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ENHANCING COMPETITIVENESS OF PRODUCTS ENTERPRISES

У статті проведено аналіз різних методів підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах.
Актуальність теми обумовлена тим, що зацікавленість підприємств у результатах своєї діяльності посилює не-
обхідність підвищення конкурентоспроможності продукції або послуги, що вимагає вдосконалення роботи всіх служб
і підрозділів господарюючого суб'єкта. Проблема конкурентоспроможності носить універсальний, всесвітній ха-
рактер. Нині вона зачіпає практично всі країни світу, всіх товаровиробників. Оскыльки ця проблема підвищення
конкурентних можливостей підприємства складна і багатопланова, вона вимагає систематичного підходу і здійснен-
ня значного комплексу організаційно-економічних, управлінських і технологічних заходів. Усі зазначені заходи ма-
ють бути спрямовані на вирішення проблеми підвищення конкурентних можливостей підприємства, посилити його
позиції на ринку, досягти стійкого розвитку за рахунок створення і підтримки конкурентних переваг. Своєчасна
адаптація підприємств до конкурентних умов нестабільного і мінливого зовнішнього середовища повинна проводи-
тися в процесі всебічного і постійного аналізу діяльності конкурентів, власного стратегічного потенціалу і оцінки
ефективності його використання, а також визначення положення підприємства на ринку товарів і послуг щодо кон-
курентів, тобто оцінки конкурентоспроможності підприємства Також у статті розглянуто основне поняття конку-
ренції та фактори, що впливають на її появу. Аналіз поняття надзвичайно важливий для більш чіткого розуміння та
постановки вирішення проблеми або збільшення переваг над іншими підприємствами. Адже конкуренція в простішій
формі трактується як суперництво між людьми фірмами, організаціями, територіями, зацікавленими у досягненні
однієї цілі. Предметом конкуренції виступає товар або послуга, через які суперники намагаються завоювати спожи-
вачів та їх гроші. Основною характеристикою підприємства, з точки зору конкурентної боротьби є його конкурен-
тоспроможність. Вона визначає життєздатність підприємства, результати його виробничо-збутової діяльності в умовах
ринкової конкуренції.

The article analyzes various methods of increasing the competitiveness of enterprises in modern conditions. The
urgency of this topic is due to the fact that the interest of enterprises in the results of their activities increases the need to
increase the competitiveness of products or services, which requires improvement of the work of all services and units of
the business entity. The problem of competitiveness is universal, global in nature. Now it affects virtually all countries of
the world, all commodity producers. Since this problem of increasing the competitiveness of the company is complex
and multifaceted, it requires a systematic approach and implementation of a significant set of organizational, economic,
managerial and technological measures. All these measures should be aimed at addressing the problem of increasing the
competitiveness of the enterprise, strengthening its position on the market, achieving sustainable development through
the creation and maintenance of competitive advantages. Timely adaptation of enterprises to the competitive conditions
of an unstable and changing environment should be carried out in the process of comprehensive and continuous analysis
of competitors' activities, their own strategic potential and assessment of the effectiveness of its use, as well as the definition
of the position of the company in the market of goods and services in relation to competitors, that is, assessing the
competitiveness of the enterprise. Also, in The article considers the basic concept of competition and the factors influencing
its appearance. An analysis of the concept is extremely important for a clearer understanding and resolution of a problem
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкурентоспроможність підприємства є

найбільш актуальною проблемою його діяль-
ності, чим вищий рівень конкурентоспромож-
ності підприємства, тим більш прибутковим воно
є. Розробка заходів щодо підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства стає основним
завданням сучасних підприємств України.

Конкурентоспроможність є найважливі-
шим критерієм доцільності діяльності підприє-
мства, умовою ефективного здійснення торго-
вельних операцій, основою вибору засобів і
методів виробничо-господарської діяльності,
запорукою успіху за ринкових відносин.
Однією з основних умов чи гарантій конкурен-
тоспроможності підприємства є випуск конку-
рентоспроможної продукції.

Конкуренція примушує підприємства всіх
форм власності постійно відслідковувати зміни
попиту та пропозиції, зменшувати витрати на
виробництво, покращувати якість своєї про-
дукції та послуг, що реалізуються на ринку,
підвищувати свою конкурентоспроможність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням цієї проблеми займалося ба-
гато зарубіжних вчених, таких як Ф. Котлер,
М. Портер, В. Блонська, М. Саєнко, І. Ансофф,
С. Глазьєв, Е. Денісон, М. Портер, Р. Солоу,
Дж. Хікс, Й. Шумпетер, А. Юданов, а також віт-
чизняні економісти, як-от: В. Андрійчук, Ю. Ба-
жал, А. Гальчинський, Ю. Іванов, П. Орлов,
П. Перерва, В. Пономаренко, В. Семиноженко,
Л. Українська, М. Хохлов, А. Філіпенко, О. Шнир-
ков, В. Юхименко, А. Яковлев, М. Юдін, А. За-
городній, С. Клименко, Л. Піддубна та багато
інших.

Формування і подальший розвиток ринко-
вих відносин в Україні вимагає підвищення кон-
курентоспроможності підприємства. Вирішен-
ня цієї проблеми є ускладненим через неста-

or an increase in the benefits of other enterprises. After all, competition in a simpler form is interpreted as a rivalry
between people firms, organizations, territories, interested in achieving one goal. The subject of competition is a product
or service through which rivals are trying to conquer consumers and their money. The main characteristic of the enterprise,
in terms of competition, is its competitiveness. It determines the viability of the enterprise, the results of its production
and marketing activities in a market competition.

Ключові слова: конкуренція, інновація, конкурентоспроможність, підприємство, страте-
гія.

Key words: competition, innovation, competitiveness, company, strategy.

більну економічну ситуацію, нестачу грошових
ресурсів, відсутність методів прогнозування
розвитку ринкової ситуації.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розкриття поняття конку-

ренція, а також аналіз заходів підвищення кон-
курентоспроможності підприємства та їх не-
обхідність.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виникнення і розвиток суспільства в ціло-
му супроводжується формуванням конку-
ренції, яка є одним із постійно діючих чинників
його прогресивного руху вперед. Конкуренція
змушує суб'єктів підприємницької діяльності
не зупинятися на досягнутому, а постійно са-
мовдосконалюватися, знижати витрати на ви-
робництво, покращувати якість продукції (по-
слуг), що пропонуються на ринку, підвищува-
ти свою конкурентоспроможність.

Конкуренція є своєрідним суперництвом
між товаровиробниками, стосовно задоволен-
ня інтересів: вигідних умов виробництва та збу-
ту товарів, одержання високих прибутків, до-
мінування на певному ринку. Загалом, при
аналізі конкуренції, враховуються такі її
якості, як динамічність, примусовість, єдність
конкурентних і монополістичних засад, зв'язок
з інноваційними процесами [1].

Здатність підприємства вести суперництво
у базовій галузі, на міжгалузевому та світових
ринках отримала втілення в категорії "конку-
рентоспроможність". Конкурентоспромож-
ність підприємства є найбільш актуальною про-
блемою його діяльності, чим вищий рівень кон-
курентоспроможності підприємства, тим більш
прибутковим воно є. Саме тому, розробка за-
ходів щодо підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства стає основним завданням
сучасних підприємств України.
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На сучасному етапі розвитку, на конку-
рентному ринку стрімко зростають вимоги
споживачів, що свідчить про посилення кон-
курентної боротьби, зміцнення позицій кон-
курентів і скорочення строків впроваджен-
ня інноваційних технологій. Це свідчить про
потребність чітко визначеної програми
підвищення конкурентоспроможності. Під
цією програмою прийнято розуміти певним
чином організований комплекс робіт, спря-
мований на вирішення завдання підвищення
конкурентоспроможності продукції підпри-
ємства, виконання якого обмежене в часі, а
також пов'язане із споживанням конкретних
фінансових, матеріальних і трудових ресур-
сів [3].

До основних способів підвищення конку-
рентоспроможності можна віднести [3]:

методи попиту споживачів і аналіз конку-
рентів;

покращення якісних характеристик про-
дукції;

зниження собівартості продукції; створен-
ня нової продукції;

модернізація обладнання;
обгрунтована рекламна політика;
удосконалення обслуговування у процесі

купівлі та післяпродажного сервісу тощо.
Для кращого розуміння їх значимості, роз-

глянемо особливості кожного з них окремо.
Методи попиту споживачів, як і весь інстру-

ментарій маркетингу, дослідження ринку, ба-
зуються на таких підходах: вибірки і угрупуван-
ня, складання та обробки анкет, психоаналіз,
математичне моделювання. Поведінка спожи-
вачів на ринку, характер покупок визначають-
ся їх особистісними, культурними, соціальни-
ми та психологічними чинниками, вивчення
яких є найважливішим завданням маркетинго-
вих досліджень [4].

Розглянувши поведінку споживачів, перей-
демо до вивчення конкурентів. У ринковій еко-
номіці основним фактором комерційного успі-
ху підприємства з будь-якою формою власності
є конкурентоздатність його продукції, тобто
наскільки вона краща від аналогів, що випус-
каються конкуруючими підприємствами. Саме
вміння правильно аналізувати ринок конку-
рентів, можливості власної фірми та продума-
ти стратегію подальших дій часто є запорукою
успіху.

Аналіз починається з визначення головних
і потенційних конкурентів [1]. Потім перехо-
дять до більш глибокого і ретельного вивчення
різних аспектів їхньої діяльності: місії, цілей,
стратегій, сильних і слабких сторін.

Одним з головних орієнтирів функціону-
вання підприємств на внутрішньому ринку є
підвищення якості продукції, якщо підприєм-
ства зможуть побудувати таку систему підви-
щення якості продукції, яка забезпечить її ви-
сокий рівень, що дозволить врахувати вимоги
споживачів, створити конкурентні переваги та
сприяти загальному розвитку підприємства [5].

Далі розглянемо такий спосіб, як знижен-
ня собівартості продукції. Воно є вигідним як
для кожного підприємства, окремого його
підрозділу, так і для суспільства. Низька со-
бівартість забезпечує підприємству привлас-
нення додаткового продукту, розміри якого
залежать від обсягів зниження індивідуальної
собівартості порівняно з суспільною [6].

Підприємство, яке розраховує тривалий час
зберігати свій ринок і бути прибутковою, по-
винна постійно оновлювати пропозицію. Таким
чином переходимо на наступного способу —
створення нової продукції. Оновлення пропо-
зиції включає різноманітні заходи по розробці
нових товарів: вдосконалення існуючих то-
варів, створення нових і розширення асорти-
менту торгівельних марок або збільшення їх
числа [7].

Технологічна перевага підприємства, і саме
це також є одним із способів підвищення кон-
курентоспроможності, володіння ноу-хау та
обладнанням, які дають змогу створювати су-
часні, високотехнологічні та привабливі това-
ри з унікальними характеристиками. Керівниц-
тво підприємства повинно працювати в двох
напрямах: по-перше, шукати можливості для
оновлення основних засобів і, по-друге, забез-
печити безперебійну роботу наявного облад-
нання [8].

Наступний спосіб — обгрунтована реклам-
на політика. Рекламна політика — це система
затверджених правил та ідей, на основі базо-
вих цінностей підприємства, що регламентують
цілеспрямоване управління засобами поширен-
ня реклами, щодо діяльності суб'єкта, по відно-
шенню до об'єктів, з метою формування відно-
син між ними. Важливу роль у формуванні
активності грають засоби масової інформації.
Друковане й усне слово, банерні системи об-
міну рекламною інформацією, телевізійне зоб-
раження здатні в найкоротші терміни досягти
найбільш віддалених районів, проникнути в
будь-яку соціальну середу [9].

Висока конкурентоспроможність товару
значною мірою визначається високоякісним
сервісом, що є також одним із не менш важли-
вих запропонованих способів. Реакція спожи-
вача може бути негайною, може виявитися че-
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рез певний час або заднім числом. Споживач
найчастіше виходить при цьому з власних
суб'єктивних оцінок і міркувань. У разі задо-
воленого попиту на послуги споживач стає по-
стійним клієнтом підприємства-виробника та
його торгових посередників. Якщо споживач
незадоволений сервісним обслуговуванням, він
(за наявності інших товарів) надалі не купува-
тиме товари цього виробника або не користу-
ватиметься певними послугами у сфері обслу-
говування [10]. Тому головним завданням є за-
лишити приємні враження, щоб споживач хотів
повернутися знову.

ВИСНОВКИ
У статті розглянуто основні характеристи-

ки способів підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства, їх важливість та роль у су-
часних умовах. Підприємство яке займає ста-
більне місце на ринку товарів і послуг, та його
продукція користується постійним попитом,
означає, що воно стає більш прибутковим, ніж
його головні конкуренти. Звісно, якщо підприє-
мство перебуває в стабільному фінансовому
стані, то більшість розглянутих методів можна
використовувати одразу, як тільки виникає не-
обхідність підвищити рівень конкурентоспро-
можності. Підприємство, яке має деякі фінан-
сові проблеми або взагалі перебуває в кризово-
му становищі, то керівництво зможе використо-
вувати тільки декілька з них. Наприклад, краще
визначити попит їх споживачів та конкурентів,
а також більше приділити уваги рекламі, та,
можливо, знизити собівартість продукції, що
може значно збільшити рівень продаж.

Підвищення конкурентоспроможності ви-
магає від підприємства постійного використан-
ня проаналізованих методів в своїй діяльності.
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