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Постановка проблеми. Конкурентоспроможність  є однією із найважливіших категорій 

сучасної ринкової економіки. Вона виявляється лише в умовах конкуренції. Підвищення рівня 

конкурентоспроможності підприємств та їх продукції можливо лише за наявності науково 

обґрунтованих методів оцінки та конкурентної стратегії. Отже конкурентоспроможності 

підприємства та його продукції повинно бути приділено максимум уваги при розробці 

конкурентних стратегій, програм підвищення конкурентної 

Крім того, важливою проблемою стає кількісна оцінка рівня конкурентоспроможності 

товару і управління нею, так як це досить трудомісткий, інтегрований процес, що складається 

із взаємопов’язаних складових і від якого залежить конкурентоспроможність всього 

підприємства. 

Мета статті. Аналіз існуючих методів оцінки конкурентоспроможності продукції і 

визначення їх переваг. 

Основний матеріал. В ринковій економіці підприємства орієнтуються на задоволення 

потреб ринку, на вимоги споживачів та виробництво тільки тієї продукції, що користується 

попитом і може принести необхідний для подальшого розвитку прибуток. Оцінка 

конкурентоспроможності продукції – сукупність операцій щодо вибору критеріїв (показників) 

конкурентоспроможності, встановлення справжніх значень цих показників для товарів-

конкурентів і зіставлення значень показників аналізованих товарів з товарами, прийнятими за 

базові [2, с.37].  
В основу здійснення оцінки показника конкурентоспроможності продукції закладаються 

конкретні методи. Вибір конкретної методики визначення конкурентоспроможності залежить 

від специфіки продукту, терміновості отримання результатів оцінки, обсягів доступної 

інформації, ресурсних обмежень, аудиторії, на яку вони розраховані, тощо. [5, с. 42]. Серед 

основних, які намагаються певним чином більш системно аналізувати і оцінювати фактори 

впливу на конкурентоспроможність, тобто і визначати її рівень слід виділити наступні: 

методика оцінки конкурентоспроможності товарів на основі їх рейтингу, за обсягом продажу, 

диференціальний, комплексний та змішаний методи. [1, с. 117] 

Одним із найпоширеніших методів є метод  оцінки конкурентоспроможності товарів 

через їх рейтинг. Це найпростіший різновид комплексної оцінки якості на основі технічних 

параметрів. Цей метод має недоліки: при оцінці показника конкурентоспроможності продукції 

враховують тільки показники якості продукції і не враховують економічні показники та 

показники зовнішнього формування.[2, с.38]  
Другий метод це  оцінка конкурентоспроможності товарів за обсягом продажу. Суть 

цього метода ґрунтується на непрямому вимірюванні конкурентоспроможності за обсягом 

продажу. Єдиною перевагою цієї методики є відносна простота і доступність. До недоліків 

належить неможливість застосування для оцінки міжфірмових товарів-конкурентів, оскільки 

нема достовірних даних про обсяг продажу конкретних товарів у фірм-конкурентів[3]  
Диференціальний метод оцінки конкурентоспроможності базується на використані і 

співставленні одиничних параметрів аналізованої продукції та бази порівняння. Якщо за базу 

оцінки береться потреба. Проте, диференціальний метод дозволяє лише констатувати факт 

конкурентоспроможності аналізованої продукції або наявності у неї недоліків, порівняно з 
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товаром – аналогом, проте не враховує вплив на перевагу споживача при виборі товару 

вагомості кожного параметра[1, с. 261]. 

 Комплексний метод оцінювання конкурентоспроможності заснований на використанні 

комплексних (групових, інтегральних, узагальнених) показників або порівнянні питомих 

корисних ефектів продукції, яка аналізується. Цей метод використовують для оцінки 

конкурентоспроможності продукції за величиною комплексного чи інтегрального показника 

на основі поєднання показника конкурентоспроможності товарів і показників ефективності 

організаційно-економічного управління підприємством [4, с. 121]. Існує ще одним метод, 

змішаний метод оцінки конкурентоспроможності поєднує в собі диференціальний і 

комплексний методи, а саме: при проведенні оцінювання використовується частина 

параметрів, розрахованих диференціальним методом, та частина параметрів, розрахованих 

комплексним методом. Даний метод визначення конкурентоспроможності товару не є 

досконалим, оскільки він не враховує важливість споживчих властивостей товару для покупця 

[2, с. 121]. 

Розглянуті вище методи передбачають, що покращення складових товару підвищить 

його конкурентоспроможність на ринку. Проте, таке твердження не завжди є вірним. Адже 

при цьому не враховуються смаки споживачів, наприклад, якщо збільшити кількість фруктози 

в яблуці, це може сподобатись не всім. Вивчення ринку показує, що споживачі по-різному 

реагують на один і той же товар з одними і тими ж властивостями, цю тенденцію необхідно 

враховувати в теоретичних розробках проблеми конкурентоспроможності. 

Таким чином, можна стверджувати, що розглянуті методики не є ідеальними та 

потребують подальшої модифікації з урахуванням поєднання таких критеріїв як: якість, 

важливість властивостей товару для споживачів, врахування глобалізаційних та інтеграційних 

процесів у світовій економіці, імідж підприємства, особливості регіональних ринків продукції, 

вплив сервісної економіки на інтегральний показник конкурентоспроможності. 

Висновки. Отже, конкурентоспроможність товару відображає міру його привабливості 

для кінцевого споживача. Але параметри і фактори конкурентоспроможності, значущі як для 

виробника, так і для споживача, часто виявляються невизначеними. Це перешкоджає 

вдосконаленню та зміцненню позицій за тими параметрами, що задовольняють очевидні та 

приховані потреби споживачів. Звідси перспективним завданням є розроблення нових та 

вдосконалення існуючих методик визначення конкурентоспроможності продукції для 

адекватної оцінки конкурентної позиції продукції на ринку. 
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