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РОЛЬ ДЕГРЕСИВНИХ І ПРОГРЕСИВНИХ ВИТРАТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ЦІНОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

В умовах сьогодення конкурентоспроможність як запорука успіху та розвитку є
ключовою категорією в діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Досягнення
належного рівня конкурентоспроможності виступає першочерговим завданням
суб’єктів ринку, оскільки без нього неможливе досягнення успіху як такого.

Під конкурентоспроможністю підприємства розуміють його здатність досягати
конкурентних переваг над іншими підприємствами на конкретному ринку.
Конкурентоспроможність товару – це відносна інтегральна характеристика, що
відображає його відмінність від товарів-конкурентів і визначає його привабливість з
погляду споживачів. Конкурентоспроможність товару визначає
конкурентоспроможність підприємства, водночас залежачи від останньої та будучи її
проявом [1, с. 34].

На сучасному етапі господарювання в умовах розвитку ринкових відносин
характерним є загострення конкурентної боротьби за споживачів, ресурси,
інвестиційний капітал тощо. При цьому гостро постає проблема пошуку шляхів
підвищення конкурентоспроможності підприємства та його інвестиційної
привабливості. Конкурентоспроможність підприємства великою мірою залежить від
рівня витрат виробничо-господарської діяльності, що знаходить своє відображення в
ціноутворенні та формуванні попиту на продукцію підприємства.

Про це також зазначає і С. Кохальскі, який стверджує, що коли підприємство
прямує до зменшення витрат, пропонуючи клієнтам продукт з існуючою корисністю, за
умови, що продаж утримається на наявному рівні, то сума користей, реалізованих
суб’єктом, буде більшою. Конкурентна позиція підприємства буде підсилена, хоч би
через можливість зниження ціни [2].

Обсяг виробництва є одним із важливих чинників зниження витрат на одиницю
продукції. При збільшенні обсягу виробництва можна знизити рівень витрат на
одиницю продукції не тільки за рахунок постійних, але й дегресивних витрат, які
зростають меншими темпами, ніж обсяг виробництва. Це створює додаткові
можливості щодо зниження ціни продукції. Прогресивні витрати, в свою чергу,
сприяють підвищенню рівня витрат на одиницю продукції, оскільки зростають
більшими темпами, аніж обсяг виробництва.

Обсяг реалізації та ціна на товар перебувають у так званому відношенні
еластичності між собою. Тобто, при зменшенні ціни збільшується попит на товар, а
відповідно обсяг реалізації, в свою чергу, зростання ціни зумовлює зворотній процес.
Зменшення витрат на одиницю продукції шляхом ефективнішого використання
ресурсів дозволяє знизити ціну на продукцію, тим самим збільшити обсяг її реалізації
та отримати більший прибуток. Таким чином, рівень витрат на одиницю продукції
знаходить своє відображення у конкурентоспроможності продукції та ефективності
господарювання. Дегресивні і прогресивні витрати відіграють важливу роль у
забезпеченні цінової конкурентоспроможності продукції, оскільки забезпечують
формування рівня витрат на одиницю продукції. За рахунок дегресивних витрат при
зростанні обсягу виробництва підприємство може отримати економію ресурсів,
зменшивши рівень витрат на одиницю продукції, так як дані витрати зростають
меншими темпами, ніж обсяг виробництва. Таким чином, дегресивні витрати дають
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можливість одержати додаткову конкурентну перевагу по відношенню до
товарів-конкурентів. Прогресивні ж витрати при зміні обсягів виробництва
формуються в більших темпах, аніж зростає обсяг виробництва і реалізації продукції, а
тому негативно впливають на її цінову конкурентоспроможність.
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