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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗМІСТУ ТА УПРАВЛІННЯ

розкрито особливості та взаємозв’язок якості і конкурентоспроможності як ха-
рактеристик продукції, що визначають конкурентні переваги підприємства на внут-
рішньому і світовому ринках. обґрунтовано необхідність розробки та впровадження 
на підприємстві єдиної системи управління якістю і конкурентоспроможністю про-
дукції, спрямованої на ефективну інтеграцію вітчизняних підприємств у світовий 
економічний простір.
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Постановка проблеми. Суперечності та особливості розвитку економіки 
України в умовах втрати частки національного ринку та зменшення зовніш-
ньоторговельного обороту вносять істотні корективи у визначення факторів 
її зовнішньої і внутрішньої конкурентоспроможності. У сучасний період 
необхідність адаптації продукції вітчизняних суб’єктів господарювання до 
вимог єС та світового ринку, що є основою ефективного експорту українських 
товарів та послуг, актуалізує теоретичні дослідження взаємозв’язку якості та 
конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, розробки сис-
теми заходів щодо їх підвищення.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади забезпечення 
конкурентоспроможності на мікро- та макроекономічних рівнях обґрунтовано 
у роботах М. Портера, П. Друкера, П. Кругмана, Дж. Стигліца, Й. шумпетера. 
Напрями та чинники підвищення конкурентоспроможності економіки України 
розкрито вітчизняними вченими, серед яких — А. Гальчинський, В. Геєць, 
В. Кобелєв, А. Лагутін, М. Мірошнік, Г. Соловйова, С. Тульчинська, Я. шемет 
та інші. Сьогодні ця проблема активно обговорюється на економічних форумах, 
у міжнародних фінансових і економічних організаціях, парламентах, урядах, 
наукових та університетських колах. Але факторна роль якості як основи кон-
курентоспроможності продукції та взаємозв’язок цих характеристик товару не 
отримали ще всебічного теоретичного обґрунтування.

Формулювання цілей. Метою статті є розкриття взаємозв’язку конкурен-
тоспроможності і якості продукції та обґрунтування на цій основі заходів, 
спрямованих на забезпечення конкурентних переваг українських підприємств 
на національному та світовому ринках.

Виклад основного матеріалу. Високий рівень конкурентоспроможності 
економіки є фундаментальною умовою інтеграції України у світовий еконо-
мічний простір як рівноправного учасника міжнародних економічних відно-
син. Це одночасно є і метою, і основою сталого економічного розвитку краї-
ни, спрямованого на підвищення суспільного добробуту. Але у сучасний 
період Україна втрачає свої позиції у рейтингу глобальної конкурентоспро-
можності, які і раніше не були високими (таблиця)

Т а б л и ц я
Україна у рейтингу глобальної конкурентоспроможності країн світу1

                                      Роки
  Показники 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014

Кількість країн у рейтингу 139 142 144 148
Місце України у рейтингу 89 82 73 84
Значення індексу глобальної 
конкурентоспроможності  
(The Global 
Competitiveness Index)

3,9 4,0 4,14 4,05

Місце України у рейтингу за 
показником «Ефективність 
ринку товарів та послуг»

129 129 117 124

Значення індексу за показ-
ником «Ефективність ринку 
товарів та послуг»

3,5 3,6 3,8 3,81

1 Складено автором на базі джерел [1, с. 185; 2].
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Згідно з даними таблиці у 2013–2014 рр. Україна, порівняно з 2012–2013 рр., 
втратила 11 позицій у рейтингу глобальної конкурентоспроможності кра-
їн світу, а за показником «Ефективність ринку товарів та послуг», який як 
складова The Global Competitiveness Index відображає стан конкуренції на 
національному ринку — 7 позицій (із 117 місця до 124). Низька ефектив-
ність ринку товарів та послуг України (124 місце із 148 країн) свідчить 
про високий рівень його монополізації, значне обмеження конкуренції, що 
обумовлює низьку мотивацію суб’єктів господарювання здійснювати за-
ходи, спрямовані на підвищення їх внутрішньої конкурентоспроможності. 
Простежується певний конфлікт інтересів: український бізнес, з одного 
боку, зацікавлений у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності, 
а з другого — не має дієвих стимулів щодо здійснення ефективної конку-
рентної політики на внутрішньому ринку, значна частка якого монополі-
зована окремими підприємствами. При цьому ті суб’єкти господарювання, 
позиції яких на внутрішньому ринку підтримуються не заходами, що за-
безпечують зростання їх внутрішньої конкурентоспроможності, а моно-
польним становищем, не здатні і до ефективної конкурентної поведінки 
на зовнішніх ринках, оскільки їх головним інструментом конкурентної 
боротьби залишається низька ціна продукції, яка базується на дешевій 
робочій силі. Висока якість продукції, новітні технології, інновації не 
є основою їх міжнародної конкурентоспроможності. Але ефективне вклю-
чення українських підприємств у міжнародні економічні відносини без-
посередньо залежить від того, чи будуть задіяні саме ці чинники їх конку-
рентоспроможності.

Конкурентоспроможність національної економіки формується на різних 
рівнях, але первинним є підприємство, де в процесі виробництва товарів і по-
слуг закладаються основи їх якості як фактора та умови успішного бізнесу. 
отже, подолання ситуації, що склалася, потребує обґрунтування комплексно-
го підходу до забезпечення внутрішньої та міжнародної конкурентоспромож-
ності вітчизняних підприємств. Серед напрямів розв’язання цієї проблеми 
одним із найважливіших є забезпечення високої якості продукції. Саме якість 
товарів і послуг визначає конкурентні переваги підприємств, а економія ма-
теріальних, трудових та інших ресурсів за рахунок використання високоякіс-
ної продукції досягається на всіх фазах суспільного відтворення і може забез-
печити значний економічний ефект.

Змістовно категорії якості і конкурентоспроможності товарів тісно 
взаємопов’язані.

По-перше, якість і конкурентоспроможність є характеристиками то-
вару, що у сукупності забезпечують його затребуваність з боку покупців 
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(споживачів). Якість товару — це сукупність властивостей, що характеризу-
ють ступінь його суспільної корисності з урахуванням суспільно необхідних 
витрат на всіх стадіях відтворювального циклу. У міжнародному стандарті 
ISo 8420 якість визначено як сукупність характеристик об’єкта, що належать 
до його здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби [3]. Як 
влучно зазначає Г. Строкович: «Якість — це те, що говорить споживач, а не 
виробник» [4, с. 21].

Слід підкреслити, що якість товару може мати виміри:
1) об’єктивні і суб’єктивні. Наприклад, технічні параметри продукту свід-

чать про певний рівень його якості. Але ця об’єктивна характеристика товару 
повинна бути оцінена і визнана споживачем, інакше йому не буде надано 
переваги, порівняно з іншими пропозиціями. отже, суб’єктивна оцінка спо-
живачем якості товару є умовою його конкурентоспроможності;

2) абсолютні і критеріальні. Якість товару характеризується його ви-
робничими та споживчими властивостями, строком використання, безпе-
кою споживання тощо (абсолютний вимір якості). Також якість визнача-
ється методом порівнянь — із стандартами, зразками, вимогами тощо. Так, 
конкурентні позиції українських виробників на європейських ринках 
безпосередньо залежать від досягнення такого рівня якості, який відповідає 
вимогам єС — технічним, екологічним, санітарним і фітосанітарним [5]. 
У цьому випадку рівень якості товару визначається ступенем відповід-
ності його характеристик офіційним вимогам та нормам (критеріальний 
вимір якості).

Конкурентоспроможність — це такі властивості товару, що характеризують 
ступінь відповідності його техніко-функціональних, економічних характерис-
тик вимогам споживачів та визначають частку ринку, що йому належить. 
Серед цих властивостей якості продукції належить одне з пріоритетних місць. 
отже, і якість, і конкурентоспроможність товару — це його відповідність ви-
могам та потребам споживачів.

По-друге, якість є необхідною умовою конкурентоспроможності товару 
та його виробника на ринку. Як відомо, саме гранична корисність товару 
формує ціну попиту, яка, корегуючись із ціною пропозиції, визначає ринкову 
ціну товару. отже, від оцінки споживачем якості товару безпосередньо за-
лежить попит на нього, рівень якого є показником конкурентоспроможності 
його виробника (продавця).

По-третє, якість є ознакою конкурентоспроможності товару, яка ви-
значається сукупністю тільки тих його властивостей, що становлять інтерес 
для покупця і забезпечують задоволення певної потреби. Т. білоног спра-
ведливо вважає якість складовою конкурентоспроможності продукції: «Кон-
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курентоспроможність продукції складається з багатьох факторів: соціальний 
аспект задоволення попиту, якість, задоволення попиту, асортимент, отри-
мання прибутку торговими підприємствами, післяпродажне обслуговування 
тощо» [6].

По-четверте, підвищення якості є чинником зростання конкурентоспро-
можності товару. Як підкреслює А. Панна: «Підвищення якості — одна із 
форм конкурентної боротьби, завоювання і втримання позицій на ринку» [7]. 
чим вище якість товару, тим він привабливіше для споживача, тим більше 
покупців надають йому перевагу, порівнюючи з іншими товарами, що пропо-
нуються на ринку.

Таким чином, якість і конкурентоспроможність є взаємопов’язаними 
властивостями товару. Але слід підкреслити, що зв’язок якості та конкурен-
тоспроможності товару не є абсолютним. З одного боку, для споживача якість 
є обов’язковою, але недостатньою характеристикою щодо ухвалення рішен-
ня про придбання товару. Відомими є чимало прикладів, коли товари, що 
одержали найвищі оцінки експертів, залишали байдужими споживачів, на 
рішення яких впливає не тільки якість товару, а і його ціна та інші чинники. 
З другого боку, при незмінних якісних характеристиках товару його конку-
рентоспроможність може змінюватися у досить широких межах, реагуючи 
на різні фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. 
Крім того, обумовлені сукупністю властивостей товару його якість і конку-
рентоспроможність виявляються в різних сферах. Якість товару закладаєть-
ся у сфері вивчення потреб потенційних споживачів продукції підприємства, 
на стадіях її проектування та виробництва і виявляється при споживанні. 
«Конкурентоспроможність продукції створюється у рамках функціонування 
певних процесів: дослідження, розробки, виготовлення і споживання» [8]. 
Але, у кінцевому підсумку, і якість, і конкурентоспроможність товару як 
його взаємопов’язані властивості визначаються ринком.

Аналіз взаємозв’язку якості і конкурентоспроможності товару дає підста-
ви для висновку про необхідність, по-перше, його всебічного урахування при 
формуванні конкурентної стратегії і тактики підприємств, по-друге, форму-
вання на підприємстві єдиної системи управління якістю і конкурентоспро-
можністю продукції.

У сучасних наукових і прикладних джерелах достатньо глибоко розгляну-
то проблеми управління якістю продукції [3; 4; 9] і її конкурентоспроможніс-
тю [1; 8; 10]. Але, як правило, ці управлінські функції розглядаються відокрем-
лено одна від одної, що, на нашу думку, істотно знижує їх ефективність щодо 
формування конкурентних переваг підприємства на внутрішньому і світо-
вому ринках. Серед вітчизняних дослідників, які вважають необхідним спо-
лучення зазначених управлінських процесів, слід назвати Г. Соловйову, яка 
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справедливо підкреслює, що «система управління якості доповнює систему 
управління конкурентоспроможності в умовах ринкових відносин» [11, с. 202]. 
Т. білоног обґрунтовано вважає управління якістю одним із рівнів управління 
конкурентоспроможністю, об’єктами якого є також собівартість, ціна, асор-
тимент, збут [6].

На нашу думку, взаємозв’язок якості і конкурентоспроможності продукції 
підприємств обумовлює необхідність не доповнення управління конкуренто-
спроможністю управлінням якістю продукції, а створення на підприємстві 
єдиної системи управління якістю і конкурентоспроможністю.

Управління якістю продукції є процесом комплексного впливу системи 
взаємозалежних заходів економічного й організаційно-технічного характеру, 
спрямованих на встановлення, забезпечення і підтримку необхідного рівня 
якості продукції на етапах маркетингових досліджень, матеріально-технічно-
го постачання, виробництва, упакування і збереження, експлуатації і віднов-
лення. Управління конкурентоспроможністю продукції — «це процес іденти-
фікації, планування, формування, утримання та нарощування (нагромаджен-
ня) конкурентних переваг продукції на кожному етапі створення доданої 
вартості з метою підвищення рівня конкурентоспроможності продукції або 
втримання його на запланованому рівні» [6]. На нашу думку, виходячи із 
взаємозв’язку якості та конкурентоспроможності, управління якістю, почи-
наючи з моменту з’ясування уподобань майбутніх споживачів і завершуючи 
післяпродажним сервісом, забезпечує формування конкурентних переваг 
продукції підприємства, тобто досягнення цілей управління конкурентоспро-
можністю. Управління конкурентоспроможністю є неможливим без здійснен-
ня заходів щодо забезпечення високих якісних параметрів продукції. отже, 
конкурентна політика підприємства повинна базуватися на єдиній системі 
управління якістю та конкурентоспроможністю.

Висновки. Якість і конкурентоспроможність є взаємопов’язаними харак-
теристиками продукції, що у сукупності визначають конкурентні переваги її 
виробника на національному і світовому ринках. Підвищенню їх рівня буде 
сприяти єдина комплексна система управління якістю і конкурентоспромож-
ністю продукції, впровадження якої на українських підприємствах дозволить 
ефективно адаптуватися до викликів та вимог сучасного світогосподарського 
процесу.
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КОНКУРЕНТОСПОСОбНОСТь  
И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ:  

ВЗАИМОСВЯЗь СОДЕРЖАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

раскрыты особенности и взаимосвязь качества и конкурентоспособности как 
характеристик продукции, определяющих конкурентные преимущества предприятия 
на внутреннем и мировом рынках. обоснована необходимость разработки и внедре-
ния на предприятии единой системы управления качеством и конкурентоспособно-
стью продукции, направленной на эффективную интеграцию отечественных пред-
приятий в мировое экономическое пространство.
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система управления качеством и конкурентоспособностью продукции, внутренняя 
и внешняя конкурентоспособность.
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COMPETITIVENESS AND QUALITY OF PRODUCTS  
OF ENTERPRISES: THE INTERRELATION  

BETWEEN THE SENSE AND MANAGEMENT

Problem setting. Nowadays, a need of adaptation of products of the domestic business 
entities to requirements of the EU and the world market, which is the basis of effective 
export of Ukrainian goods and services, actualizes theoretical researches of the interrelation 
between quality and competitiveness of products of domestic enterprises and developments 
of a system of measures for enhancement of quality and competitiveness.

Recent research and publications analysis. Directions and factors of enhancement 
of competitiveness of the Ukrainian economy have been considered by domestic scientists, 
namely A. Halchynskyi, v. Heiets, v. Kobelev, A. Lahutin, M. Miroshnyk, H. Soloviova, 
S. Tulchynska, Ya. Shemet, etc. Nevertheless, the factor role of quality as the basis of 
product competitiveness and the interrelation between these product characteristics haven’t 
been comprehensively substantiated.
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Paper objective. The paper objective is to indicate the interrelation between com-
petitiveness and quality of products and to substantiate measures aimed at providing 
competitive advantages of Ukrainian enterprises in the national and the world markets.

Paper main body. The quality and the competitiveness are interrelated characteristics 
of a product. Their combination provides demand of customers (consumers) for the prod-
uct. The quality is an essential requirement and a characteristic of competitiveness of 
a product and a producer in a market. The interrelation between the quality and the com-
petitiveness of enterprise products stipulates the necessity of creation of a single system 
of management of quality and competitiveness rather than supplementation of competitive-
ness management with product quality management.

Conclusions of the research. Analysis of the interrelation between the quality and the 
competitiveness of a product stipulates a conclusion on, firstly, a necessity of its compre-
hensive consideration in formation of a competitive strategy and tactics of enterprises and, 
secondly, a need for formation of a single system of management of quality and competi-
tiveness of products at an enterprise.

Short Abstract for an article
Abstract. The author has indicated peculiarities and the interrelation between quality 

and competitiveness as characteristics of products, which determined competitive advan-
tages of an enterprise in the national and the world market. The author has substantiated 
the necessity of development and implementation of a single system of management of 
quality and competitiveness of products at an enterprise aimed at effective integration of 
the domestic companies to the world economic space.

Key words: product quality, product competitiveness, a management system of qual-
ity and competitiveness of products, internal and external competitiveness.




