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В даній доповіді розглядається економіко-математична модель 

конкурентоспроможності продукції, яка дає можливість визначити 

оптимальні технічна та економічні показники продукції на стадії 

проектування, котрі дозволять спроектувати товар з кращими 

конкурентоспроможними властивостями. 
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In this report examined economic-mathematical model of competitiveness of 

products, which enables to define optimum technical and economic indicators of 

products on the stage of planning, which will allow to project a commodity with the 

best competitive properties.  
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Відомо, що, за умов ринкової економіки, ступінь задоволеності ринку 

визначається не розмірами випущеної підприємством продукції, а обсягами 



 

 

реально реалізованих товарів чи послуг. Разом з тим, коли на ринку існує 

досить багато підприємств, що виготовляють аналогічну продукцію, 

невід’ємною умовою утримування ринкових позицій є випуск сучасної 

конкурентоспроможної продукції.  Конкурентоспроможність продукції  – це її 

переваги на ринку, що забезпечуються привабливими для споживача 

властивостями, низькою порівняно ціною та експлуатаційними витратами, 

оптимальним поєднанням параметрів ціна-якість, відповідністю умовам даного 

ринку, часу продаж і перевагам споживача, а також відмінністю в кращу 

сторону її основних характеристик від аналогічних на ринку. 

Питанням оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства 

присвячені теоретичні та практичні дослідження багатьох вітчизняних та 

закордонних вчених-економістів. Особливої уваги заслуговують роботи        

Р.Я. Фатхудінова, В. Стівенсона, М. Портера, Б.А. Райзберга, І. Ансоффа,     

Л.В. Балабанової, І.В. Журило, М.В. Коржа, А.В. Плясункова [1-9]. 

Незважаючи на розмаїття підходів та методів визначення рівня 

конкурентоспроможності продукції сучасного підприємства, усі вони зводяться 

до аналізу основних складових продукції та факторів ринку. Тому, особливо 

важливим є визначення рівня конкурентоспроможності новоствореної 

продукції ще до випуску її на ринок, тобто на стадії проектування. 

Основними складовими конкурентоспроможності продукції, які 

закладаються ще на стадії її проектування є якість продукції та її собівартість, 

що в подальшому впливає на формування цінової політики підприємства.  

Тому, моделювання та визначення рівня конкурентоспроможності 

продукції сучасного підприємства є необхідною передумовою для її продажу на 

відповідному ринку. 

Головною метою дослідження є побудова лінійної моделі 

конкурентоспроможності продукції сучасного підприємства, яка б дозволила на 

основі порівняння з товаром-конкурентом визначити основні технічні та 

економічні характеристики новостворюваної продукції на стадії проектування. 



 

 

Основною метою виробника є отримання максимального прибутку шляхом 

задоволення потреб споживача. Це означає, що нова продукція, яка 

розробляється повинна мати більші конкурентні переваги, ніж та, що вже існує 

на ринку. Таким чином, на стадії проектування виробник повинен досягти 

максимально кращих технічних характеристик новоствореної продукції та 

максимально знизити її собівартість. 

Досягти поставленої мети можна за рахунок економіко-математичного 

моделювання процесу оцінки конкурентоспроможності продукції.  

Використовуючи під час оцінки конкурентоспроможності продукції метод 

інтегрального показника, а також обравши за базовий варіант існуючий вже на 

ринку товар-конкурент, кінцевою метою виробника є досягнення максимально 

можливого коефіцієнта конкурентоспроможності Кінт (1): 

/ ,інт ТП ЕПK І І                                                       (1) 

де  ІТП – індекс технічних параметрів (індекс якості); ІЕП – індекс економічних 

параметрів (індекс цін). 

Крім того, важливо зазначити, що дана задача розв’язується за умов, що 

кількісне підвищення відповідного технічного параметра призводить до 

покращення товару. 

Враховуючи основні якісні та цінові фактори конкурентоспроможності 

продукції, отримаємо вихідні дані (табл. 1). 

 

Таблиця 1   

Вихідні дані факторної моделі конкурентоспроможності 

Параметр Товар Товар-конкурент Коефіцієнт 
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Таким чином, загальну математичну модель процесу оцінки 

конкурентоспроможності продукції можна подати у вигляді: знайти максимум 

функції (оскільки необхідно отримати максимальне значення коефіцієнта Кінт) 

(2): 

1 2 3 4
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      (max)    (2) 

Тепер опишемо обмеження задачі [10]. Оскільки, нам необхідно досягти, 

щоб новий товар був більш конкурентоздатним або не поступався товару-

конкуренту, то необхідно, щоб Kінт≥1, тобто ІТП≥ІЕП. Це означає, що новий 

товар повинен бути кращий за технічними характеристиками або дешевшим 

ніж товар-конкурент. Крім того, при встановлені ціни на новий товар необхідно 

забезпечити  умову ХЕТ S˃Т, щоб підприємство могло отримувати прибуток від 

продажу. Також, при зниженні собівартості новостворюваної продукції за 

рахунок зниження її технічних параметрів необхідно, щоб технічні параметри 

новостворюваної продукції відповідали нормам встановленим ДСТУ. Тобто, 

ХТТ1≥Хдоп1, ХТТ2≥Хдоп2 … ХТТn≥Хдопn. Очевидно також, що значення параметрів Хі 

не може бути від’ємним числом. 

Таким чином, цільова функція (1) запишеться наступним чином (3)-(4): 
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            (4) 

 

Розв’язати задачу (3)-(4) – означає знайти такі розв’язки рівнянь (4), при 

яких цільова функція (3) набуває максимального значення. Тобто, кінцевою 

метою економіко-математичного моделювання конкурентоспроможності 

продукції є наперед визначити такі технічні параметри новоствореної 

продукції, які були б не нижчими за встановлені ДСТУ, кращими від 

аналогічних параметрів товару-конкурента, а також максимально знизити 

економічні параметри (ціну) продукції. 

Проектування та впровадження на ринок сучасної високотехнологічної 

продукції із найменшими витратами є основною запорукою 

конкурентоспроможності підприємства в ринкових умовах господарювання. 

Розроблена економіко-математична модель конкурентоспроможності 

продукції дасть змогу визначити оптимальні технічні та економічні показники 

новоствореної продукції на стадії проектування, які дозволять спроектувати 

більш конкурентоспроможний товар ніж товар-конкурент. 
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