перевести  ці  показники  у  відносні  значення,  їх  порівнюють  з

основними показниками. Основними показниками можна подати:

 середні показники по галузі;

 показники будь-якої конкуруючої   організації   або   організації-лідера   на

ринку;

 показники підприємства, які оцінюються за попередні проміжки часу.

П'ятнадцяти-бальна шкала застосовується для перетворення показників у 

відносні значення. Значення «п’ять балів» відводиться показнику, який менший

ніж базовий; «десять балів» на базовому рівні; «П'ятнадцять балів» - значення- 

показника краще базового.

        Другий  етап  показники  конкурентоспроможності  підприємства  визнає

конкурентоспроможність за зазначиними вище формулами.

На наступному етапі розраховується коефіцієнт конкурентоспроможності

підприємства.
     Дана  оцінка  конкурентоспроможності  зачіпає  усі  найбільш  важливіші

          оцінки  господарської  діяльності  підприємства,  виключає  повторювання

окремих  показників,  дозволяє  швидко  і  ефективно  формувати  уявлення  про

компанії на галузевому ринку, використовувати при порівнянні показників за

різні періоди часу. [14]

В табл. 1.2 наведені індикатори конкурентоспроможності.

Таблиця 1.2

Індикатори конкурентоспроможності
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  Критерії Ранг Діапазон оцінок по ринках (1-5)
  низька - 1 середня - 3 висока - 5

1. Відносна доля
ринку

  менше 1/3 більше 1/3 лідер

Продовження таблиці 1.2

  Критерії Ранг Діапазон оцінок по ринках (1-5)
  низька - 1 середня - 3 висока - 5

   2. Витрати більше  прямого
конкурента

  рівні  прямому
конкуренту

  менше  прямого
конкурента

  3.  Відмінні
властивості

   Товар «як всі» товар  слабо
диференційовани
й

унікальна
пропозиція

  4.  Ступінь
засвоєння
технологій

  засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється
повністю

   5. Метод продаж Посередники  не
контролюються

 контролюються прямий продаж

   6. Імідж відсутній розмитий сильний

              За  показником  прибутку  або  витрат  можна  оцінити  ефективність

              діяльності  підрозділів  підприємства.  Як  раніше  було  вказано,  показник

прибутку характеризує ефективність діяльності тих одиниць, які виробляють та

постачають продукцію на ринок. Він також може бути використаний для оцінки

роботи внутрішньо-кооперативних підрозділів як умовного показника. У всіх

цих  випадках  обсяг  і  динаміка  прибутку чітко  характеризують  ефективність

діяльності. Однак у більшості випадків внутрішні одиниці є центрами витрат, а

не центрами прибутку.  Тому ефективність їх  діяльності  визначається  рівнем

витрат на певний обсяг виробництва. Економія витрат у місцях їх формування

призводить  до  зменшення собівартості  продукції  та  збільшення прибутку як

головної кінцевої мети її діяльності. [41]

                  Витрати  можуть  бути  виражені  як  в  абсолютних,  так  і  відносних

показниках відносно оцінки діяльності підрозділів підприємства.

              Показниками  відносних  витрат  є  витрати  на  одиницю  продукції

(калькуляційну одиницю) або на одиницю обсягу продукції (одна гривня, одна

стандартна година). Перший показник у вигляді собівартості одиниці об'єктивно

показує динаміку витрат, співвідношення їх планових та фактичних величин. На
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              це  не  впливають  структурні  зміни  асортименту  продукції.  Основним  його

недоліком є обмежене виробництво одного товару. Вартість одиниці продукції

просто обчислюється на всіх рівнях управління, але вона є дещо штучною, дуже

чутливою до змін у структурі продукції, тому використовується рідко. Перевага

                    відносних  показників  витрат  полягає  в  тому,  що  їх  фактичне  та  планове

значення порівнюються безпосередньо, без будь-яких коригувань. [29]

    Показник  абсолютних  витрат  у  вигляді  кошторису  є  універсальним  і

найпоширенішим для оцінки роботи одиниць. Це дозволяє порівняти фактичні

витрати із запланованими, виявити відхилення для певних видів витрат, а потім

                з’ясувати  їх  причини.  Основною  проблемою,  яка  виникає,  є  необхідність

            перерахування  планових  витрат  фактичного  виробництва  для  забезпечення

              порівнянності  фактичних  та  планових  витрат.  Такі  перерахунки  планових

витрат не потрібні лише у випадках, коли фактичний обсяг виробництва точно

зводиться з запланованим.

              Для  швидкого  визначення  планових  витрат  за  фактичним  обсягом

              виробництва  необхідно  знати  їх  функціональну  залежність  від  обсягу

                виробництва  (зайнятості).  Функція  витрат,  при  якій  змінною  є  обсяг

виробництва, заснована на їх поділі на змінні та постійні витрати. Якщо обсяг

виробництва  має  природний  вимір  (виробництво  одного  продукту),  функція

витрат виражається за формулою:

                                             C CC=N×Cз . о+ п ,                                              (1.5)

де С — загальні витрати (кошторис) за певний період, грн.;

N — кількість виготовленої продукції у натуральному виразі;

Сз.о — змінні витрати на одиницю продукції, грн.;

Сп — постійні витрати за розрахунковий період, грн.

Ця залежність загальних витрат від випуску виходить з припущення, що

вся сукупність витрати поділяються на постійні  та змінні, а  останні  є лише 

пропорційними. Однак у реальних виробничих  умовах це трапляється рідко.

                Деякі  змінні  витрати  не  пропорційні  обсягу  виробництва,  вони  можуть

змінюватися як дегресивно (вартість допоміжних матеріалів для обслуговування

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприєм…
Завантажено: 12/20/2020 | Перевірено: 12/20/2020

   Matches Цитата Використані джерела Заміна символів

Page 61

https://unicheck.com


31

машин, енергії для їх постачання тощо), так і поступово (витрати на рекламу,

заробітна плата в деяких випадках тощо). Таким чином, функція витрат (1.5)

                  виражає  певні  ідеальні  умови  для  їх  формування.  У  кожному  випадку

розрахунки  на  його  основі є приблизними, але вважаються достатніми для

              аналізу   витрат.  Покращення  точності  цієї  функції  вимагало  б  введення

додаткових змінних, що впливають на рівень витрат, що ускладнило б модель і

зробило б її непридатною для практичного використання. [35]

              Для  розрахунку  планових  витрат  кошторису  на  фактичний  обсяг

виробництва  формулу  (1.6) необхідно  модифікувати  з урахуванням  того,  що

                  кошторис  дає  змінні  витрати  на  весь  запланований  обсяг  виробництва  в

абсолютних  величинах.  Щоб  перевести  їх  у  фактичний  обсяг  виробництва,

заплановані змінні витрати потрібно помножити на індекс виконання плану на

обсяг виробництва, тобто:

                                              C=C
3
×IIпл+Cn ,                                          (1.6)

де C
3  – змінні витрати за кошторисом, грн;

II пл   – індекс виконання  плану  (відношення  фактичного   і планового

обсягів виробництва).

            При   оцінці   роботи  відділів  по  показнику  витрат  такі  перерахунки

               проводяться  для  кожної  статті  бюджету  і  бюджету  в  цілому.  В  результаті

виявляються відхилення фактичних витрат від планових.. [35]

Фондовіддача - це відношення вартості продукції у вартісному вираженні

              до  середньорічної  вартості  основних  фондів.  Він  виражає  ефективність

використання   засобів   праці,   тобто   показує,   скільки   готової   продукції

виробляється на одиницю основних фондів.

Для характеристики загальної  віддачі  активів  її  часто розраховують як

відношення валового продукту до загальної суми виробничих фондів. Для цього

              визначають  середньорічну  вартість  основного  та  оборотного  капіталу  (їх

загальна вартість на початок і кінець року ділиться на два, або їх вартість по

місяцях ділиться на дванадцять). [23]
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              У  деяких  ситуаціях,  коли  випуск  (виконана  робота)  однорідний,

рентабельність активів може бути визначена в натурі.

Одним з основних вартісних показників ефективності виробництва, який

характеризує рівень віддачі активів та ступінь використання капіталу в процесі

            виробництва  є  рентабельність.  Рентабельність  це  показник  ефективності

діяльності  підприємства,  тому вона безпосередньо пов’язана  з прибутковість

підприємства.  Однак  його  не  можна  прирівнювати  до  абсолютній  величині

прибутку. Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень рентабельності,

               що  вимірюється  у  відсотках.  Рентабельність  також  є  одним  із  показників

конкурентоспроможності.
Рентабельність -  це відношення прибутку до понесених витрат (один з

основних показників ефективності діяльності суб’єктів господарювання різних

форм власності, що характеризує напруженість їх роботи).

              Безліч  варіанти  рішень,  що  приймаються  при  визначенні  прибутку,

авансової вартості, поточних витрат, для розрахунку рентабельності, вимагають

значної кількості показників рентабельності.

            Показники  прибутковості  -  це  відносні  характеристики  фінансових

    результатів  та  ефективності   діяльності   підприємства.   Вони   вимірюють

  прибутковість   підприємства   з   різних   позицій   і   групуються   відповідно   до

інтересів учасників економічного процесу, ринкового обміну.

          Показники  прибутковості  є  важливими  характеристиками  факторного

середовища прибутку (доходу) підприємства. З цієї причини вони є важливими

обов’язковими елементами порівняльного аналізу та оцінки фінансового стану

підприємства.   При   аналізі   виробництва   показники   рентабельності

використовуються як інструмент інвестиційної політики та ціноутворення. [51]

            Рентабельність  -  відносний  показник  прибутку  підприємства,  що

          характеризує  ефективність  господарської  та  фінансової  діяльності

підприємства.
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          Показники  рентабельності  розраховуються  як  відношення  різних

          показників  прибутковості  інвестованого  капіталу,  продажів,  використаних

ресурсів, понесених витрат і т. д.

Основні показники рентабельності підприємства:

1) рентабельність вкладених коштів:

- загальний рівень рентабельності підприємства:

                                            Рп=(ВПС )×100% ,                                           (1.7)

де ВП - валовий прибуток підприємства, грн.;

С - загальна виробнича собівартість, грн.

- рентабельність виробничих фондів:

                                              РВФ=ВП
 ОФ ×100% ,                                          (1.8)

де ОФ - вартість виробничих фондів, грн.

- рентабельність сукупних активів:

                                            РСА=
ВП
А ×100% ,

(1.9)

де А - середня сума активів балансу підприємства, грн.

- рентабельність власного (акціонерного) капіталу:

                                             РВК=
ЧП

 ВК ×100% ,

(1.10)

де ЧП - чистий прибуток підприємства, грн.;

ВК - сума власного капіталу, грн.

2) рентабельність продукції:

                                             РП=
ВП
СТП

×100% ,                                          (1.11)

або

                                            РП=(ВПQ )×100% ,                                        (1.12)

де С  - повна собівартість товарної реалізованої продукції, грн.;ТП

Q - обсяг реалізованої продукції, грн.
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Усі показники рентабельності можна поділити на такі групи [ 16]:

Показники рентабельності щодо реалізації

              1.  Рентабельність  валового  прибутку  (маржинального  доходу)  -  це

відношення валового прибутку (маржинального доходу) до чистого  прибутку

від продажів (чистого прибутку):

                                                 Рвп=
ВП
ЧД ,

(1.13)

де ВП - валовий прибуток (маржинальний дохід); 

ЧД (ВР) - чиста виручка від реалізації (чистий дохід).

            Рентабельність  валового  прибутку  показує,  скільки  гривень  валового

прибутку припадає на одну грн. чистий прибуток. Можна визначити у відсотках.

Чим вище цей показник, тим краще.[16]

2. Рентабельність за операційним прибутком    являє собою відношення-

операційного прибутку до чистого доходу від реалізації продукції:

                                                  Роп=
ОП
ЧД ,

(1.14)

де ОП - операційний прибуток.

            Норма  операційного  прибутку  показує,  скільки  гривень  операційного

прибутку припадає на одну гривню. чистий прибуток. 

3. Рентабельність за чистим прибутком -  розраховується як відношення

суми чистого прибутку до чистого прибутку від продажів:

                                                                                                 Рчп=
ЧП
ЧД ,

(1.15)

де ЧП - чистий прибуток.

            Згідно  зі  світовим  досвідом,  норма  рентабельності  чистого  прибутку

повинна бути в межах 6-12%.

Показники рентабельності відповідно активів

            1.  Рентабельність  активів   обчислюється  як  відношення  чистого–

прибутку до середньої величини активів підприємства:
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                                                    Ра=
ЧП
А

,

(1.16)

де А - середня величина активів підприємства.

     Показує,   скільки   чистого   прибутку  припадає   на  один  грн  вкладених

активів (інвестицій). Цей показник ще називають рентабельністю інвестицій.

[13]

2.  Термін окупності  активів (вкладень) -  розраховується як відношення

100% до рентабельності активів, виражене у відсотках:

                                                                                                     ТОА=
100%

Ра%
,

(1.17)

де Р - рентабельність активів, виражена у відсотках.

Період окупності показує, за який період вкладені в активи кошти будуть

компенсовані чистим прибутком, тобто за який період всі активи підприємства

              будуть  погашені  з  урахуванням  досягнутих  рівнем  прибутковості  за

аналізований період.

3. Рентабельність необоротних активів - це відношення чистого прибутку

до середньої вартості необоротних активів:

                                                                                                         Рна=
ЧП
НА ,

(1.18)

де НА - середня величина необоротних активів; 

ЧП - чистий прибуток.

              Він  характеризує  величину  чистого  прибутку  на  одну  гривню

необоротних активів.  Зростання  цього  показника  є  позитивним  результатом.

[16]

4.   Термін   окупності   необоротних   активів    відношення   100%   до-

рентабельності необоротних активів у відсотках:

                                                   ТОна=
100%

 Рна%
,

(1.19)
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5. Рентабельність оборотних активів  -  це відношення чистого прибутку

до середньої величини оборотних активів:

                                                   Роа=
ЧП
ОА ,

(1.20)

де ОА- середня величина оборотних активів; 

ЧП - чистий прибуток.

6. Термін окупності оборотних активів - обчислюється як відношення 100

% до рентабельності оборотних активів у відсотках:

                                                 ТОоа=
100%

 Роа%
.

(1.21)

де Р - рентабельність оборотних активів, виражена у відсотках.[16]

 Продуктивність  праці -  показник  трудової  активності  співробітників.

                Характеризує  кількість  продукції,  виробленої  за  одиницю  часу,  або  час,

витрачений на виробництво на одиницю продукції. [6]

Продуктивність праці - продуктивність праці людини, кількість продуктів

в одиницю часу.

           Природний метод  вимірювання  продуктивності  праці  заснований  на

обліку роботи в натуральному вираженні (тонни, метри, м3) в одиницю часу -

місяць, рік, зміну, годину.

Трудовий метод вимірювання продуктивності праці полягає у розрахунку

    витрат  на  оплату  праці  на  одиницю  продукції.  Розрахований  таким  чином

показник характеризується  складністю  роботи  і  є  оберненим до  природного

показника.
Витратний метод вимірювання продуктивності праці полягає в тому, що

для обчислень береться весь обсяг товарної (валової) продукції підприємства,

виробленої (реалізованої) за одиницю часу.

         Метод  умовних  одиниць використовується  для  вимірювання

                продуктивності  праці  при  зменшенні  види  продукції.  Для  цього  методу
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              використовуються  умовно  природні  одиниці,  які  зводять  все  різноманіття

продуктів до одного умовного, виходячи з певних властивостей товару. [6]

Резерви для підвищення продуктивності праці

            Продуктивність  праці  є  рухомим  і  динамічним  показником

продуктивності  праці,  а  ефективність  виробництва,  яка  регулюється  низкою

факторів, є критично важливою для розвитку окремого підприємства в країні в

     цілому.  Тому  власники,  службовці  та  менеджери  повинні  постійно  шукати

шляхи та результати для підвищення продуктивності праці.

Резерви зростання продуктивності праці використовуються для економії

затрат праці, що виникають внаслідок дії певних факторів. Науково-технічний

прогрес відіграє значну роль: використання нових технологій,  вдосконалення

машинної системи, впровадження інтегрованої механізації, інженерних мереж,

                необхідних  для  здійснення  процесів,  а  також  передові  технології  та

дослідження сприяють підвищенню  продуктивності  ,  модернізація існуючого

          обладнання.  Адже  оновлюється  матеріально-технічна  база,  зменшуються

витрати на ручну працю. [9]

Організація виробничого процесу має значний вплив. Це дозволяє знайти

оптимальне управління виробництвом, надійні методи роботи та інші важливі

              фактори.  Наукова  організація  праці  охоплює  значні  потенційні  резерви

підвищення продуктивності праці з мінімальними додатковими матеріальними

            витратами.  Велике  значення  мають  максимальне  використання  існуючих

        потужностей,  диверсифікація  виробництва,  зменшення  втрат  робочого  часу

тощо.
Підвищення  продуктивності  праці  залежить  від  соціально-економічних

показників, пов'язаних з кваліфікацією та освітою виконавців, рівнем власності

на підприємстві, умовами праці, використанням оптимальних режимів праці та

              відпочинку,  психологічним  кліматом  у  колективі,  його  згуртованість  і

-колективні відносини, поліпшення умов праці, підвищення творчої активності

              робітників.  Зрештою,  кожен  керівник  або  власник  прагне  отримати

максимальну вигоду завдяки  найбільш  раціональному  використанню  робочої
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сили, найменших витратах і при оптимальній кількості персоналу, мінімальних

витратах робочого часу.

Стимулом до підвищення  продуктивності  праці  є також  вдосконалення

форм системи оплати праці, відтворення робочої сили та вирішення соціальних

       проблем  суспільства.  Збільшення  продуктивності  праці  створює  умови  для

збільшення заробітної плати, і навпаки, збільшення заробітної плати стимулює

її продуктивність.

            Таким  чином,  покращення  продуктивності  праці  вимагає  системного

                підходу,  який  означає  значних  змін,  сміливого  покращення  факторів,  які

            визначають  продуктивність  праці.  Необхідно  розвивати  пошук  резервів

            покращення  ефективності  праці  методом  оптимізації  його  факторів:

              інтенсифікація  виробництва,  розвиток  технологій,  що  є  ресурсо-  та

енергозберігаючими, вдосконалення організації праці та механізму розрахунку.

                  Для  вирішення  цієї  задачі  можемо  використати  такі  важелі,  як  технічні,

              організаційні  та  моральні  фактори  для  підвищення  продуктивності  праці,

мотиваційні, істотно впливає на виробничу діяльність.

1.3 Оцінка та методи оцінки конкурентоспроможності підприємства

Існує величезна кількість калькуляції та розрахунку та графічні методи

оцінки  конкурентоспроможності.  Кожен  метод  має  свої  особливості:  автори

            обґрунтовують  використання  різних  підходи  до  розрахунку  показників

конкурентоспроможність,  необхідність  враховувати  різні  фактори  для  оцінки

тощо [9].

Аналіз  економічної  літератури з цього питання  дозволяє  обрати кілька

підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності.

Матричний   метод.   Матричні   методи   оцінки   конкурентоспроможності

  підприємства на  основі  використання  матричних  таблиць,  організованих  за

                  рядками  та  стовпцями  елементів  [9].  Існує  багато  матричних  моделей,  за

допомогою яких можна оцінити рівень конкурентоспроможності підприємства:

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприєм…
Завантажено: 12/20/2020 | Перевірено: 12/20/2020

   Matches Цитата Використані джерела Заміна символів

Page 69

https://unicheck.com


39

матриця "Зростання галузі / ринку для спільного використання" (модель BCG);

матриця "привабливість ринку / конкурентна позиція" (модель GE / McKinsey);

            цілеспрямована  політична  матриця  або  "галузева  привабливість  /

  конкурентоспроможність"  (модель  Shell  /  DPM);  матриця  "ринкова  стадія  /

конкурентна позиція" (модель Хофера / Шенделя); матриця "стадія життєвого

циклу товару / конкурентна позиція" (модель ADL / LC).

Використовуючи матричні методи, керівники мають можливість оцінити

  рівень  конкурентоспроможності   потенціалу  не   тільки   своєї   компанії,  але  і

              найближчих  конкурентів,  що  допоможе  розробити  стратегію.  Метод,  який

заснований на теорії ефективної конкуренції є одним з найбільш поширеніших

методів  оцінки  конкурентоспроможності  організації.  Згідно  з  цією  теорією,

            найбільш  конкурентоспроможними  є  компанії  з  найкраще  організованою

роботою з усіх служб та підрозділів. На ефективність кожної з послуг впливає

        ряд  факторів,  ресурсів  фірми.  Оцінка   ефективності   кожного   підрозділу

     передбачає   оцінку   ефективності   використання   цих   ресурсів  [9].  Метод

              заснований  на  оцінці  читирьох  груп  показники  або  критерії

        конкурентоспроможності:  показники  ефективності  виробничої  діяльності,

       фінансовий  стан  компанії,  ефективність  маркетингу  та  просування  товарів,

конкурентоспроможність товару.

Кожен із цих показників має різний ступінь важливості для розрахунку

фактор конкурентоспроможності підприємства, т. д.  Експерт розраховувався за

ваговими  коефіцієнтами кожного критерію та  показника.  Застосування цього

методу не дозволяє лише для визначення основних конкурентів і в конкурентна

боротьба підприємств,  яка оцінюється  (за  критерієм максимуму оцінка),  але

              також  для  кількісної  оцінки  розриву  на  найбільш  конкурентоспроможні

підприємства [37].

            Методи,  що  базуються  на  оцінці  конкурентоспроможності  продукції

                  підприємства.  Група  цих  методів  заснована  на  ідеї,  що  чим  більша

        конкурентоспроможність,  тим  більша  конкурентоспроможність  їхньої

          продукції.  Маркетингові  методи  використовуються  для  визначення
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          конкурентоспроможності  підприємства,  які  засновані  на  знаходженні

співвідношення ціни та якості.

Проводиться  розрахунок  індексу  конкурентоспроможності  для  кожного

         виду  продукції  з  використанням  параметричного  та  показника  економічної

            конкурентоспроможності.  В  свою  чергу,  ці  індекси  визначаються

підсумовуванням  часткових  індексів  для  кожного  оцінюваного  параметра  із

заданим вагові коефіцієнти [35].

Кожен із часткових індексів за відповідним параметром приймається як

відношення   фактичного   значення   оцінюваного   параметра   до   значення

відповідного індексу конкуруючих товарів (або інших продуктів, вибраних як

основа для порівняння). У цьому випадку параметричний індекс визначається

                на  підставі  технічної  оцінки  (якості)  параметрів  продукції,  що  мають

економічну цінність [35]. Перелік витрат і технічних параметрів, а також вага

кожного з параметрів, встановлених експертом. Зокрема, в ряді методів як одне

            із  значень  параметрів  величини  належить  вартість  собівартості

післяпродажного обслуговування продукції.

        Параметричні  та  економічні  показники  конкурентоспроможності

        дозволяють  розрахувати  інтегральний  показник  конкурентоспроможності

            переробленої  продукції  щодо  продукції-конкурента.  Це  визначається  як

відношення параметричного індексу, економічного до [49].

Показники  конкурентоспроможності  розраховуються  для  кожного  виду

виробництва. Далі визначається фактор конкурентоспроможності підприємства

- це середньозважене значення серед показників для кожного виду продукції, де

вага зважується як обсяг реалізації товару.

                  До  безсумнівних  переваг  цього  підходу  належить  той  факт,  що  він

враховує один з найважливіших стовпів конкурентоспроможності підприємства

конкурентоспроможність їх продукції [9]. Недоліками є те, що воно забезпечує

              дуже  обмежене  розуміння  переваг  і  недоліків  підприємства,  оскільки

      конкурентоспроможність  підприємства  набуває  форми

конкурентоспроможності товару і не впливає на інші аспекти його діяльності.
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         Крім  того,  частина  критики  полягає  у  врахуванні  конкурентоспроможності

продукції за ціною та якості, не враховуючи ступінь інноваційності товару, що

має важливе значення для позиціонування товару на ринку.

Інтегровані методи. Методи, класифіковані за цим підходом, визначаються

як складні завдяки  до того, що оцінка конкурентоспроможності підприємств за

кожним з них методів проводиться шляхом виявлення не тільки поточна, але

          також  потенційна  конкурентоспроможність  підприємство  [35].  Підхід

            заснований  на  твердження,  що  конкурентоспроможність  є  невід'ємною

          величиною  щодо  поточної  конкурентоспроможності  та  конкурентного

потенціалу.

Таблиця 3

Методологія оцінки конкурентоспроможності підприємства

  Метод Переваги і недоліки Короткий  опис,  спосіб
розрахунку

 Матричний метод Переваги:  простота,  доступність,
візуалізація, використання
об’єктивних критеріїв привабливості

   та  конкурентоспроможності,  рівень
зниження суб'єктивний.

    Недоліки:  надмірне  спрощення,
труднощі з оцінкою та визначенням

        розміру  ринок,  частка  ринку  та
темпи зростання ринку.

Суть полягає в аналізі
    оціночної  матриці  на

основі принципу системи
координат,  горизонтальна
- швидкість збільшення у
продажах; вертикальний -

    відносна  частка  ринку
підприємств.  Найбільший
конкурентоспроможними
      є  ті  компанії,  які

    займають  велику  частку
зростаючих
ринку.

Продовження табл. 1.3

      Метод Переваги і недоліки Короткий  опис,  спосіб
розрахунку

  Методи  на
    основі  з  теорії

фективної
конкуренції

   Переваги:  різнобічні  аспекти
бухгалтерського обліку
діяльність підприємства.

        Недоліки:  підхід  –  ідея  що
визначають конкурентоспромож

    ність  підприємств  можна
визначити
шляхом елементарного підсумов

    ування  здатність  компанії
досягти
конкурентоспроможності

      перевага.  Однак  сума  окремих
елементів складної системи (як і

      Згідно  з  цією  теорією,
найбільше

    конкурентоспроможними  є  ті
фірми, де найкраще організована
робота всіх відділів та служб. Це
впливає  на  ефективність кожної

    послуги  за  багатьма
факторами - ресурси
підприємства. Оцінка
ефективності кожного із задіяних

    підрозділів  оцінка  ефективності
використання ними цих ресурсів.

      Кожен  сформульовані  під  час
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будь-яка  компанія),  як  правило,
          не  дає  те  саме  результат  як

результат системи в цілому

попереднього аналіз
здатності підприємства досягти
конкурентних переваг,

    оцінених експертами  в  термінах
наявних ресурсів.

  Методи  на
    основі  з  оцінки

конкурентоспромож
  ності  виробництва

підприємств

Переваги: враховується одна з
  найважливіші  стовпи

конкурентоспроможності
      підприємство  -  це  його

конкурентоспроможність
продукції / послуги.

    Недоліки:  забезпечує  дуже
обмежене  розуміння  переваг  та

      недоліків  у  фірмі,  оскільки
конкурентоспроможність
компанії набуває форми
конкурентоспроможності  товару
і не впливає на інші його аспекти

діяльності.

Розрахунок індексу
  конкурентоспроможності  за

здійснюється кожен вид
продукції використання
параметричних та економічних п
оказників
конкурентоспроможності.

Інтегрований
метод

    Переваги:  враховується  не
тільки
досягнуто рівня конкурентоспро

        можності  фірми,  але  також  її
можлива динаміка в майбутнє.

  Недоліки:  використовувані
      методи  та  прийоми  при

  визначенні  поточної
та потенційної конкурентоспром

      ожності  у  кінцевому  рахунку
  відтворюють  методи,

    використані  у  попередніх
      підходах,  що  передбачають  і

      ставлять  у  недолік  відповідні
підходи.

    Підхід  ґрунтується  на
      твердженні,  згідно  з  яким

конкурентоспроможність
компанії інтегрувала значення
для поточної
конкурентоспроможності
та конкурентний
потенціал. Поточна і потенційна

    конкурентоспроможність  і  їх
відношення всередині
інтеграла індекс
конкурентоспроможності

      компанії  залежно  від  методу
може варіюватися

            Використання  цих  критеріїв  класифікації  було  складено  методологію

оцінки конкурентоспроможність підприємств (табл1.3.).

Висновок. Науковою новизною дослідження є що проведено в цій роботі,

          роз'яснює  класифікацію  існуючих  методів  оцінки  конкурентоспроможності

суб'єктів господарювання.

Як показало дослідження, їх  багато параметри, які повинні бути в полі

погляд на управління підприємством як на найважливіші об'єкти управління.

Однак, вказуючи параметри конкурентоспроможності того чи іншого об’єкта,

потрібно  постійно  дбати  про  створення  відповідного  умови,  що  досягають

необхідних параметрів конкурентоспроможності.
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              Таким  чином,  виникають  умови  (обставини,  від  яких  що-небудь

залежить), що є другою фундаментальною складовою конкурентоспроможності

            категорії.  Вони  охоплюють  широкий  спектр  технічних,  технологічні,

організаційні,  економічні,  соціальні,  людські,  правові,  ідеологічні  відносини,

            що  складаються  в  процесі  функціонування  економічного  механізму

            підприємства.  Створення  всіх  необхідні  умови  для  досягнення

конкурентоспроможності  об'єктів є  першочерговим завданням керівництва та

всього персоналу компанії.

Аналіз  існуючих  методів  оцінки  конкурентоспроможності  показав,  що

жоден з них розроблені методи не задовольняють сучасним умови українського

підприємства,  оскільки  не враховує  аспект  взаємодія  підприємства  з  ринком

навколишнє середовище.

Інтеграція факторів, що характеризують відносини підприємства з ділове

              середовище  в  загальній  системі  аналіз  та  оцінка  конкурентоспроможності

дозволить:

            1)  більш  повно  проаналізувати  фактори,  що  впливають

конкурентоспроможність суб’єкта господарювання;

2) отримати більш точні дані про рівень конкурентоспроможності шляхом

              введення  цінностей  що  характеризують  аспект  відносин  у  розрахунок

показників конкурентоспроможності;

              3)  робити  найбільш  точні  прогнози  про  динаміку  показників

              конкурентоспроможності  на  основі  змін  на  підприємстві  та  навколишнє

середовище;

              4)  на  практиці  показати  важливість  концепція  мереж  маркетингової

взаємодії та теорія щодо української економіки умови.

      Дослідження  конкурентоспроможності  підприємств  вимагає

            комплексного  підходу  що  передбачає  використання  різноманітного  набору

методів і прийомів аналізу.

            Теоретичне  та  практичне  значення  результати  досліджень.  Більшість

методів передбачає порівняння практично ідентичних компанії, що виробляють
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подібні товари та послуги та працюють у подібних економічних умовах. Все

стає  важче визначити чіткі  географічні межі певного ринку, щоб встановити

              перелік  конкуруючих  продуктів  і  підприємств,  що  спричиняють  подібну

          непоступливість  методів  оцінки  конкурентоспроможність  підприємств.  Ці

недоліки  існуючих  підходів  до  оцінки  конкурентоспроможність  підприємств

спричиняє  a  низька  можливість  практичного  застосування  більшість  з  них.

Основна причина цього, в моя думка - відсутність чіткого визначення більшість

економістів,  поняття конкурентоспроможності  підприємств та оцінка критерії

цього показника.

              Перспективи  подальших  наукових  розробок  у  цій  галузі.  Оцінка

          конкурентоспроможності  вимагає  більш  детального  вивчення,  оскільки

проблеми залишаються з точки зору вибору універсальна метрика та сукупність

          факторів  конкурентоспроможності  підприємства,  а  також  подолання

суб'єктивної її оцінки.

          1.4  Види  конкурентних  стратегій  (шляхи  покращення

конкурентоспроможності)

              Конкурентна  стратегія  складається  з  ділових  підходів  та  ініціатив,

здійснених компанією  для  залучення  клієнтів  та  надання  їм  вищої  цінності

через виконання їхніх очікувань, а також для зміцнення своїх ринкових позицій.

У цьому визначенні Томпсона та Стрікленда наголошується на "підходах

та  ініціативах"  менеджерів  у  визначенні  стратегії.  Це  означає,  що  стратегія

конкуренції стосується дій, які керівники здійснюють для поліпшення ринкової

позиції компанії шляхом задоволення споживачів.[23]

            Поліпшення  ринкових  позицій  передбачає  вжиття  заходів  проти

конкурентів у галузі.

              Таким  чином,  концепція  конкурентної  стратегії  (на  відміну  від

кооперативної) має орієнтацію на конкурента. Конкурентна стратегія включає ті

підходи, які прописують різні способи створення стійких конкурентних переваг.
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             План  дій  керівництва  є  фокусом  конкурентної  стратегії.  керівництво

приймає план дій для успішної конкуренції з конкурентами на ринку. Він також

спрямований на забезпечення вищої цінності для споживачів.

Метою  конкурентної  стратегії  є  завоювання  серця  споживачів  шляхом

задоволення їхніх потреб і, нарешті, досягнення конкурентних переваг, а також

випередження конкурентів (або конкуруючих компаній).[45]

Чотири типи  конкурентної  стратегії:  Чотири загальні  стратегії  Майкла

Портера
Майкл Портер виділив чотири типи конкурентних стратегій, які можна

застосовувати в будь-якій діловій організації, незалежно від розміру та природи

              продукції.  Через  їхню  сприйнятливість  до  загального  використання  усіма

бізнес-підприємствами вони позначаються як загальні стратегії.[27]

Це фактично основні типи конкурентних стратегій.

    На  додаток  до  них,  існують  також  інші  стратегії,  які  компанія  може

використовувати,  коли  вважає  за  необхідне,  наприклад,  стратегічний  альянс,

партнерські  відносини,  злиття,  поглинання,  вертикальна  інтеграція,  стратегії

аутсорсингу тощо.

 дошка вузький

YYайкраща стратегія
витрат

CCтратегія лідерства
витрат

Витрати
Джерело конкурентних переваг

 CCтратегія диференціації CCтратегія фокусу

Диференціація
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Рис. 1.3. Чотири загальні стратегії Майкла Портера

Конкурентна стратегія полягає в наступному:

 Стратегія лідерства витрат або стратегія низьких витрат.

 Стратегія диференціації.

 Найдешевша стратегія.

 Ринкова ніша або стратегія фокусування.

Конкурентні переваги: Кінцева мета конкурентної стратегії

              Конкурентна  перевага  -  це  особлива  перевага  перед  конкурентами.

Менеджери часто задають питання: «Яка тривалість конкурентних переваг?»

Як довго це буде витримуватися, в першу чергу залежить від:

 бар'єри для наслідування;

 здатність конкурентів;

 загальний динамізм навколишнього середовища галузі.

«Бар’єри для наслідування» створюють перешкоди для конкурентів для

            легкого  копіювання  відмінних  компетенцій  компанії.  Конкуренти  завжди

намагатимуться імітувати ресурси та можливості компанії.

                Докази  вказують  на  те,  що  можливості  наслідувати  складніше,  ніж

ресурси.[23]

              З  ресурсів  матеріальні  ресурси  (наприклад,  обладнання  машин  та

обладнання,  будівлі)  легше  імітувати, ніж нематеріальні  ресурси (наприклад,

патенти, гудвіл, торгові марки, технологічні ноу-хау, маркетингові методи).

Таким чином, існує потреба у формуванні самобутньої компетентності на

основі унікальних можливостей, а не на матеріальних ресурсах. Це допомогло б

компанії  користуватися  особливою  компетенцією  протягом  більш  тривалого

періоду.

            Потрібно  приділити  належну  увагу  здатності  конкурентів  імітувати

відмінні компетенції компанії.[57]

Якщо конкуренти твердо прагнуть вести бізнес певним чином, вони не

стануть раптово імітувати інновації компанії.

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприєм…
Завантажено: 12/20/2020 | Перевірено: 12/20/2020

   Matches Цитата Використані джерела Заміна символів

Page 77

https://unicheck.com


47

У такій ситуації його відмінна компетенція буде стійкою довше.

              Третій  фактор  стійкості  відмінної  компетентності  -  тобто  галузева

динамічність - також є важливим фактором, що визначає конкурентні переваги.

Часті інновації продуктів роблять галузеве середовище динамічним.

        Наприклад,  індустрія  програмного  забезпечення,  електронна

промисловість та індустрія ПК дуже динамічна через високий рівень інновацій.

У таких галузях конкурентні переваги недовговічні.[9]

Як зберегти конкурентні переваги?

   Оскільки  досягнення  та  підтримка  конкурентних  переваг  є  основною

              метою  конкурентних  стратегій,  менеджери  повинні  вживати  заходів  для

підтримання конкурентних переваг після їх досягнення.

Менеджери  можуть  створити  стійкі  конкурентні  переваги,  прийнявши

такі заходи:

 1. Зосередження уваги на складових конкурентних переваг.

 2. Розвиток відмітних компетенцій.

 3. Створення середовища організаційного навчання.

 4. Запровадження механізму постійного вдосконалення.

 5. Впровадження найкращих практик.

 6. Подолання бар’єрів для змін.

Зосередження уваги на складових конкурентних переваг

Як зазначалося раніше, компанія має стійку конкурентну перевагу,  коли

              протягом  декількох  років  може  підтримувати  вищий  за  середній  показник

прибутку в галузі.[49]

Це стає можливим, коли компанія робить акцент на чотирьох загальних

будівельних елементах конкурентних переваг, таких як:

 ефективність,

 якість,

 інновації та

 чуйність споживача.
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Завдяки своїй орієнтації на ці будівельні блоки, Apple Computer Company

користувалася стійкими конкурентними перевагами протягом тривалого періоду

з 1987 по 1993 рік.

            Вони  називаються  «загальними»,  оскільки  будь-яка  організація  може

застосовувати їх незалежно від своєї продукції (або галузі, в якій вона веде свій

бізнес).[49]

Найвища ефективність дозволяє компанії знизити свої витрати; чудова

якість дозволяє як знизити витрати, так і стягувати вищу ціну; чудова реакція

               споживача  дозволяє  йому  стягувати  вищу  ціну,  а  чудові  інновації  можуть

призвести до підвищення цін або зниження собівартості.

Разом ці чотири будівельні блоки допомагають компанії створити більше

цінності, ніж конкуренти.

Таким  чином,  компанія  може  насолоджуватися  стійкою  конкурентною

перевагою.[37]

Розвиток відмітних компетенцій

Менеджери повинні  розвивати  відмінні компетенції,  щоб підтримувати

конкурентні переваги.

Коли розвиваються відмінні компетенції,  вони  допомагають підвищити

ефективність у всіх сферах чотирьох будівельних блоків.

Відмінні компетенції слід розвивати у всіх необхідних сферах - ніколи в

                деяких  областях  ціною  інших  важливих  сфер.  Компанії  повинні  бути

збалансованими у досягненні відмінних компетенцій.[35]

Створення середовища організаційного навчання

  Підтримка  конкурентних  переваг  вимагає  сприятливого  середовища  в

              організації,  що  сприяє  навчанню  в  організації  (загальновідомому  як

організаційне навчання).[21]

Організації,  що навчаються, можуть утримувати себе на вершині серед

усіх конкурентів, оскільки вони завжди у пошуках знань.

У процесі пошуку та розповсюдження знань вони вчаться на попередніх

помилках та вдосконалюють свої робочі процеси з часом.
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Запровадження механізму постійного вдосконалення

         Постійне  вдосконалення  якості  як  продуктів,  так  і  послуг  (насправді

всього, що робить компанія) в умовах безперечно необхідності для збереження

конкурентних переваг протягом більш тривалого періоду.

Менеджери повинні розробляти динамічні шляхи постійного підвищення

якості.[49]

            Деякі  організації  успішно  намагаються  покращити  якість  шляхом

запровадження програм повного  управління якістю  (TQM)  та  реінжинірингу

бізнес-процесів.
Впровадження найкращих практик

Прийняття «найкращих галузевих практик» допомагає розвивати відмінні

компетенції і тим самим підтримувати конкурентні переваги.

            Організації  можуть  провести  порівняльний  аналіз  (пошук)  успішних

                бізнес-практик  інших  конкурентів  /  компаній  інших  галузей,  а  потім

застосувати їх після необхідного доопрацювання.[9]

                Таким  чином,  вони  можуть  створювати  та  підтримувати  ресурси  та

можливості - що є надзвичайно важливим для досягнення високої ефективності,

якості, інновацій та реагування споживачів.

Подолання бар’єрів для змін

Компанії не можуть підтримати конкурентну перевагу, оскільки вони не в

змозі адаптуватися до змін в організації.

Їм потрібно подолати опір змінам, щоб вони могли зберегти конкурентну

перевагу.

              Компанії  можуть  подолати  бар'єри  для  змін  шляхом  забезпечення

ефективного керівництва, необхідних змін в організаційній структурі, створення

відповідних систем контролю та залучення працівників до прийняття рішень.

[37]

Відмінна компетентність основна  вимога для досягнення конкурентних

переваг.
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Підприємство повинно мати відмінну компетенцію в одній або декількох

сферах своєї діяльності, щоб бути конкурентоспроможною на ринку.

              Відмінні  компетенції  стосуються  тих  сильних  сторін  організації,  які

дозволяють їй досягти конкурентних переваг на ринку.

                  Ці  сильні  сторони  унікальні  для  організації,  і  вони  допомагають  їй

досягти чудової ефективності, якості, інновацій та реагування споживачів.

Таким чином, відмінні компетенції допомогли досягти відмінних переваг

завдяки досягненню чудової ефективності та якості.

            Унікальні  організаційні  ресурси  та  можливості  складають  особливі

компетенції організації.

Однак ресурси організації повинні бути унікальними (тобто жодні інші

компанії не мають цих ресурсів), щоб розглядати їх  як відмінні компетенції.

Ресурси включають фізичні, людські, фінансові, інформаційні та технологічні

ресурси.[35]

Можливості організації - це навички, необхідні для використання ресурсів

для продуктивного використання. Можливості нематеріальні.

              Можна  зауважити,  що  організації  може  не  знадобитися  унікальних

ресурсів для формування відмітної компетенції, поки жоден інший конкурент не

володіє  такими  ресурсами.  Організація  може  створити  відмінні  компетенції

               лише  тоді,  коли  вона  одночасно  має  унікальні  ресурси  і  може  ефективно

використовувати ці ресурси.

              Успішні  стратегії  часто  або  спираються  на  існуючі  конкурентні

компетенції компанії, або допомагають компанії розвивати нові.[41]

Конкурентна стратегія проти бізнес-стратегії

Бізнес-стратегія  має  ширший  обсяг,  ніж  стратегія  конкуренції.  Бізнес-

стратегія охоплює всі дії та підходи для конкуренції проти конкурентів, а також

способи, якими керівництво вирішує різні стратегічні проблеми.

Як зауважили Хілл та Джонс, бізнес-стратегія складається з планів дій, які

стратегічні менеджери застосовують, щоб використовувати ресурси компанії та
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відмінні компетенції для отримання конкурентної переваги над конкурентами

на ринку.[49]

            Створюючи  бізнес,  компанії  стикаються  з  багатьма  стратегічними

проблемами.  Керівництво  має  ефективно  вирішувати  всі  ці  проблеми,  щоб

вижити на ринку.

            Бізнес-стратегія  займається  цими  проблемами,  крім  того,  як

          «конкурувати».  Конкурентна  стратегія,  навпаки,  стосується  «плану   дій

керівництва щодо успішної конкуренції та надання переваги клієнтам».[37]

Висновки до розділу 1

            В  першому  розділі  кваліфікаційної  роботи  проведено  теоретичне

дослідження конкурентоспроможності підприємства.

По-перше проаналізовано Поняття конкуренція, конкурентоспроможність

підприємства та конкурентні переваги.

Конкуренція є  центральним  поняттям,  яке  виражає  сутність  ринкових

відносин в нинішньому суспільстві. Конкуренція є найважливішою частиною

всієї ринкової економіки. Стимулом, який спонукає людину змагатися, бажання

перевершити суперників.

Розглянуто функції конкуренції, які вона забезпечує в ринковій: функцію

          регулювання;  мотиваційну  функцію;  розподільчу  функцію;  функцію

контрольну. 

           Також  було  висвітлено  форми,  що  підтверджують  конкуренцію

              [9]:конкуренція  між  товарами  однієї  асортиментної  групи,  між  подібними

              об’єктами,  що  задовольняють  однакову  потребу  це  предметна  форма

конкуренції; функціональна форма - конкуренція між товарами (предметами) -

замінниками.
Конкурентоспроможність – це багатогранне поняття і може розглядатися

на різних рівнях: окремих товарів, окремого товаровиробника, галузі і країни в

                  цілому.  В  економічній  літературі  ще  не  склалося  єдиної  думки  щодо
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          трактування  поняття  «конкурентоспроможність  підприємства»,  хоча  за

ключовими позиціями особливих розбіжностей не існує.

        По-друге  розкрито  Показники  конкурентоспроможності:  техніка

              розрахунку  та  характеристика.  До  першої  групи  належать  показники,   що

характеризують ефективність управління виробничим процесом, економічність

виробництва,  раціональну роботу основних фондів,  вдосконалення технології

              виготовлення,  організацію  праці  на  підприємстві  (виробничі  витрати  на

          одиницю  продукції,  ефективність  використання  капіталу,  рентабельність,

продуктивність). 

        Друга  група  показників  характеризує  ефективність   управління

оборотними   коштами,   незалежність   підприємства   від   зовнішніх   джерел

     фінансування, можливість  підприємства  сплачувати  свої  борги  та  здатність

 стабільно розвиватися  підприємству надалі (коефіцієнт автономії, коефіцієнт

платоспроможності, абсолютний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт оборотності

оборотного капіталу).

Третя група включає показники, що надають поняття про ефективність

               управління  продажами  та  просування  товарів  на  ринку  за  допомогою

          розповсюдженості  та  стимулювання  (прибутковість  продажів,  коефіцієнт

надмірного  запасу готової  продукції,  завантаження  потужності,  ефективність

реклами і системи стимулювання збуту ).

          До  четвертої  групи  належать  показники  конкурентоспроможності

продукції (якість продукції та ціна).

        По-третє  проаналізовано  методи  оцінки  конкурентоспроможності

підприємства. Аналіз економічної літератури з цього питання дозволяє обрати

кілька підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності: матричний метод,

методи на основі  з теорії ефективної конкуренції, методи на основі  з  оцінки

конкурентоспроможності виробництва підприємств, інтегрований метод.

          Проаналізувавши  види  конкурентних  стратегій  (шляхи  покращення

          конкурентоспроможності)  можна  стверджувати,  що  конкурентна  стратегія

складається з ділових підходів та ініціатив, здійснених компанією для залучення
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клієнтів та надання їм вищої цінності через виконання їхніх очікувань, а також

для зміцнення своїх ринкових позицій.

   Оскільки  досягнення  та  підтримка  конкурентних  переваг  є  основною

              метою  конкурентних  стратегій,  менеджери  повинні  вживати  заходів  для

підтримання конкурентних переваг після їх досягнення.

Менеджери  можуть  створити  стійкі  конкурентні  переваги,  прийнявши

такі заходи: Зосередження уваги на складових конкурентних переваг; Розвиток

          відмітних  компетенцій;  Створення  середовища  організаційного  навчання;

Запровадження механізму постійного вдосконалення; Впровадження найкращих

                практик;  Подолання  бар’єрів  для  змін;  Зосередження  уваги  на  складових

конкурентних переваг.

Як зазначалося раніше, компанія має стійку конкурентну перевагу,  коли

              протягом  декількох  років  може  підтримувати  вищий  за  середній  показник

прибутку в галузі.
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        РОЗДІЛ  2.  АНАЛІЗ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТІ  ТОВ

«АВТОТЕХПРОМ-2002»

      2.1  Організаційно-економічна  характеристика  ТОВ

«АВТОТЕХПРОМ-2002»

        Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «АВТОТЕХПРОМ-2002»

знаходится в Україні, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра 81, кв. 368.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОТЕХПРОМ-2002» діє у

            відповідності  з  Законами  України  «Про  господарську  діяльність»,

        Гooспooдаppським   кooдексooм   Укppаїни,  Цивільним  кодексом  України,  іншими

законодавчими актами України та статутом.

OOснooвнooю метooю діяльності ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» є сприйняття

розвитку ринкових відносин,  покращення  рівня ефективності  господарської  і

підприємницької діяльності, для відповідності  потреб суспільства в продукції

товариства, вирішення соціальних проблем, отримання прибутку.

          Предметом  діяльності  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-2002»  є  виробництво

віконних замазок, транспортні послуги, діяльність у сфері оптової та роздрібної

торгівлі, громадського харчування і реалізації продовольчих і непродовольчих

          товарів,  алкогольних  напоїв,  зовнішньоекономічна  діяльність,  вирощування

грибів.
                Види  діяльності,  для  яких  потрібні  спеціальні  дозволи  або  ліцензії

відповідно до чинного законодавства України, можуть здійснюватися після їх

отримання.
  Підприємство  несе  відповідальність  за  результати  своєї  господарської

               діяльності  тільки   належним  йому  майном,  відповідно  до  чинного

законодавства, укладених угод та контрактів.

       Майно   ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-2002»  становлять   виробничі   і

невиробничі фонди, а такooж інші цінності, вартість яких відooбражається в
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самостійному баласні товариства. Майно товариства належить йому на праві

власності.
Доходи ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» від його діяльності витрачаються

на:

 відшкодування матеріальних витрaaт;

 оплату податків та інших платежів до;

 оплату відсотків по кредитах, повернення позик кредиторам;

 орендну плату;

 здійснення інших обов’язкових відрахувань згідно діючого законодавства.

          Чистий  прибуток  від  діяльності  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-2002»

залишається  під  повним  контролем і  розподіляється  відповідно  до  цільових

фондів відповідно до рішення Засновників.

                На  основі  Додатків  складено  таблицю  2.1.  Дані  показники  дають

             можливість  оцінити  діяльність  підприємства  за  2017-2019рр.  та  визначити

основні тенденції щoдo динаміки прибутку та витрат.

Таблиця 2.1

Аналіз економічних показників діяльності ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002»  

за 2017-2019 рр.

 Показники Одиниці
виміру

Роки
Відхилення

Абсолютне
 (грн.) Відносне (%)

   2017 2018 2019
2018/
2017

2019/
2018

2018/
2017

2019/
2018

  1  2  3  4  5  6  7 7 9

Чистий дохід від
 

       
реалізації, тис. грн.

тис.грн 2090,7 2211,4 2046,3 120,7 (165,1) 105,7 92,5

Чистий прибуток,
 

       
тис. грн.

тис.грн 20,5 48,8 17,7 28,3 (31,1) 238,0 36,3

Валовий прибуток,
 

       
тис. грн.

тис.грн 25,0 59,5 21,6 34,5 (37,9) 238,0 36,3

Собівартість
реалізованої

продукції, тис. грн.
       тис.грн 2065,7 2151,9 2024,7 86,2 (127,2) 104,2 94,1
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Вартість основних
 

       
засобів, тис. грн.

тис.грн 102,2 118,4 1295,3 16,2 1176,9 115,8 109,4

Продовження таблиці 2.1

    1  2  3  4  5 6 7 7 9
Фонд оплати

 
       

праці, тис. грн.
тис.грн 99,7 140,1 240,0 40,4 99,9 140,5 171,3

Середня кількість
 

       
працівників, чол.

тис.грн 6 8 11 2 3 133 137

Вартість
оборотних активів,

тис. грн.
       тис.грн 1534,5 2883,2 1609,4 1348,7 (1273,8) 187,9 55,8

Операційні
 

       
витрати, тис. грн

тис.грн 1435,6 2780,2 2639,4 1344,6 (140,8) 193,6 94,9

Адміністративні
 

       
витрати, тис.грн

тис.грн 12,0 2151,9 2024,7 2139,9 (127,2) 1790,3 94,1

                 Виходячи  з  наведених  даних  в  таблиці  2.1  можна  зробити  наступні

висновки: чистий дохід від реалізації продукції в період 2017-2018 роки мав

тенденцію збільшення, в період 2019 році зменшився і становив 2046,3 тис. грн.

Чистий прибуток за період 2017 – 2018 роки збільшився на 238%, в період

2019 роки мав тенденцію до зниження на 36,3% і становив 17,7 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції за 2017 рік становила 2065,7 тис.грн.,

в період 2019 року порівняно з 2018 роком собівартість реалізованої продукції

знизилась на 94,1% і становила 2024,7 тис.грн.

Вартість основних засобів в період проаналізованих років мала тенденцію

до  збільшення,  в  2017  році  вартість становила  102,2 тис.грн, в  2019 році  в

порівнянні з 2018 роком простежується тенденція до збільшення на 109,4%, і

склала 1295,3 тис.грн.

Валовий прибуток ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» в 2017-2018 роках мав

тенденцію до збільшення, в 2019 році валовий прибуток зменшився на 36,3% і

становив 21,6 тис.грн.

                  Вартість  оборотних  активів  в  2018  році  порівняно  з  2017  роком

збільшилась на 187,9%, в 2019 році порівняно з 2018 роком знизилась на 55,8%

і становила 1609,4 тис.грн.

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприєм…
Завантажено: 12/20/2020 | Перевірено: 12/20/2020

   Matches Цитата Використані джерела Заміна символів

Page 87

https://unicheck.com


57

  Операційні витрати в період 2017-2018  роки збільшились на 193,6% за

період 2018-2019 роки зменшились на 94,9%.

Адміністративні витрати в 2018 роки збільшились і становили 2151,9, за

період 2018-2019 роки зменшились на 94,1%.

2017 2018 2019

0

500

1000

1500

2000

2500

2090.7

2211.4

2046.3

020.5

48.8 17.7

024.8 58.5

21.6

0

Чистий дохід від 
реалізації, тис. грн
Чистий прибуток, тис. 
грн
Валовий прибуток, 
тис. грн

Рисунок 2.1. Динаміка економічних показників діяльності 

ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2017-2019 рр.

З рисунку 2.1 можна зробити наступні висновоки:

Чистий дохід від реалізації за 2017-2018 роки мав тенденцію збільшення.

Чистий прибуток за період з 2017 по 2018 рік збільшився і становив 48,8

тис. грн., і взагалі читстий прибуток мав тенденцію збільшення.

Валовий прибуток за 2017 рік становив 24,8 тис. грн, в період 2018 року

 збільшився і становив 58,5 тис. гppн., за 2019 рік показник валового прибутку

знизився і становив 21,6 тис.грн.

 Отже,  аналіз  основних  показників  діяльності  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-

 2002» свідчить,  що підприємство має нестабільний  прибуток від діяльності,

              тому  необхідно  вживати  заходів,  щодо  більш  ефективного  використання

пppибутку та рентабельності підприємства.

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприєм…
Завантажено: 12/20/2020 | Перевірено: 12/20/2020

   Matches Цитата Використані джерела Заміна символів

Page 88

https://unicheck.com


58

       2.2  Аналіз показників  ефективності  виробничої  діяльності 

підприємства  ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2017-2019 роки

          З  метою  успішного  функціонування  та  підвищення

        конкурентоспроможності  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-2002»  проводиться  аналіз

ефективності виробничої діяльності підприємства.

Ефективність роботи  підприємства оцінюється за допомогою показників

прибутку або витрат. Показник прибутку характеризує ефективність підрозділів, 

які виробляють та постачають продукцію на ринок.

        Ефективність  роботи  підприємства  характеризується  такими

показниками, як обсяг і  динаміка прибутку. У більшості  випадків  одиниці є

центрами витрат, тому їх ефективність визначається рівнем витрат для даного

обсягу виробництва.

        Показниками  відносних  витрат  є  витрати   на   одиницю   продукції

(калькуляційну одиницю) або на одиницю обсягу продукції (одна гривня, одна

стандартна година). 

1. Показник витрат на одиницю продукції розраховується як:

                                         
 В=

Валові витрати
 Обсягвипускупродукції

(2.1)

Показник витрат на одиницю продукції ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за

2017 рік становить:

                                            В=
2065,7

75,3
=27,4                                               (2.2)

Показник витрат на одиницю продукції ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за

2018 рік становить:

                                           В=
2151,9

57,2
=37,6                                                (2.3)

Показник витрат на одиницю продукції ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за

20179 рік становить:
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                                          В=
2024,7

89,2
=22,7                                                 (2.4)

На показник витрат на одиницю продукції буде впливати зміна обсягів

виробництва продукції та витрати на виробництво.

               2.  Фондовіддача  -  це  відношення  вартості  продукції  у  вартісному

          вираженні  до  середньорічної  вартості  основних  фондів. Вона   виражає

ефективність використання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється

готової продукції на одиницю основних виробничих фондів, тобто є  одним

зпоказників конкурентоспроможності підприємства.

Фондовіддача розраховується за формулою:

                                       
  ФО=

Обсяг випускупродукції
Середньорічнавартість

 основних засобів
(2.5)

Фондовіддача ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2017 рік становить:

                                        ФО=
75,3

(16,2)
=−4,6                                                (2.6)

Фондовіддача ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2018 рік становить:

                                        ФО=
57,2

(1176,9)
=−0,4                                             (2.7)

Фондовіддача ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2019 рік становить:

                                                 ФО=0

(2.8)

Також фондовіддачу можна розрахувати як:

                                       
 ФО=

Чистийдохід
 СередньорічнавартістьОЗ

(2.9)

В такому випадку фондовіддача ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2017 рік

становить:

                                           ФО=
2090,7

102,2
=20,4                                           (2.10)

Фондовіддача ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2018 рік становить:

                                          ФО=
2211,4

118,4
=18,6                                            (2.11)

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприєм…
Завантажено: 12/20/2020 | Перевірено: 12/20/2020

   Matches Цитата Використані джерела Заміна символів

Page 90

https://unicheck.com


60

Фондовіддача ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2019 рік становить:

                                          ФО=
2046,3

1295,3
=1,6                                              (2.12)

Сума виробленої продукції на 1 грн. основних засобів характеризується

ефективністю використання основних засобів.

3. Рентабельність продукції -  це економічна категорія, яка характеризує

ефективність реалізації  продукції  (товарів,  товарів  та  послуг).  Цей  показник

характеризує рентабельність (рентабельність) виробництва базового та звітного

            періоду.  Рентабельність  продукції  це відношення  чистого  прибутку  від 

реалізації до собівартості продукції.

                                Рпрод=
Прибуток

 Собівартстьпродукції ×100%

(2.13)

Рентабельність продукції ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» у 2017 рік:

                                Рпрод=
20,5

2065,7
×100% 9,8%=                                   (2.14)

Рентабельність продукції ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» у 2018 рік:

                                Рпрод=
48,8

2211,4
×100% 2,2%=                                   (2.15)

Рентабельність продукції ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» у 2019 рік:

                                Рпрод=
177

2046,3
×100% 1,0%=                                   (2.16)

          Характеризує  ступінь  прибутковості  продукці,  на  рентабельність

продукції впливає обсяг виробництва продукції та її собівартість.

4. Продуктивність праці вимірюється відношенням випуску продукції до

витрат  праці (середньооблікової чисельності  персоналу).  Залежно від прямої

                 або  зворотної  залежності  ми  маємо  два  показники:  обсяг  виробництва  та

трудомісткість.

                                         ПП=

 Обсяг випуску
продукції

Середньосписочна
чисельність

(2.17)
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Показник продуктивності праці ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2017 рік

становить: 

                                          ПП=
75,3

6
=12,5                                                (2.18)

Показник продуктивності праці ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2017 рік

становить:

                                         ПП=
57,2

8
=7,1                                                 (2.19)

Показник продуктивності праці ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2017 рік

становить:

                                            ПП=
89,2

11
=8,1

(2.20)

Ступінь організації виробництва і використання робочої сили відображає

показник продуктивності праці.

            Продуктивність  праці  є  рухомим  і  динамічним  показником

продуктивності праці та ефективності виробництва, який регулюється низкою

факторів, є визначальним у розвитку окремого підприємства в країні в цілому.

Тому власники, службовці та менеджери повинні постійно шукати шляхи та

результати для підвищення продуктивності праці.

            5.  Коефіцієнт  рентабельності  основних  засобів  характеризує  ступінь

використання основних засобів:

                            
 К роз=

Чистийприбуток
 СередньорічнавартістьОЗ ×100%

(2.21)

          Коефіцієнт  рентабельності  основних  засобів  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-

2002» за 2017 рік становить:

                              К роз=
20,5

102,2
×100 20,0%=                                         (2.22)

          Коефіцієнт  рентабельності  основних  засобів  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-

2002» за 2018 рік становить:

                             К роз=
48,8

118,4
×100 41,2%=                                          (2.23)

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприєм…
Завантажено: 12/20/2020 | Перевірено: 12/20/2020

   Matches Цитата Використані джерела Заміна символів

Page 92

https://unicheck.com


62

          Коефіцієнт  рентабельності  основних  засобів  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-

2002» за 2019 рік становить:

                             К роз=
17,7

1256,0
×100 14,1%=                                         (2.24)

На основі вище розрахованих показників було складено таблицю 2.2.

Таблиця 2.2

Аналіз показників ефективності виробничої діяльності підприємства 

ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2017-2019 роки

 
 Показник Роки Абсолютне відхилення

    2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
Показник
витрат на
одиницю
продукції

    27,4 37,6 22,7 10,2 (14,9)

     Фондовіддача 20,4 18,6 1,6 (1,8) (17,0)
Рентабельність

 
    продукції 9,8 2,2 1,0 (7,6) (1,2)

Показник
продуктивност

і праці
    12,5 7,1 8,1 (5.4) 1

З  даних  таблиці  2.2можна  зробити  висновки,  що показник  витрат  на 

одиницю продукції в 2019 році порівняно з 2017 і 2018 рр відбулися наступні

зміни:

Показник витрат  на  одиницю  продукції  в  2018  році  порівняно з  2017

роком  зріс  і  становив  37,6  тис.грн.,  в  2019  році  в  порівнянні  з 2018  роком

знизився на 60,3%.

Фондовіддіча зв проаналізовані роки мала тенденцію до зниження, в 2019

році становила 1,6 тис.грн.

Рентабельність  продукції  в  період  2017-2019  роки  мала  тенденцію  до

зниження, в 2017 році рентабельність становила 9,8%, і 2019 році порівняно з

2018 роком зменшилась на 50% і становила 1%.

              До  групу  вище  проаналізованих  показників  відносяться  ті,  що

характеризують  ефективність  управління  виробничим  процесом,  економічну

            ефективність  виробничих  витрат,  раціональну  роботу  основних  фондів,

            вдосконалення  технології  виготовлення  продукції,  організацію  праці  на
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            підприємстві  (виробничі  витрати  на  одиницю  продукції,  ефективність

використання капіталу, рентабельність продукції, праця продуктивність).

         2.3  Аналіз  показників  фінансового  стану  ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-

2002» за 2017-2019 роки

В процесі  виробничо-господарської  діяльності  підприємства  формуєстя

     його  фінансовий  стан.  Таким  чином  оцінювання  фінансового  стану  можна

                  проводити  не  за  одним,  навіть  найважливішим,  показником,  а  лише  за

допомогою набору систем показників, що детально і всебічно характеризують

економічне становище підприємства.

   Показники  для  оцінки   фінансового   стану   підприємства  повинні   бути

такими, щоб усі, хто бере участь в економічних відносинах підприємства, могли

                відповісти  на  питання,  наскільки  надійним  є  підприємство  як  фінансовий

              партнер,  а  отже,  вирішити  економічну  доцільність  продовження  або

    встановлення  такого  відносини  з  компанією.  Кожен  з  партнерів  компанії  -

                акціонери,  банки,  податкові  адміністрації  -  має  свій  критерій  економічної

доцільності. Отже, для того щоб кожен партнер міг зробити раціональний вибір,

виходячи з власних інтересів показники оцінки фінансового стану повинні бути

доступними і зрозумілими.

Зрозуміло, що саме підприємство в першу чергу зацікавлене у хорошому

              фінансовому  стані.  В  процесі  взаємодії  підприємства  з  покупцями,

постачальниками, банками, акціонерами та іншими юридичними та фізичними

особами формується фінансовий стан підприємства. З іншого боку, ступінь його

економічної привабливості безпосередньо залежить від підприємства для всіх

цих юридичних  осіб,  які завжди  мають вибір між  багатьма підприємствами,

здатними задовольнити однакові економічні інтереси.

            Здатність  підприємством  отримувати  прибуток  впливає  на  його

          короткострокову  ліквідність  або  платоспроможність. Виходячи  з  цього 
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                  розглянемо  такий  аспект  підприємства,  як  прибутковість.  Це  і  якісний,  і

кількісний показник ефективності будь-якого підприємства.

Загалом, аналіз показників  фінансового  стану включає  шістдесят  п’ять

показників, призначених для детальної та всебічної оцінки фінансового стану

підприємства. Однак це не означає, що систематичний аналіз фінансового стану

підприємства повинен завжди проводитись за всіма і тільки цими показниками.

Одним з показників фінансової стійкості та стабільності підприємства є

коефіцієнт фінансової залежності, який розраховується за формулою:

                                             Кфз=
Активи

Власнийкапітал
(2.25)

Коефіцієнт  фінансової залежності ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2017

рік становить:

                                          Кфз=
1621,7

186,1
=10,3                                            (2.26)

Коефіцієнт  фінансової залежності ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2018

рік становить:

                                         Кфз=
2986,8

206,6
=14,4                                             (2.27)

Коефіцієнт  фінансової залежності ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2019

рік становить:

                                         Кфз=
2893,6

254,2
=11,4                                             (2.28)

На   короткострокову   ліквідність   або   платоспроможність   підприємства

впливає його здатність приносити  прибуток.  У  зв’язку  з  цим  розглядається

                  такий  аспект  підприємства,  як  прибутковість.  Це  і  якісний,  і  кількісний

показник ефективності будь-якого підприємства.

              Основні  показники  рентабельності,  що  враховуються  у  ході  аналізу

фінансового стану підприємства це:

 рентабельності активів;

 рентабельності власного капіталу;  

 рентабельності продажів.
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          1.  Коефіцієнт  рентабельності  активів  (економічна  прибутковість)

характеризує - рівень прибутку, що генерується всіма активами підприємства,

     які  знаходяться  у  його  використанні  відповідно  до  балансу.  Цей  показник

розраховується за формулою:

                                                     Ра=
П ч

А́ ∗100%                                       (2.29)

Коефіцієнт рентабельності активів ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2017

рік:

                                           Ра=
20,5

1365,1
∗100% 15,0%=                           (2.30)

Коефіцієнт рентабельності активів ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2018

рік:

                                       Ра=
48,8ч

(93,2)
∗100% 52,3 %=( )                             (2.31)

Коефіцієнт рентабельності активів ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2019

рік:

                                         Ра=
17,7

1087,4
∗100% 16,2%=                             (2.32)

2.   Коефіцієнт   рентабельності   власного   капіталу   (фінансова

      рентабельність)   характеризує   рівень  рентабельності  власного  капіталу,

вкладеного  в  компанію,  тому  найбільший  інтерес  представляє  існуючих  та

                  потенційних  власників  та  акціонерів  і  є  одним  з  основних  показників

інвестиційної привабливості компанії, оскільки її рівень показує верхню межу

виплат дивідендів.

                                                  Рвк=
П ч

´  СК∗100%                                        (2.33)

де, С́К  – середня вартість власного капіталу.

    Коефіцієнт  рентабельності  власного  капіталу  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-

2002» за 2017 рік:

                                    Рвк=
20,5

20,5
∗100% 100%=                                     (2.34)

    Коефіцієнт  рентабельності  власного  капіталу  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-

2002» за 2018 рік:
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                                   Рвк=
48,8

48,8
∗100% 100%=                                      (2.35)

    Коефіцієнт  рентабельності  власного  капіталу  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-

2002» за 2019 рік:

                                 Рвк=
17,7

20,5
∗100% 100%=                                        (2.36)

3. Норма рентабельності продажів характеризує ефективність виробничої

та комерційної діяльності: скільки прибутку має компанія від продажу гривні.

                                                 Рпр=
П ч

Β ∗100%                                         (2.37)

де, Пч – Чистий прибуток;

Β – виручка від реалізації.

          Коефіцієнт  рентабельності  продажів  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-2002»  за

2017 рік:

                                  Рпр=
20,5

2090,7
∗100% 9,8%=                                     (2.38)

          Коефіцієнт  рентабельності  продажів  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-2002»  за

2018 рік:

                                 Рпр=
48,8

2211,4
∗100% 22,0%=                                    (2.39)

          Коефіцієнт  рентабельності  продажів  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-2002»  за

2019 рік:

                                 Рпр=
17,7

2046,3
∗100% 8,6%=                                      (2.40)

В результаті розрахованих показників складено таблицю 2.3.

Таблиця 2.3

Аналіз показників фінансового стану ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» 

за 2017-2019 роки

 
 Показники Рік Абсолютне відхилення

    2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
Коефіцієнт
фінансової
залежності

    10,3 14,4 11,4 4,1 (3)

Коефіцієнт
рентабельност

і активів

    15,0 (52,3) 16,2 (67,3) 68,5
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Коефіцієнт
рентабельност

і власного
капіталу

    100,0 100,0 100,0 0 0

Коефіцієнт
рентабельност

і продажів
    9,8 22,0 8,6 12,2 (13,4)

 З  даних  таблиці  можна  зробити  висновки,  що  коефіцієнт   фінансової

залежності в 2018 році порівняно з 2017 роком мав тенденцію до збільшення, в

2019 році порівняно з 2018 роком навпаки мав тенденцію до зменшення.

Коефіцієнт рентабельності активів в період 2017-2018 роки мав тенденцію

до зниження, в 2019 році рентабельність активів зросла і становила 16,2%.

Коефіцієнт рентабельності  власного  капіталу в період 2017-2019 роках

майже незмінився і тож показники мають незмінний результат.

Коефіцієнт  рентабельності  продажів в період  2018  року  зріс  на 12,2%

порівняно з 2017роком і становив 22,0%, в 2019 році рентабельність продажів

мала тенденцію до зниження і становила 8,6%. (рис.2.2)
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Рисунок 2.2 Динаміка змін показників рентабельності 

ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2017-2019 роки
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              З  рисунку  2.2  відстежуємо  настпуну  динаміку,  що  рентабельність

продажів 2019 року порівняно з 2018 знизилась на 13,4%.

Рентабельність активів 2019 року в порівнянні з 2018 роком зросла на

68,5%.

Рентабельність  власного  капіталу  в  період  2017-2019рр  мала  високий

показник.
Оптимальний набір показників і напрямів для аналізу фінансового стану

                  підприємства  вибирається  залежно  від  мети  і  завдань  аналізу  в  кожному

конкурентному випадку.

Слід  підкреслити, що  всі  показники взаємопов’язані  та  взаємозалежні.

Виходячи з використання певного набору показників, враховуючи вплив різних

факторів на відповідні показники, можна оцінити реальний стан підприємства.

Висновки до розділу 2

   У   другому   розділі   досліджено  конкурентоспроможність  ТОВ

«АВТОТЕХПРОМ-2002». 

По-перше проаналізовано організаційно-економічну характеристику ТОВ

«АВТОТЕХПРОМ-2002».

          Аналіз  основних  економічних  показників  діяльності  ТОВ

«АВТОТЕХПРОМ-2002» дає змогу зробити наступні висновки: чистий дохід

від реалізації за 2017-2018 роки мав тенденцію збільшення.

Чистий прибуток за період з 2017 по 2018 рік збільшився і становив 48,8

тис. грн., і взагалі читстий прибуток мав тенденцію збільшення.

Валовий прибуток за 2017 рік становив 24,8 тис. грн, в період 2018 року

 збільшився і становив 58,5 тис. гppн., за 2019 рік показник валового прибутку

знизився і становив 21,6 тис.грн.

 Отже,  аналіз  основних  показників  діяльності  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-

 2002» свідчить,  що підприємство має нестабільний  прибуток від діяльності,

              тому  необхідно  вживати  заходів,  щодо  більш  ефективного  використання

пppибутку та рентабельності підприємства.
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       По-друге  проаналізувавши  ефективності  виробничої  діяльності

 підприємства.  Ефективність  роботи   підприємства  оцінюється  за  допомогою

показників прибутку або витрат. Показник прибутку характеризує ефективність

підрозділів, які виробляють та постачають продукцію на ринок.

          З  даних  аналізу  зробити  висновки,  що показник  витрат  на  одиницю 

продукції в 2019 році порівняно з 2017 і 2018 рр відбулися наступні зміни:

Показник витрат  на  одиницю  продукції  в  2018  році  порівняно з  2017

роком  зріс  і  становив  37,6  тис.грн.,  в  2019  році  в  порівнянні  з 2018  роком

знизився на 60,3%.

Фондовіддіча зв проаналізовані роки мала тенденцію до зниження, в 2019

році становила 1,6 тис.грн.

Рентабельність  продукції  в  період  2017-2019  роки  мала  тенденцію  до

зниження, в 2017 році рентабельність становила 9,8%, і 2019 році порівняно з

2018 роком зменшилась на 50% і становила 1%.

              До  групу  вище  проаналізованих  показників  відносяться  ті,  що

характеризують  ефективність  управління  виробничим  процесом,  економічну

            ефективність  виробничих  витрат,  раціональну  роботу  основних  фондів,

            вдосконалення  технології  виготовлення  продукції,  організацію  праці  на

            підприємстві  (виробничі  витрати  на  одиницю  продукції,  ефективність

використання капіталу, рентабельність продукції, праця продуктивність).

          По-третє  в  процесі  виробничо-господарської  діяльності  підприємства

формуєстя його фінансовий стан. Таким чином оцінювання фінансового стану

можна проводити не за одним, навіть найважливішим, показником, а лише за

допомогою набору систем показників, що детально і всебічно характеризують

економічне становище підприємства.

Загалом, аналіз показників  фінансового  стану включає  шістдесят  п’ять

показників, призначених для детальної та всебічної оцінки фінансового стану

підприємства. Однак це не означає, що систематичний аналіз фінансового стану

підприємства повинен завжди проводитись за всіма і тільки цими показниками.
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    Отже,  висновки  щодо  аналіз  показників  фінансового  стану:коефіцієнт

фінансової залежності в 2018 році порівняно з 2017 роком мав тенденцію до

збільшення, в 2019 році  порівняно з 2018 роком навпаки мав тенденцію до

зменшення.
Коефіцієнт рентабельності активів в період 2017-2018 роки мав тенденцію

до зниження, в 2019 році рентабельність активів зросла і становила 16,2%.

Коефіцієнт рентабельності  власного  капіталу в період 2017-2019 роках

майже незмінився і тож показники мають незмінний результат.

Коефіцієнт  рентабельності  продажів в період  2018  року  зріс  на 12,2%

порівняно з 2017роком і становив 22,0%, в 2019 році рентабельність продажів

мала тенденцію до зниження і становила 8,6%.

              Отже,  всі  показники  взаємопов’язані  та  взаємозалежні.  Виходячи  з

використання певного набору показників, враховуючи вплив різних факторів на

відповідні показники, можна оцінити реальний стан підприємства.
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РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕ

НТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002»

        3.1  Пропозиції  щодо  вдосконалення  конкурентоспроможності

підприємства  

            Щоб  зберегти  перевагу  перед  конкурентами,  підприємство  має

впроваджувати конкурентні переваги швидко і  ефективно, так як конкуренти

можуть застосовувати вже існуючі.

Максимізація прибутковості  та конкурентоспроможності  виробництва в

цілому, та його  продукції  зокрема,  це одна з цілей  будь-якого  підприємства.

Таким чином, особлива увага при аналізі фінансових результатів приділяється

резервам зростання конкурентоспроможності та прибутковості підприємства.

Резерви зростання прибутковості  - це кількісно вимірювані можливості

його збільшення шляхом заміни показників, що впливають на нього, а  також

               запобігання  (запобігання)  втратам  від  інших  факторів  та  видів  діяльності.

Основними джерелами резервів збільшення рентабельності продукції є: 

1) збільшення обсягу реалізації продукції. 

2) зниження собівартості продукції (робіт, послуг) [23]. 

              Важливим  напрямком  пошуку  резервів  для  зростання  прибутку  є

зниження собівартості продукції  та реалізації (наприклад, економія пального,

сировини, витрат на робочу силу за рахунок вдосконалення технологій тощо).

На основі порівняння норм витрат, використання виробничих потужностей за

              фактичними  витратами,  визначається  резерв  їх  зменшення  і  відповідно

збільшення рентабельності.; 

            3)  збільшити  ціну  продажу,  одночасно  покращуючи  якість  продукції,

продажі на більш вигідних ринках. 

Певною мірою це фактор не тільки збільшення рентабельності продукції,

              але  й  підвищення  її  конкурентоспроможності.  Компанія  має  можливість

підвищити прибутковість і конкурентоспроможність товарів, змінюючи ринки.
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              Маркетинговому  відділу  підприємства  належить  важлива  роль.  Під  час

 спостерігання  за  ринками  збуту  підприємство  має  нагоду  виявити  потреби

                споживачів  і  чим  вони  незадоволені,  скорегувати  цінову  політику  для

            підвищення  ефективності  діяльності  підприємства  в  цілому  та

конкурентоспроможності його продукції зокрема.

        Для  оптимального  управління  конкурентоспроможністю  та

          рентабельністю  продукції  необхідно  проаналізувати  зовнішнє  середовище

            підприємства,  щоб  визначити  оптимальні  напрями  виробництва,  оскільки

    компанія  «повинна  виробляти   те,   що   продається,   а   не   продавати   те,   що

виробляється». З цією метою проводять маркетинговий аналіз, предметом якого

є зовнішнє середовище підприємства, зокрема ринок [23]. 

Під зовнішнім середовищем розуміється сукупність усіх елементів, зміна

властивостей  яких  впливає  на  суб’єкт  господарювання,  а  також  ті  об’єкти,

властивості яких змінюються внаслідок зміни поведінки системи (підрядники

підприємств, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, різні

макроекономічні фактори тощо). Зовнішнє середовище динамічне. Одночасно з

прискоренням технічного прогресу розширюється масштаб ринку, змінюється

попит споживачів на продукцію, кон'юнктура ринку тощо.

Суть  маркетингу  полягає  у  виявленні  та  усуненні  суперечностей  між

запланованим розвитком підприємства та ринковими умовами, що реалізується

              через  організацію  та  управління  підприємством,  яке  спрямоване  на

             забезпечення  продажів  з  метою  максимізації  прибутку,  тобто  забезпечення

максимальної прибутковості та конкурентоспроможності. 

              Таким  чином,  саме  активна  маркетингова  діяльність  підприємства  є

одним з найнеобхідніших елементів, які визначають можливості зростання та

 втримання високого рівня   конкурентоспроможності  товару.  Основні резерви

                при  цьому  повністю  співпадають  з  вимогами  споживачів:  зниження  ціни

реалізації, підвищення якості продукції, сервісу реалізації тощо.
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              Якщо  говорити  про  шляхи  підвищення  рентабельності  продукції  на

                  підприємстві,  то  тут  слід  врахувати  основні  фактори,  що  впливають  на

рентабельність продукції та величину їх впливу. 

На підприємстві, що досліджувалось, як висновок маємо, що основними

 резервами,  які  б  могли  забезпечити  зростання  рентабельності  продукції,  є:

структура реалізації; собівартість реалізації. 

              Таким  чином,  структура  продажів  може  призвести  до  збільшення

рентабельності  продукції,  якщо кількість  продажів  більш  вигідної  продукції

порівняно  з  менш  вигідною.  Але  вплив  цього  фактора  все-таки  забезпечує

            набагато  менше  можливостей  для  збільшення  рентабельності  продукції

порівняно  з  можливостями,  що  надаються  зміною  собівартості  реалізованої

продукції.
Так,  у  випадку  зменшення  собівартості  продукції  і  утримання  того  ж

                  рівня  доходу  від  реалізації,  звичайно  ж,  можна  досягти  вищого  рівня

рентабельності продукції. 

              Отже,  ще  раз  підсумуємо,  що  збільшити  рентабельність  продукції  в

цілому можливо за рахунок зміни таких факторів: 

- обсягу реалізації;

 - структура реалізації; 

- ціна реалізації; 

- собівартість реалізації.

            Одним  з  шляхів  підвищення  конкурентоспроможності  є  розробка

конкурентної стратегії підприємства 

Основна  стратегія  конкуренції,  яка  є  основою  конкурентної  поведінки

                підприємства  на  ринку,  що  описує  схему  забезпечення  переваг  перед

конкурентами, є центральним моментом у стратегічній орієнтації підприємства.

Усі  подальші  маркетингові  дії  підприємства  залежать  від  його  правильного

              вибору.  Цей  факт  визначає  необхідність  ретельного  обґрунтування  цієї

                    процедури.  Однак  деякі  останні  стереотипи  у  ділових  колах  про  те,  як

         конкурувати  на  ринку,  суттєво  перешкоджають  систематичному  підходу  до
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цього  завдання.  Перш ніж  вибирати  базову  стратегію  конкуренції,  потрібно

позбутися шкідливих стереотипів, штампів і помилок [23]. 

Як показує практика,  процвітаючі та  перспективні ринки мають високі

                бар'єри  для  входу,  захист  від  держави,  невибагливих  споживачів,  дешеву

систему постачання та найменшу кількість альтернативних галузей, які можуть

                їх  замінити.  Бізнес  з  новітніми  технологіями  та  високою  ефективністю

найбільш вразливий для нападів конкурентів, імовірність банкрутства на таких

ринках дуже велика.

                Слід  також  зазначити,  що  для  багатьох  малих  підприємств  зміст

конкуренції  має бути подібним до їхніх більших (потужних) конкурентів. Це

додає їм впевненості в собі. Але наслідувати інших означає втратити будь-яку

                перевагу.  Відсутність  конкурентних  переваг  -  це  правильний  шлях  до

банкрутства. Деякі компанії, маючи певну конкурентну перевагу, не докладають

зусиль, щоб їх не втратити.

  Будь-яка  найбільш  ретельно  розроблена  стратегія  буде  марною,  якщо

компанія не забезпечить механізм її реалізації. Це окрема велика проблема, яка

включає побудову адекватних стратегій організаційних структур, фінансування

функціональних стратегій, підбір керівника апарату з необхідними знаннями та

досвідом, створення умов для роботи. 

              Матеріали,  представлені  в  додатку,  є  основою  для  розробки

довгострокової програми розвитку, яка має на меті зайняти провідні позиції на

              оптовому  та  роздрібному  ринках,  та  короткострокової,  призначеної  для

створення  процедур  та  політики,  що  підтримують  стратегію.  При  розробці

програми слід враховувати всі необхідні види ресурсів - інформаційні, технічні,

технологічні, методичні, кадрові, фінансові, організаційні.

Корпоративна (портфельна) стратегія - це стратегія, яка описує загальне

напрямок зростання підприємства, розвиток його виробничої та маркетингової

діяльності. Він показує, як управляти різними видами бізнесу, щоб збалансувати

      портфель   товарів   і   послуг.   Стратегічні   рішення   на   цьому   рівні  є

найскладнішими,  оскільки  вони  стосуються підприємства в цілому.  Питання
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про злиття, поглинання або вихід з бізнесу.  Саме на цьому рівні продуктова

стратегія підприємства визначається та узгоджується [17].

Однією з цілей корпоративної стратегії є вибір ділових підрозділів фірми,

в які слід інвестувати.

Корпоративна стратегія включає:

  розподіл ресурсів між бізнес-підрозділами на основі аналізу портфеля; 

               рішення  про  диверсифікацію  виробництва  з  метою  зменшення

економічного ризику та отримання синергетичного ефекту; 

  зміна структури корпорації; Рішення про злиття, поглинання, приєднання

до ФПГ чи інших інтеграційних структур;

 єдину стратегічну орієнтацію підрозділів [61]

            Корпоративна  або  загальна  стратегія  підприємства  визначає  загальну

напрямок своєї діяльності, формується його вищим керівництвом і забезпечує

три основні завдання:

а) сформувати (вибрати) основний напрямок діяльності підприємства та

його стратегічних підрозділів бізнесу (СОБ);

б) визначити (встановити) конкретну роль кожного СОБ та кожного його

підрозділу у реалізації корпоративної стратегії;

в) визначити розмір і методи розподілу ресурсів (.інвестицій) між СОБ та

іншими підрозділами.

              Корпоративна  стратегія  на  підприємстві  з  єдиним  бізнесом  набуває

одного з наступних типів базових стратегій:

 стратегія розвитку;

 стратегія стабілізації (обмеженого зростання); 

 стратегія скорочення; 

 стратегія ґрунтується на комбінаціях перерахованих  стратегій [61].

            Стратегія  зростання  (розвитку)  компанії  вибирається  як  основна

           корпоративна  стратегія  у  тому  випадку,  коли  компанія  або  її  стратегічний

підрозділ намагається використовувати зовнішнє середовище та власні сили для

            збільшення  компанії,  тобто  збільшення  продажів,  переважно  шляхом
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                проникнення  на  нові  ринки  їх  захоплення  та  підвищення  ефективності

виробництва.
              Ця  стратегія  є  найбільш  ефективною  у  швидкозростаючих  галузяхз

            швидкозмінною  технологією,  коли  продукція  підприємства  або  СОБ

знаходиться на етапах виходу на ринок або розвитку в життєвому циклі товару.

Шляхи реалізації стратегії розвитку:

               поглинання  конкуруючих  (і  не  тільки)  фірм  шляхом  придбання

контрольного пакету акцій; 

 злиття – об’єднання на приблизно на рівних умовах в одну компанію.

Широко використовується стратегія  стабілізації (обмеженого зростання)

підприємства, які вже домінують на цьому ринку, тобто в умовах стабільність

           продажів  і  прибутку  і  здійснюється  за  ціллю  збереження  існуючого  стану

якомога довше[61].

              Група  резервів  для  використання  ринкової  ситуації  включає  резерви,

пов'язані  з  тим, наскільки компанія ефективно використовує можливості  для

        підвищення  своєї  конкурентоспроможності  шляхом  максимального

            використання  офіційних  правил  діяльності,  встановлених  державою.  Це

резерви, пов’язані з використанням різних податкових пільг для певних сфер

            діяльності;  резерви  використання  системи  державних  субсидій,  інвестицій,

позик;  страхова діяльність;  резерви, що виникають при реалізації  державних

програм підвищення конкурентоспроможності підприємств; резерви грамотного

обліку та використання  законодавчої  та  нормативної бази управління. Всі  ці

                  резерви  можуть  і  повинні  бути  виявлені  в  ході  практичної  діяльності

маркетингових служб підприємства при оцінці ділового середовища стосовно

нього.  Від  того,  наскільки  добре  компанія буде  керувати підрозділом  даних,

багато в чому буде залежати рівень її конкурентоспроможності. Решта 4 групи

        резервів  конкурентоспроможності  підприємства  стосуються  використання

       можливостей  власного  потенціалу  для  окремих  складових:  організаційного,

виробничо-технологічного, фінансово-економічного та людського ресурсів.[35]
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                У  другій  групі  ми  об’єднали  резерви,  пов’язані  з  використанням

організаційних можливостей  підприємства.  Водночас сюди включені  резерви

            використання  його  науково-технічного  потенціалу,  що  дозволяє  інноваціям

             конкурувати,  а  також  резерви  інших  аспектів  діяльності  підприємства,  що

визначають його можливості у сфері нецінової конкуренції.

                У  другій  групі  ми  об’єднали  резерви,  пов’язані  з  використанням

організаційних можливостей  підприємства.  Водночас сюди включені  резерви

            використання  його  науково-технічного  потенціалу,  що  дозволяє  інноваціям

             конкурувати,  а  також  резерви  інших  аспектів  діяльності  підприємства,  що

визначають його можливості у сфері нецінової конкуренції.

            В  контексті  вирівнювання  загальних  виробничих  витрат  основних

              виробників  на  світових  ринках  стають  важливими  резервами  підвищення

конкурентоспроможності на стадії життєвого циклу товару. Ці резерви пов'язані

            з  розширенням  мережі  виробництва  післяпродажного,  сервісного  та

гарантійного  обслуговування  їхньої  продукції  виробничими  підприємствами;

              розширення  сфери  застосування  та  збільшення  термінів  гарантійного  та

сервісного обслуговування тощо.[37]

Третя група резервів підвищення конкурентоспроможності підприємства

          пов’язана  із  використанням  резервів  виробничо-технологічного  потенціалу

підприємства, а це використання резервів знарядь праці та засобів праці, які є в

наявності. З цих позицій можна виділити резерви основних фондів, що включає

резерви   використання   виробничих   площ,   фонду   часу   роботи   обладнання,

інструменту та пристосувань; резерви оновлення структури основних фондів;

      резерви   вдосконалення   технології   виробництва,  включаючи  резерви  для

        вдосконалення  процесу  правонаступництва;  інтенсифікація  технологічних

процесів; скорочення технологічної підготовки виробництва, а також положень

        щодо  поліпшення  матеріально-технічного  забезпечення  виробництва;

вдосконалити монтажні,  пусконалагоджувальні та вантажно-розвантажувальні

роботи та транспортні послуги.[35]
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Рівень  розвитку  ринків  у  промислово  розвинених  країнах  вже  не  дає

можливості  надати фірмі  значних  переваг  лише  за  рахунок  матеріальних та

фінансових факторів, роблячи їх  загальнодоступними. Індивідуальні переваги

та  керівництво  дедалі  частіше стають наслідком ефективного використання

  унікальних   за   своєю   природою   факторів   нематеріального,  нематеріального

          характеру,  включаючи  отримання,  аналіз,  інтерпретацію  інформації;

            планування,  моделювання  змін;  формування  в  атмосфері  інноваційної

сприйнятливості, ділової та емоційної співпраці; розвиток прямих та зворотних

каналів комунікації із зовнішньою аудиторією.[35]

        Четвертою  групою  резервів  підвищення  конкурентоспроможності

підприємства є резерви його фінансово-економічного потенціалу. За допомогою

фінансового аналізу та структури капіталу та витрат, а також балансу чистого

              оборотного  капіталу,  фінансової  ліквідності  та  стабільності;  товарообіг  і

прибутковість; інвестиційна привабливість визначає тенденції та закономірності

            економічного  розвитку,  визначаються  положення,  які  компанія  може

                використовувати  для  поліпшення  свого  фінансового  стану  і,  як  наслідок,

конкурентоспроможності.[41]

     Для  підприємства  дуже  важливо  виявити  та  використовувати  резерви

своєї фінансової стійкості. Фінансова стійкість - це характеристика фінансового

                стану,  що  визначає  рівень  залежності  компанії  від  зовнішніх  джерел

фінансування.
            Резерви  позикового  капіталу  передбачають  аналіз  як  довгострокових

(понад один рік), так і короткострокових зобов'язань (або поточних зобов'язань).

У цьому випадку, з точки зору «безпечного» використання протягом тривалого

              періоду  часу  (головним  чином  для  фінансування  основних  фондів),

довгострокові зобов'язання можна прирівняти до власного капіталу, у який все

буде вкладений капітал.[49]

            І  нарешті,  п’ята  група  резервів  підвищення  конкурентоспроможності

підприємства,  його кадровий  потенціал.  Незважаючи  на  важливість резервів

усіх інших груп, при усьому сучасному високотехнологічному промисловому
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виробництві є значний простір  для поліпшення робочого часу як за рахунок

зменшення втрат робочого  часу,  так  і  за  рахунок  вдосконалення  навичок та

креативності.  Створення  необхідної  соціально-психологічної  підтримки  всієї

              системи  управління  діяльністю  є  необхідною  умовою  виявлення  та

використання цієї групи резервів.

                Для  того,  щоб  зробити  систему  управління  компанією  одним  з

найпотужніших факторів конкурентоспроможності, на наш погляд, необхідно:

Визнаючи,  що в контексті інтеграції  у  світову  економіку та посилення

конкуренції на внутрішньому ринку неможливо тривалий час підтримувати її

«специфічні» ресурси. [45]

       Припустимо,  що,  як  і  в  решті  світу,  існуючі  конкурентні  стратегії  в

кінцевому підсумку або призводять до витрат (і, як результат, посилення цінової

конкуренції), або до більш диференційованого задоволення споживачів. Тому в

            будь-якому  випадку  завдання  всебічного  вдосконалення  як  управління

ресурсами, так і управління організацією. Залежно від розміру компанії, виду

              діяльності,  рівня  розвитку  ринку,  пріоритети  зміщуються  між  управлінням

ресурсами та управлінням

            Ця  класифікація,  звичайно,  не  обмежується  складом  резервів

            конкурентоспроможності.  Список  можна  продовжувати,  беручи  до  уваги

конкретні умови ринку, конкретні умови діяльності суб’єкта господарювання та

економічні результати економічного аналізу резервів у цих умовах.

              Таким  чином,  можна  зробити  висновок,  що  стосовно  економічних

процесів управління конкурентоспроможністю - це свідомий вплив людини на

 об'єкти та процеси,  а також на участь людей у  них, спрямований на надання

певного напрямку економічній діяльності підприємства та отримання бажаних

результатів.
Для створення конкурентоспроможного підприємства необхідно не тільки

модернізувати виробництво та управління, а й чітко знати, для чого робиться,

якої  мети слід досягти.  Головним у цій справі  має бути здатність визначати,

швидко та ефективно використовувати в конкурентній боротьбі їх порівняльні
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переваги.  Всі  зусилля повинні  бути  спрямовані  на  розвиток  тих  сторін,  які

відрізняють підприємство від потенційних або реальних конкурентів.

                Очевидно,  що  економічний  спад  в  Казахстані  є  наслідком  низької

конкурентоспроможності вітчизняної промисловості через низьку ефективність

            управління  підприємствами  та  низьку  ефективність  заходів  державної

підтримки вітчизняних виробників.

3.2 Економічна ефективність (оцінка) підвищення конкурентоспромо

жності підприємства 

       До  шляхів  підвищення  конкурентоспроможності  підприємства

безпосередньо відноситься прибутковість самого підприємства, а отже можна

            розглядати  шляхи  підвищення  прибутку  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-2002»  як

одного з показників конкурентоспроможності. 

До підвищення показників прибутковості відносяться:

             зниження  витрат  сировини,  матеріалів,  палива  (тобто  матеріальні

затрати);

 перерозподіл чистого прибутку;

 зниження витрат заробітної плати, компенсація частини заробітної плати

          наданням  працівникам  соціальних  пільг  (безокштовного  харчування,

розширеного медичного страхування і т. п.) ; 

           підвищення  технічного  рівня  виробництва  та  удосконалювання

організації виробництва і праці;

 розширення ринку продажів і інше.

Рентабельність підприємства безпосередньо залежить від його прибутку.

            Щоб  максимізувати  прибуток,  компанія  повинна  максимально  використати

наявні в її розпорядженні ресурси. Збільшення виробництва зменшує витрати

на одиницю продукції, тобто витрати на її виготовлення на одиницю продукції

зменшуються, а отже, зменшують собівартість,  що в підсумку призводить до

                збільшення  прибутку  від  реалізації.  Ну,  крім  того,  додаткове  виробництво

прибуткової продукції саме по собі дає додатковий дохід.
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При зменшення собівартості продукції і  утримання того ж рівня доходу

                від  реалізації,  звичайно  ж,  можна  досягти  вищого  рівня  рентабельності

продукції. 

Щоб  збільшити рентабельність продукції в цілому можливо за рахунок 

зміни таких факторів: 

 обсягу реалізації; 

 структура реалізації; 

 ціна реалізації;

 собівартість реалізації.

              Розрахуємо  показники  фінансового  стану  підприємства  за  умов,  що

              випукс  продукції  збільться  10000  тис.од,  відповідно  до  цього  збільшиться

собівартість продукції та дохід від реалізації продукції.

1. Показник витрат на одиницю продукції розраховується як:

                                         
 В=

Валові витрати
 Обсягвипускупродукції

(3.1)

Показник витрат на одиницю продукції ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за

20179 рік становить:

                                          В=
2024,7

89,2
=22,7                                                 (3.2)

           Прогнозований  показник  витрат  на одиницю  продукції  ТОВ

«АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2020 рік становить:

                                         В=
10124,1

10089,2
=1,2

(3.3)

2. Фондовіддача розраховується за формулою:

                                       
  ФО=

Обсяг випускупродукції
Середньорічнавартість

 основних засобів
(3.4)

Фондовіддача ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2019 рік становить:

                                          ФО=
2046,3

1295,3
=1,6                                               (3.5)
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  Прогнозовані  показник  фондовіддачі  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-2002»  за

2020 рік становить:

                                          ФО=
10089,2

1295,3
=7,8

(3.6)

3. Рентабельність продукції характеризує рентабельність (рентабельність)

виробництва базового та звітного періоду.

                                Рпрод=
Прибуток

 Собівартстьпродукції ×100%

(3.7)

Рентабельність продукції ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002» у 2019 рік:

                                Рпрод=
177

2046,3
×100% 1,0%=                                   (3.8)

        Прогнозований  показник  рентабельність  продукції  ТОВ

«АВТОТЕХПРОМ-2002» у 2020 рік за рахунок збільшення прибутку і зниження

собівартості продукції:

                                Рпрод=
1770

2014,2
×100% 8,7%=                                   (3.9)

          4.  Оскільки  коефіцієнт  прибутковості  (рентабельності)  продажів

            характеризує  ефективність  виробничої  та  комерційної  діяльності:  скільки

прибутку має компанія від продажу гривні, її також потрібно проаналізувати:

                                                 Рпр=
П ч

Β ∗100%                                         (3.10)

де, Пч – Чистий прибуток;

Β – виручка від реалізації.

          Коефіцієнт  рентабельності  продажів  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-2002»  за

2019 рік:

                                 Рпр=
17,7

2046,3
∗100% 8,6%=                                      (3.11)

          Коефіцієнт  рентабельності  продажів  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-2002»  за

2020 рік:

                                 Рпр=
1770

1897,4
∗100% 9,3%=                                      (3.12)
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На основі вище розрахованих показників складемо таблицю 3.1

Таблиця 3.1

Аналіз показників діяльності ТОВ «АВТОТЕХПРОМ-2002»

за 2019-2020 рр

  Поканик Рік Абсолютне відхилення
  2019 2020 2020/2019

Показник витрат
на одиницю
продукції

  22,7 1,2           (21,5)

   Фондовіддача 1,6 7,8 6,24

Продовження табл. 3.1

  Поканик Рік Абсолютне відхилення
  2019 2020 2020/2019

Коефіцієнт
рентабельності

продажів

  8,6 9,3 0,7

Коефіцієнт
рентабельності
продукції

  1,0 8,7 7,7

                З  даних  таблиці  можна  зробити  висновки,  що  фондовіддача  за

прогнозованими показниками 2020 року зросте і становитиме 7,8 тис.грн.

Рентабельністю продукції 2020 року порівняно з 2019 роком зросте на

7,7%, та становитиме 8,7%.

Рентабельність  продажів  в  прогнозованому  2020  році  зросте  на  0,7%

порівняно з 2019 роком і становитиме 9,3%

Таким чином, якщо компанія буде використовувати запропоновані методи

              для  збільшення  прибутку  та  рентабельності  виробництва,  вона  матиме

                очікуваний  бажаний  результат,  а  саме  стабільну  роботу  та  позитивний

економічний ефект – прибуток і за рахунок цього матиме конкурентні переваги.

Висновки до 3 розділу

              В  третьому  розділі  кваліфікаційної  роботи  було  досліджено  та

проаналізовано шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства.
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            Щоб  зберегти  перевагу  перед  конкурентами,  підприємство  має

впроваджувати конкурентні переваги швидко і  ефективно, так як конкуренти

можуть застосовувати вже існуючі.

Максимізація прибутковості  та конкурентоспроможності  виробництва в

цілому, та його  продукції  зокрема,  це одна з цілей  будь-якого  підприємства.

Таким чином, особлива увага при аналізі фінансових результатів приділяється

резервам зростання конкурентоспроможності та прибутковості підприємства.

        Для  оптимального  управління  конкурентоспроможністю  та

          рентабельністю  продукції  необхідно  проаналізувати  зовнішнє  середовище

            підприємства,  щоб  визначити  оптимальні  напрями  виробництва,  оскільки

    компанія  «повинна  виробляти   те,   що   продається,   а   не   продавати   те,   що

виробляється». З цією метою проводять маркетинговий аналіз, предметом якого

є зовнішнє середовище підприємства, зокрема ринок

       До  шляхів  підвищення  конкурентоспроможності  підприємства

безпосередньо відноситься прибутковість самого підприємства, а отже можна

            розглядати  шляхи  підвищення  прибутку  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-2002»  як

одного з показників конкурентоспроможності. 

Рентабельність підприємства безпосередньо залежить від його прибутку.

            Щоб  максимізувати  прибуток,  компанія  повинна  максимально  використати

наявні в її розпорядженні ресурси. Збільшення виробництва зменшує витрати

на одиницю продукції, тобто витрати на її виготовлення на одиницю продукції

зменшуються, а отже, зменшують собівартість,  що в підсумку призводить до

                збільшення  прибутку  від  реалізації.  Ну,  крім  того,  додаткове  виробництво

прибуткової продукції саме по собі дає додатковий дохід.

Таким чином, якщо компанія буде використовувати запропоновані методи

              для  збільшення  прибутку  та  рентабельності  виробництва,  вона  матиме

                очікуваний  бажаний  результат,  а  саме  стабільну  роботу  та  позитивний

економічний ефект – прибуток і за рахунок цього матиме конкурентні переваги.
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ВИСНОВКИ
        Важливе  значення  для  забезпечення  конкурентоспроможності

 підприємства  відіграє  зростання  прибутку  і  рентабельності  підприємства  та

інших показників фінансової стійкості підприємства.

            В  роботі  було  розкрито  економічну  суть  конкурентоспроможності

підприємства та шляхи їївдосконалення.

            В  першому  розділі  кваліфікаційної  роботи  проведено  теоретичне

дослідження конкурентоспроможності підприємства.

По-перше проаналізовано Поняття конкуренція, конкурентоспроможність

підприємства та конкурентні переваги.

Конкуренція  є  центральним  поняттям,  яке  виражає  сутність  ринкових

відносин в нинішньому суспільстві. Конкуренція є найважливішою частиною

всієї ринкової економіки. Стимулом, який спонукає людину змагатися, бажання

перевершити суперників.

Розглянуто функції конкуренції, які вона забезпечує в ринковій: функцію

          регулювання;  мотиваційну  функцію;  розподільчу  функцію;  функцію

контрольну. 

           Також  було  висвітлено  форми,  що  підтверджують  конкуренцію

              [9]:конкуренція  між  товарами  однієї  асортиментної  групи,  між  подібними

              об’єктами,  що  задовольняють  однакову  потребу  це  предметна  форма

конкуренції; функціональна форма - конкуренція між товарами (предметами) -

замінниками.
Конкурентоспроможність – це багатогранне поняття і може розглядатися

на різних рівнях: окремих товарів, окремого товаровиробника, галузі і країни в

                  цілому.  В  економічній  літературі  ще  не  склалося  єдиної  думки  щодо

          трактування  поняття  «конкурентоспроможність  підприємства»,  хоча  за

ключовими позиціями особливих розбіжностей не існує.

        По-друге  розкрито  Показники  конкурентоспроможності:  техніка

                розрахунку  та  характеристика.  До  першої  групи  належать  показники,  що

характеризують ефективність управління виробничим процесом, економічність
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виробництва,  раціональну роботу основних фондів,  вдосконалення технології

              виготовлення,  організацію  праці  на  підприємстві  (виробничі  витрати  на

          одиницю  продукції,  ефективність  використання  капіталу,  рентабельність,

продуктивність). 

          Друга  група  показників  характеризує  ефективність  управління

            оборотними  коштами,  незалежність  підприємства  від  зовнішніх  джерел

     фінансування,  можливість  підприємства  сплачувати  свої  борги  та  здатність

 стабільно розвиватися  підприємству надалі (коефіцієнт автономії, коефіцієнт

платоспроможності, абсолютний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт оборотності

оборотного капіталу).

Третя група включає показники, що надають поняття про ефективність

               управління  продажами  та  просування  товарів  на  ринку  за  допомогою

          розповсюдженості  та  стимулювання  (прибутковість  продажів,  коефіцієнт

надмірного  запасу готової  продукції,  завантаження  потужності,  ефективність

реклами і системи стимулювання збуту ).

          До  четвертої  групи  належать  показники  конкурентоспроможності

продукції (якість продукції та ціна).

        По-третє  проаналізовано  методи  оцінки  конкурентоспроможності

підприємства. Аналіз економічної літератури з цього питання дозволяє обрати

кілька  підходів  до  оцінки  рівня  конкурентоспроможності:  матричний  метод,

методи на основі  з теорії ефективної конкуренції, методи на основі  з  оцінки

конкурентоспроможності виробництва підприємств, інтегрований метод.

          Проаналізувавши  види  конкурентних  стратегій  (шляхи  покращення

          конкурентоспроможності)  можна  стверджувати,  що  конкурентна  стратегія

складається з ділових підходів та ініціатив, здійснених компанією для залучення

клієнтів та надання їм вищої цінності через виконання їхніх очікувань, а також

для зміцнення своїх ринкових позицій.

   Оскільки  досягнення  та  підтримка  конкурентних  переваг  є  основною

              метою  конкурентних  стратегій,  менеджери  повинні  вживати  заходів  для

підтримання конкурентних переваг після їх досягнення.
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Менеджери  можуть  створити  стійкі  конкурентні  переваги,  прийнявши

такі заходи: Зосередження уваги на складових конкурентних переваг; Розвиток

          відмітних  компетенцій;  Створення  середовища  організаційного  навчання;

Запровадження механізму постійного вдосконалення; Впровадження найкращих

                практик;  Подолання  бар’єрів  для  змін;  Зосередження  уваги  на  складових

конкурентних переваг.

Як зазначалося раніше, компанія має стійку конкурентну перевагу,  коли

              протягом  декількох  років  може  підтримувати  вищий  за  середній  показник

прибутку в галузі.

         У  другому  розділі  досліджено  конкурентоспроможність  ТОВ

«АВТОТЕХПРОМ-2002». 

По-перше проаналізовано організаційно-економічну характеристику ТОВ

«АВТОТЕХПРОМ-2002».  Підприємство  діє  на  підставі  Статуту,  Цивільного,

    Податкового  та  Господарського   кодексу,   України,   Законів   України   «Про

   господарські   товариства»,   «Про   власність»,   «Про   зовнішньоекономічну

діяльність» та іншого чиноного в Україні законодавтсва.

 В  роботі було  висвітлено  показники  фінансовго стану підприємства та

          показників  ефективності  виробничої  діяльності  підприємства  ТОВ

«АВТОТЕХПРОМ-2002» за 2017-2019 роки.

Фінансовий стан підприємства формується в процесі повної виробничо-

господарської діяльності підприємства. Таким чином оцінку фінансового стану

можна об’єктивно проводити не за одним, навіть найважливішим, показником, а

лише за сукупністю систем показників, що детально і всебічно характеризують

економічне становище підприємства.

Провівши планові розрахунки можна зробити висновки:

 Показник витрат на одиницю продукції в 2019 році  порівняно з 2017 і

2018 рр відбулися наступні зміни:

Показник витрат  на  одиницю  продукції  в  2018  році  порівняно з  2017

роком  зріс  і  становив  37,6  тис.грн.,  в  2019  році  в  порівнянні  з 2018  роком

знизився на 60,3%.
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Фондовіддіча зв проаналізовані роки мала тенденцію до зниження, в 2019

році становила 1,6 тис.грн.

Рентабельність  продукції  в  період  2017-2019  роки  мала  тенденцію  до

зниження, в 2017 році рентабельність становила 9,8%, і 2019 році порівняно з

2018 роком зменшилась на 50% і становила 1%.

                 Коефіцієнт   фінансової  залежності  в  2018  роки  мав  тенденцію  до

зниження, в 2019 році рентабельність активів зросла і становила 16,2%.

Коефіцієнт рентабельності  власного  капіталу в період 2017-2019 роках

майже незмінився і тож показники мають незмінний результат.

Коефіцієнт  рентабельності  продажів  в  2018  році  в  порівнянні  з  2017

роком зріс на 12,2% і становив 22,0%, в 2019 році рентабельність продажів мала

тенденцію до зниження і становила 8,6%

              В  групу  вище  проаналізованих  показників  відносяться  ті,  що

характеризують  ефективність  управління  виробничим  процесом,  економічну

            ефективність  виробничих  витрат,  раціональну  роботу  основних  фондів,

            вдосконалення  технології  виготовлення  продукції,  організацію  праці  на

            підприємстві  (виробничі  витрати  на  одиницю  продукції,  ефективність

використання капіталу, рентабельність продукції, праця продуктивність).

         Аналіз  основних  показників  діяльності  ТОВ  «АВТОТЕХПРОМ-2002»

свідчить,  що  підприємство  має  нестабільний  прибуток  від  діяльності,  тому

необхідно вживати заходів, щодо більш ефективного використання пppибутку та

рентабельності підприємства.

            На  досліджуваному  підприємстві,  можна  зробити  висновок,  що

              основними  резервами,  які  б  могли  забезпечити  зростання  рентабельності

продукції, є: структура реалізації; собівартість реалізації. 

              Таким  чином,  структура  продажів  може  призвести  до  збільшення

рентабельності  продукції,  якщо кількість  продажів  більш  вигідної  продукції

порівняно  з  менш  вигідною.  Але  вплив  цього  фактора  все-таки  забезпечує

            набагато  менше  можливостей  для  збільшення  рентабельності  продукції
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порівняно  з  можливостями,  що  надаються  зміною  собівартості  реалізованої

продукції.
Так,  у  випадку  зменшення  собівартості  продукції  і  утримання  того  ж

                  рівня  доходу  від  реалізації,  звичайно  ж,  можна  досягти  вищого  рівня

рентабельності продукції. 
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