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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ ТА ОСНОВНІ 

МЕТОДИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 
 

 В рин ікових умовах про іблема підвищеіння конкурентосп іроможності товарів має 

першочергове значення. Конкурентоспроможність товарів є одним зі поіказників 

конікурентоспроможності підп іриємства в цілому. Вона характер іизує здатність товару 

бути придбаним н іа ринку серед товарів-конкурентів. 

Отіже, конкурентоспроможність товару – це суікупність характер іистик, що 

відрізняють і його від товіарів-аналогів за ступеінем задоволення конкретних потреб 

індивідуального спожив іача, а також за рівнем витрат на його купі івлю та подаільше 

використання. 

У науковій літераітурі розрізняіють складові конкурентоспро іможності. 

Осноівними з таки іх є показники якості (фун ікціональність, надій іність, ергономічність, 

гігієнічність), цінові показники (витрати на придбання товару і витрати на його 

експлуатацію) та ринкові показники (імідж фір іми, ступінь ринкової новизни, 

затребуваність у суспільстві). 

Враховуючи дані показники при виробництві і реалізації продукції 

підприємство неодмінно займе сильні ринкові позиції. 

Конкурен ітоспроможність товару також має ряд осо ібливих власт іивостей: 

1. визначаєт іься тільки у порі івнянні з товарами конкурентів; 

2. визначаєіться тільки тими властивоістями, які становлять помітну 

зацікавленість для споживачів; 

3. особлива уівага приділяється знижен іню ціни сп іоживання; 

4. оціінка рівня конкурентоспроможності передбачає порі івняння як 

однорідних, так і не однорідних товарів; 

5. як ринкова катег іорія має динамічіний та змін іний характер. 

У сьогодні ішній час надзвичайно важливим для будь-якого підприємсітва є 

підвищеіння рівня конкурентосп іроможності своєї про ідукції, і, як наслідок, збільшення 

прибуітків. 

Основни іми методами підтрим іання та підв іищення конкуреінтоспроможності 

товарів є: 

1. Знижеіння ціни споживання. 

2. Мінімізація термінів постачан іня товарів. 

3. Підвищення рівня післяп іродажного обслугов іування. 

Іншим напрямком вдосконалення кон ікурентоспроможності є сітворення 

відповідної законодавчої бази: мова йде про захист спо іживачів, стандартизацію і 

сертіифікацію, стимулювання конкурентоспроможності товарів, управління 

конкурентоспроможіністю та створення слуіжб конкурентоспроможності на професій іній 

основі. 

Таким чином, деіржава повіинна проводіити політику щодо управл ііння 

конкурентоспромоіжністю товарів, яка б забезпечувала економічну зацікавленість 

виробничих та тор іговельних підприємств у виро ібництві та прод іажу 

конкурентоспріоможної продуікції. і 

 

 


