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ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ШЛЯХОМ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 
 
Досліджено чинники забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств. Визначено найважливіші 

чинники зниження витрат виробництва. Зазначено, що у формуванні конкурентних переваг в умовах світової глобалізації є  
показники якості, часу і витрат. Встановлено взаємозв’язок витрат виробництва і конкурентоспроможність продукції 
промислових підприємств. Обґрунтовано необхідність зниження витрат виробництва з метою забезпечення 
конкурентоспроможності продукції на ринку. 

Ключові слова: чинники; конкурентоспроможність підприємств; витрати виробництва;якість; ціна; прибуток. 

 

BABMINDRA D., 

CHEREP O. 
Zaporizhia National University 

 

FACTORS OF ENSURING THE COMPETITIVENESS  

OF ENTERPRISES BY REDUCING PRODUCTION COSTS 
 
The development of international relations and the formation of an open domestic market make their adjustments to the 

structure of competitiveness of enterprises as an economic category. In modern economics there is no single, generally accepted 
definition of the competitiveness of the enterprise. Scientists who study this problem are because it is a dynamic, relative 
characteristic of the enterprise, which exists in terms of the availability of competition. Costs are a necessary condition for the 
operation of the enterprise, the quantity and quality of their implementation significantly affect the formation of financial results. 
Therefore, the activities of a modern enterprise largely depends on decision-making to optimize costs, which becomes an important 
factor in maintaining competitive advantage and ensuring sustainable development. 

The factors of ensuring the competitiveness of industrial enterprises are investigated. The most important factors in 
reducing production costs are identified. It is noted that in the formation of competitive advantages in the context of globalization 
there are indicators of quality, time and cost. The relationship between production costs and the competitiveness of industrial 
products has been established. The need to reduce production costs in order to ensure the competitiveness of products in the 
market is substantiated. 
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Вступ. Розвиток міжнародних відносин та формування відкритого внутрішнього ринку вносять свої 

корективи у трактування конкурентоспроможності підприємств як економічної категорії. У сучасній 

економічній науці відсутнє єдине, загальноприйняте визначення конкурентоспроможності підприємства. Науковці, 

які досліджують цю проблему, сходяться на тому, що це є динамічна, відносна характеристика підприємства, 

яка існує при наявності конкурентної боротьби. Витрати є необхідною умовою функціонування підприємства, 

кількість та якість їх здійснення істотно впливають на формування фінансових результатів. Тому діяльність 

сучасного підприємства значною мірою залежить від прийняття рішень з оптимізації витрат, що стає 

важливим фактором збереження конкурентних переваг та забезпечення сталого розвитку.  

Метою статті є визначення чинників забезпечення конкурентоспроможності підприємств шляхом 

зниження витрат виробництва. 

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Конкурентоспроможні підприємства - це такі 

підприємства, які своєчасно відслідковують поточні та передбачають перспективні зміни конкурентного 

середовища, визначають причини їх виникнення, можуть адекватно на них реагувати, завдяки чому не лише 

втримують, а й зміцнюють свої конкурентні позиції. Конкурентоспроможність досягається шляхом пошуку 

нових знань, підвищенням ефективності діяльності, як конкретного підприємства, так і країни, в світовому 

економічному просторі. Чинники, які впливають або можуть вплинути на рівень конкурентоспроможності, 

були досліджені в роботах таких науковців, як Воронкова А.Е., Булах І.В., Надтока Т.Б., Решетнікова Т.П., 

Титаренко В.Є., Чухрій М.В., Кошеленко В., Курівський І., Журан О.А. [1–8]. У цих роботах переважно 

розглядаються теоретичні аспекти та галузева специфіка конкурентоспроможності підприємств зв’язку, 

машинобудування, целюлозно-паперової промисловості тощо.  

Результати. У своїй роботі Касаткіна М.М. вважає, що статус «конкурентоспроможного» чи 

«неконкурентоспроможного» підприємства визначається численними обставинами, умовами та складовими 

зовнішнього та внутрішнього середовища, які прийнято називати чинниками конкурентоспроможності [9]. 

Науковцями запропоновані різні способи групування чинників конкурентоспроможності підприємств. 

Так, група співавторів разом з Кліменко [10] поділяє їх на три основні групи: техніко-економічні, комерційні 

та нормативно-правові.  
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Кубрак Н., Крикавський Є., Косар Н. [11] до інструментів здобуття підприємствами тривалих 

конкурентних переваг віднесли управління якістю, дослідження потреб клієнтів, управління виробничими 

процесами та процесами трансферу, а також інноваційність.  

Коно Т. акцентує, що в японському менеджменті міститься декілька рівнів ієрархії факторів 

конкурентоспроможності компанії, що, відповідно, характеризуються часткою компанії на ринку; здатністю 

до розвитку; виробничими та збутовими потужностями; обраною ринково-продуктовою стратегією; 

здатністю вищого керівництва компанії ухвалювати ефективні рішення; підсумками функціонування 

компанії в попередньому періоді [12].  

Авторами наукових праць [13–16] виокремлено чинники та побудовано моделі формування 

конкурентного потенціалу суб’єктів господарювання, а також проаналізовано співвідношення між 

конкурентним потенціалом та конкурентоспроможністю підприємств. Але більшість науковців виділяють 

два головних чинника формування конкурентоспроможності продукції – це ціна та споживчі властивості.  

Науковцями [17–18] запропоновано низку часткових та узагальнюючих показників оцінювання 

насамперед з урахуванням якості продукції, що виготовляється підприємством. Проте слід відзначити, що 

одним з найважливіших економічних показників в управлінні економічними параметрами ефективності 

діяльності промислових підприємств є витрати виробництва. 

Миронова Ю.Ю. вважає, що джерелами зниження витрат виробництва продукції є: витрати 

уречевленої праці, які можуть бути знижені за рахунок поліпшення використання засобів і предметів праці; 

витрати живої праці, які можуть бути скорочені за рахунок росту продуктивності праці; адміністративно-

управлінські витрати [19].  

Основними шляхами зниження витрат виробництва продукції є скорочення тих витрат, які мають 

найбільшу питому вагу в її структурі. До головних чинників зниження витрат виробництва слід віднести: 

впровадження нових технологій, удосконалення сировинної бази, пошуки зниження енерговитрат за 

рахунок автоматизації та модернізації обладнання, скорочення браку та збільшення виходу придатної 

продукції, застосування концепції «ощадливого виробництва», підвищення продуктивності, оптимізації 

кадрового складу, скорочення непрофільного напрямку роботи підприємства, впровадження інновацій, 

вдосконалення організації виробництва і праці та інші фактори. Однак, зниження витрат є значним, але не 

основним завданням управління витратами, бо оптимізація витрат повинна відбуватися з розумом, тому що 

необдумане зменшення витрат може привести до зниження якості продукції, погіршення або зміни її 

властивостей та відмови споживача. 

Конкурентний клімат відповідно еволюції історії економічного розвитку підприємств розвивається 

швидше, ніж будь-який інший. Тому промислові підприємства повинні постійно володіти інформацією про 

своїх конкурентів та змінювати позиціонування на ринку, задля створення основ для конкуренції. Проте, 

конкурентний аналіз дає можливість не тільки визначити умови та взаємозв’язки внутрішнього та 

зовнішнього ринку, а й надати інструменти управління витратами менеджерам, щоб управляти процесом для 

визначення ніші на ринку серед підприємств з аналогічною продукцією.  
Портер М. висловлював думку, що на корпоративному рівні в аналізі конкурентоспроможності 

підприємства важливого значення набуває застосування логістичного підходу. Зміст його зводиться до 

наступного: забезпечення наявності необхідного продукту в потрібній кількості та якості, в необхідному 

місці, у встановлений час для конкретного споживача, з найкращими витратами. Цей підхід дозволяє 

визначити ключові показники конкурентоспроможності підприємства – якість, час і витрати – як своєрідні 

вимірювачі конкурентної позиції підприємства на ринку [20]. 

Більшістю науковців сучасності зазначено, що визначною роллю у формуванні конкурентних 

переваг в умовах світової глобалізації є показники якості, часу та витрат. Концентрація зусиль на витратах 

виробництва допоможе забезпечити підприємству лідерство в ціні на продукцію у визначальному сегменті 

ринку, де ціноутворення є вирішальним чинником визначення місця на ринку продукції. Комплексний 

підхід до зниження витрат, підвищення якості продукції та стрімке виведення продукції на ринок може 

виділити підприємство як лідера на конкурентному ринку. Ефективні підприємства відрізняються від менш 

прогресивних цілями та вимогами до співробітників, метою досягнення конкурентних переваг є зміщення 

акценту в їх роботі тобто, перехід зосередження від витрат і якості до конкурентних витрат і якості, а також 

своєчасного реагування. Конкурентоспроможні дії такої форми виконання визначаються сукупністю 

чинників, це – зменшення витрат виробництва, витримка певної якості продукції та оперативність виконання 

замовлень, направлених на ефективну діяльність підприємства. Головний чинник, який забезпечує 

конкурентоспроможність підприємств шляхом зниження витрат виробництва, визначає: цінову стратегію 

конкурентоспроможності підприємства, можливість встановлення пріоритетів, ведення цінової війни на 

ринку, розмір запасу міцності на випадок погіршення кон’юнктури ринку. Цей чинник характеризує 

можливості оптимального, стабільного функціонування підприємства.  

Управління витратами виробництва та можливість впливу на точку беззбитковості допоможе 

підприємству вийти на нові горизонти бізнесу, нові ринки збуту. Реалізація продукції приносить 

підприємству дохід, а це – можливість закупівлі сировини енергоресурсів, виплата зарплати та стабільне 

функціонування підприємства, тобто прямий шлях отримання прибутку. Закономірністю зниження витрат 
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виробництва є досягнення головної мети підприємства – ефективної діяльності та отримання необхідної 

величини прибутку.  

Портер М. підкреслює, що для забезпечення низьковитратності підприємства потрібно випереджати 

конкурентів у володінні ринком. У разі ринкових змін структури витрат, зумовлених інноваційними 

процесами, витрати таких фірм можуть бути нижчими, ніж тих, що раніше закріпилися на ринку, але були 

нездатні швидко реагувати на зміни [20].  

Проте, авторами Жукевич С.М.,. Фроленко Р.В [21] висловлюється думка, що, не зважаючи на 

обрану концепцію управління витратами, ця модель на підприємстві повинна передбачати реалізацію деяких 

важливих та послідовних дій, а саме: 1) класифікацію витрат з урахуванням мети, що ставиться до виконання у 

розрізі постійних, змінних, регульованих, нерегульованих; 2) розробку системи норм та нормативів з 

урахуванням факторів розподілу ресурсів за статями витрат; 3) розробку чіткої системи обліку, аналізу, 

контролю за витратами, а також виявлення відхилень фактичних та планових показників; 4) визначення 

центрів відповідальності та облік витрат на всіх рівнях, тобто здійснення контролю окремо по підрозділам 

та в цілому по підприємству – задля забезпечення прозорості витрат та адекватності їх несення в контексті 

отриманих прибутків; 5) розробку ефективної системи документообігу, що дозволяє отримати об’єктивну та 

оперативну інформацію по всіх виробничих, господарських, комерційних, адміністративних підрозділах 

підприємства; 6) розробку ефективної системи мотивації та заохочення робітників в економії ресурсів та 

збереженні виробничого потенціалу. 

Висновки. Чинники, які забезпечують конкурентоспроможність підприємств шляхом зниження 
витрат виробництва на сучасному етапі економічного розвитку, є надзвичайно важливими, вкрай 

необхідними та, безумовно, нагальними для промислових підприємств України. Щоб бути 

конкурентоспроможними, вітчизняним промисловим підприємствам необхідно приймати обґрунтовані 

своєчасні управлінські рішення з оптимізації витрат, які є оперативними факторами збереження 

конкурентних переваг та забезпечення сталого розвитку. Своєчасне регулювання, оцінка та розробка заходів 

щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства є запорукою його успішного функціонування та 

фінансової стійкості в майбутньому. Визначною роллю у формуванні конкурентних переваг в умовах 

світової глобалізації є показники якості, часу і витрат. Комплексний підхід, а саме – зниження витрат, 

підвищення якості продукції та стрімке виведення продукції на ринок може виділяти підприємство як лідера 

на конкурентному ринку. Це закономірність: зниження витрат виробництва – досягнення головної мети 

підприємства – ефективна діяльність і отримання необхідної величини прибутку.  
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