
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРОФЕСІЙНА
ОСВІТА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

УДК 339.14:339.137.2 
Кулінічев Олександр
магістрант освітньої програми «Товарознавство 
і комерційна діяльність», ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» 
м. Старобільськ

Науковий керівник -  Морозова Марія Миколаївна к.п.н., доцент 
кафедри товарознавства, торговельного підприємництва 
та експертизи товарів
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НА ЗАКЛЮЧНОМУ ЕТАПІ 

ТОВАРОРУХУ

У сучасних умовах трансформації країни та пошуку принципових 
напрямів її реформування стратегічного значення набуває конкурентос
проможність товару на зарубіжних ринках в умовах глобалізації, що 
призведе до обґрунтування та актуальності вирішення важливих зага
льнодержавних завдань. Закріплення нових товарів у свідомості 
споживачів здійснюється через торгові марки і бренди, які на сьогодні 
займають панівні позиції як на вітчизняному так і зарубіжному ринках. 
Варто зазначити, що український ринок є середовищем агресивного 
впливу глобальних компаній. Велика кількість однотипної продукції на 
ринку зумовлює той факт, що основним джерелом залучення споживачів 
виступають не стільки фізичні якості самого товару, скільки популярніс
ть торговельної марки на ринку, а бренд є інструментом формування до
вгострокових конкурентних переваг підприємства. Важливо, що в сучас
ній наукововій літературі досить часто використовуються такі економічні 
терміни, як «конкуренція», «конкурентоспроможність», «конкурентні 
переваги», «конкуренто-спроможність товару», «конкурентоспроможніс
ть підприємства» тощо. Успішне вирішення актуальних економічних 
проблем та адекватне ведення бізнесу сьогодні є неможливим без 
визначення вище наведених економічних категорій. Увага науковців та 
провідних дослідників є прикутою до поняття конкурентоспроможності 
як економічного явища, так як вона об’єднує широке наукове і практичне 
усвідомлення процесів конкуренції, які становлять один із ключових па
раметрів функціонування ринкової економіки. Також особливої 
актуальності питання забезпечення конкурентоспроможності набувають 
в контексті загальної глобалізації економіки та трансформаційних 
процесів, які мають місце в економіці України. Власне, для 
реформування вітчизняної економіки нашої країни у напрямку створення 
повноцінного конкурентного середовища та розвитку конкурентних 
відносин важливо відвести чільне місце дослідженню та вивченню саме 
цих понять, «конкуренція», «конкурентні переваги», «конкурентоспромо
жність товару» та «конкурентоспроможність підприємства». Стве
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рджується, що конкуренція є чи не ключовим інструментом регулювання 
ринкової економіки і важливою частиною ринкового ^редовища 
діяльності господарюючого суб’єкту. Сучасним підприємствам та госпо
дарюючим суб’єктам нeoбхідний мотивуючий фактор, який би спонукав 
їх до oтримaння найвищих результатів своєї діяльності та постійного 
руху вперед, розвитку. Здійснюючи підприємницьку діяльність, бізнес
мен може досягти успіху тоді, коли його бізнес стане єфєктивним і ма
тиме суттєві конкурентні переваги у порівнянні з іншим конкуруючим 
бізнешм. На даний час розглядаються різні підходи до трактування по
няття «конкуренція» та «конкурентоспроможність». Ми підтримуємо 
точку зору, яка полягає в наступному: «конкурентоспроможність товару 
на зарубіжному ринку представляє ^ бою  сукупність якісних і вартісних 
характеристик чи властивостей товару, яка забезпечує задоволення пе
вної, окремої потреби споживача. Стосовно збутової політики підприємс
тва, то його успіх у конкуренції може полягати у розширенні ринків 
збуту продукції організації внаслідок зменшення продажів іншими 
організаціями. Щодо збуту радикально нових виробів успіх підприємства 
в конкуренції відображається через зменшення потенційних можливосте
й збуту товарів інших компаній, на зовнішніхринках. У вище наведених 
oбидвoх випадках фактор успіху підприємств у конкурентній боротьбі 
визначається рівнем її конкурентоспроможності (Глухов A., 199) Власне, 
конкурентоспроможність товару на зарубіжних ринках відображає його 
здатність повніше відповідати запитам споживачів в порівнянні з товара- 
ми^налогами, представленими на тому ж ринку. Відтак, конкурентос
проможність визначається конкурентними перевагами: з однієї сторони, 
якістю товару, його технічним рівнем, споживчими властивостями, з 
іншої сторони -  цінами, установлюваними продавцями товарів (Burns 
A.C., 1998) В результаті опрацьованої інформації та літературних джере
л, варто відзначити узагальнені основні чинники для визначення ко
нкурентоспроможності товару на зарубіжному ринку: протилежність 
цілей і засобів суб’єктів зарубіжного ринку; врахування відмінностей о
кремих сєгмєнтів зарубіжного ринку; в більшості випадків раціональний 
тип поведінки суб’єктів зарубіжного ринку. В результаті проведених 
теоретичних досліджень ми прийшли до наступних висновків: конкуре
нція змушує суб'єктів підприємницької діяльності не зупинятися на дос
ягнутому, а постійно самовдосконалюватися, шукати резерви для росту 
та розвитку, знижувати витрати на виробництво, покращувати якість 
продукції (послуг), що пропонуються як на внутрішньому, так і на зо
внішньому ринках, підвищувати конкурентоспроможність своїх товарів.
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