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СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

У статті досліджено сутність конкурентоспроможності продукції підприємства. Розкрито зміст об’єктів 

конкурентоспроможності. Наведено фактори, які мають вплив на остаточне рішення покупця, щодо придбання 

конкретного товару. Обґрунтована необхідність проведення комплексних управлінських заходів для підвищення рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Проаналізовано поняття «якість» і «конкурентоспроможність» 

та визначено зв'язок між ними. Визначено залежність конкурентоспроможності підприємства від якості продукції. 

З’ясовано, що в умовах сучасних торгових відносин на міжнародному, зокрема на європейському ринках для України вкрай 

необхідне управління якістю продукції, яку вона виробляє і просуває на ринок. Успішна інтеграція українських підприємств 

неможлива без стабільної якості, що забезпечить конкурентоспроможність продукції. Запропоновано шляхи підвищення 

конкурентоспроможності продукції підприємств. 

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність підприємства, якість продукції; система управління якістю 
 

Постановка проблеми. Найважливішим 

завданням у розвитку економіки України нині 

є зростання ефективності виробництва на 

основі випуску конкурентоспроможної про-

дукції. Посилення конкуренції на українському 

ринку, що виникає внаслідок присутності вели-

кої кількості імпортної продукції вимагає від 

вітчизняних виробників прискіпливішого ана-

лізу методів виробництва та управління про-

дукцією на основі маркетингу. Найголовнішу 

роль у цьому процесі відіграє конкурентоспро-

можність продукції. Це поняття, без якого прак-

тично неможливо досягти ринкового успіху. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженням проблем конкурентоспроможності 

продукції займалося багато закордонних та 

вітчизняних вчених. Зокрема проблемою 

конкурентоспроможності продукції підприємства 

займалися такі відомі науковці як Г. Азоєв, 

Ф. Найт, В.Л. Дикань, А. Машнов, Т. Загорна, 

О. Дубров, С. Климент, М.І. Шаповал, Н.В. Бутенко 

та інші. 

Виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми. Конкурентоспроможність 

підприємства є комплексною порівняльною 

характеристикою, яка повинна відображати 

ступінь переваг підприємства, що розглядається 

над підприємствами-конкурентами за певною 

визначеною сукупністю оціночних показників 

його діяльності. Саме тому питання підвищення 

конкурентоспроможності продукції підприємства 

є актуальним для будь-якого підприємства, що 

й зумовило вибір теми дослідження, 

сформувало його мету і завдання. 

Формулювання цілей статті (постановка 

завдання). Основними цілями даної статті є 

дослідження поняття конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції підприємства, а також 

факторів, що на неї впливають. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «конкуренція», «конкурентоспроможність» 

у користуванні вітчизняних вчених-

економістів з’явилися з переходом економіки 

до ринкових відносин, хоча дослідження цієї 

проблематики велися ще з 1970-х рр. Вивчення 

й оцінка конкурентоспроможності є частиною 

теорії конкуренції і займає важливе місце в 

сучасній економічній науці.  

Вперше поняття «конкурентоспроможність» 

було введено наприкінці 1970-х рр. М. Портером. 

На його думку, конкурентоспроможність – 

властивість товару, послуги, суб’єкта ринкових 

відносин виступати на ринку нарівні з 

присутніми там аналогічними товарами, 

послугами або конкуруючими суб’єктами 

ринкових відносин [4]. 

Конкурентоспроможність товару — 

вирішальний фактор його комерційного успіху 

на розвинутому конкурентному ринку. Це 

багатоаспектне поняття, яке відображає 

відповідність товару умовам ринку, конкретним 

вимогам споживачів не лише за своїми якісними, 

технічними, економічними, естетичними 

характеристиками, а й за комерційними та 

іншими умовами його реалізації (ціна, терміни 



№ 3 (48) травень 2021 р.  

 

13 

поставки, канали збуту, сервіс, реклама). Більш 

того, важливою складовою частиною конкурен-

тоспроможності є рівень витрат споживача за 

час експлуатації придбаного товару. 

Іншими словами, під конкурентоспроможністю 

розуміють комплекси споживчих і вартісних 

(цінових) характеристик товару, які визначають 

його успіх на ринку, тобто перевагу саме цього 

товару над іншими в умовах широкої 

пропозиції конкуруючих товарів-аналогів. 

Об’єкти, що володіють конкурентоспроможністю, 

можна розбити на чотири групи: продукція; 

підприємство (як виробник товарів); галузь (як 

сукупність підприємств, що пропонує товари 

або послуги); регіони (райони, області, країни 

або їх групи). 

Будь-який товар, який знаходиться на ринку, 

фактично проходить там перевірку на ступінь 

задоволення суспільних потреб: кожен покупець 

придбає товар, який максимально задовольняє 

його особисті потреби, а вся сукупність покупців - 

той товар, який найповніше відповідає суспіль-

ним потребам - значно більше ніж конкуруючі з 

ним аналоги. Тому конкурентоспроможність 

можна визначити, тільки порівнявши товари 

конкурентів між собою. Іншими словами, 

конкурентоспроможність - поняття відносне, яке 

тісно пов'язане з конкретним ринком і часом 

продажу. Конкурентоспроможність визначається 

лише тими властивостями, до яких помітно 

виявляє зацікавленість покупець (і, звичайно, які 

гарантують задоволення даної потреби). Всі 

характеристики виробу, які виходять за межі цих 

інтересів, вважаються при оцінці конкуренто-

спроможності як такі, що не мають до неї від-

ношення в даних конкретних умовах. 

Вивчення конкурентоспроможності товару 

потрібно проводити безперервно, враховуючи 

стадії життєвого циклу товару, щоб своєчасно 

помітити момент початку зниження показника 

конкурентоспроможності та вжити відповідних 

попереджуючих заходів (наприклад, зняти 

виріб з виробництва, модернізувати його, 

перевести на інший сегмент ринку). 

В практичній діяльності нерідко ставлять 

знак рівності між якістю та конкурен-

тоспроможністю або зовсім не вказують на 

різницю між ними. Також мають місце 

суперечки щодо того, яке поняття є ширшим. 

Зрозуміло, що ці два поняття пов'язані між 

собою, але вони різні. 

Конкурентоспроможність товару визначається, 

на відміну від якості, сукупністю тільки тих 

конкретних властивостей, до яких має зацікав-

леність покупець та які забезпечують задово-

лення даної потреби, інші характеристики до 

уваги не беруться. Враховуючи це, товар з більш 

високим рівнем якості може бути менш конку-

рентоспроможним, якщо значно підвищилася 

його вартість за рахунок надання товару нових 

властивостей, в яких не зацікавлена основна 

група його покупців. 

Проблеми якості та конкурентоспроможності 

повинні мати не поточний, тактичний, а довго-

тривалий, стратегічний характер. Звідси 

випливає і довготермінове прогнозування 

обсягу та характеру потреб, перспективного 

технічного рівня і якості продукції, які 

націлені на: виявлення можливих вимог до 

асортименту та якості продукції на перспек-

тивний період їх виробництва та споживання; 

визначення науково-технічних та економічних 

можливостей; задоволення вимог споживача; 

встановлення асортименту та показників якос-

ті при розробці перспективних видів продукції. 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств потрібні постійні, 

цілеспрямовані, комплексні управлінські захо-

ди. Розробити механізми управління можливо 

лише за умови правильного розуміння сутності 

такої складної економічної категорії, як конку-

рентоспроможність. Зважаючи на той факт, що 

визначальним критерієм конкурентоспромож-

ності є реалізація продукції, основою для ана-

лізу конкурентоспроможності можна вважати 

акт купівлі-продажу. На остаточне рішення 

покупця щодо придбання конкретного виробу 

впливає сукупність факторів, таких як при-

родно-кліматичні, соціальні, політичні, дер-

жавно-правового регулювання економіки, зов-

нішньої та внутрішньої конкуренції, а також 

економіко-виробничі, технічні, комерційні, 

психологічні, маркетингові. 

В умовах сучасних торгових відносин на 

міжнародному, зокрема на європейському  

ринках для України вкрай необхідне управлін-

ня якістю продукції, яку вона виробляє і 

просуває на ринок. Успішна інтеграція україн-

ських підприємств неможлива без стабільної 

якості, що забезпечить конкурентоспромож-

ність продукції. 

Шлях до виробництва конкурентоспроможних 

товарів пролягає через державне управління 
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трудовими інтелектуальними ресурсами та 

вмінням застосовувати, контролювати витрати 

бюджетних коштів для цієї мети шляхом 

наполегливої праці не тільки вчених та 

винахідників, а й усього працюючого населення. 

Метою державної політики є сприяння 

підвищенню якості та конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції, а також впровадженню 

на українських підприємствах сучасних 

методів управління якістю. 

Висновки. Отже, конкурентоспроможність – 

одна з головних складових успіху будь-якого 

підприємства. Конкурентоспроможність продук-

ції підприємства – здатність підприємства ство-

рювати, виробляти і продавати товари та послу-

ги, цінові й нецінові якості яких привабливіші, 

ніж в аналогічної продукції конкурентів. Вироб-

ництво і реалізація конкурентоспроможних това-

рів – обов’язкова умова конкурентоспромож-

ності підприємства. 
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Сливинская О.Б., 

СУЩНОСТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье исследована сущность конкурентоспособности продукции предприятия. Раскрыто содержание объектов 

конкурентоспособности. Приведены факторы, которые влияют на окончательное решение покупателя по 

приобретению конкретного товара. Обоснована необходимость проведения комплексных управленческих мер по 

повышению уровня конкурентоспособности отечественных предприятий. Проанализировано понятие «качество» и 

«конкурентоспособность» и определена связь между ними. Определена зависимость конкурентоспособности 

предприятия от качества продукции. Установлено, что в условиях современных торговых отношений на 

международном, в частности на европейсь¬кому рынках для Украины крайне необходимо управление качеством 

продукции, которую она производит и продвигает на рынок. Успешная интеграция украинских предприятий 

невозможна без стабильного качества, что забезпе¬чить конкурентоспособность продукции. Предложены пути 

повышения конкурентоспособности продукции предприятий. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия, качество продукции; система управления 

качеством 
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THE ESSENCE OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE PRODUCTS 

The essence of competitiveness of production of the enterprise is investigated in the article. The content of the objects of 

competitiveness is revealed. The factors that influence the final decision of the buyer to purchase a particular product are 

given. The necessity of carrying out complex administrative measures for increase of the level of competitiveness of domestic 

enterprises is substantiated. The concepts of "quality" and "competitiveness" are analyzed and the connection between them is 

determined. The dependence of the enterprise 's competitiveness on product quality is determined. It was found out that in the 

conditions of modern trade relations on the international, in particular on the European markets, it is extremely necessary for 

Ukraine to manage the quality of the products it produces and promotes on the market. Successful integration of Ukrainian 

enterprises is impossible without stable quality, which will ensure the competitiveness of products. Ways to increase the 

competitiveness of enterprise products are proposed. 

Keywords: competition, competitiveness of the enterprise, product quality; quality management system 

 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18

