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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті визначено сутність процесу управління конкурентоспроможністю, виокремлені 

його основні етапи та умови. Охарактеризовано набір інструментів для забезпечення конкурентних переваг 

торговельного підприємства. На основі результатів аналізу сформульовані основні шляхи підвищення конку-

рентних переваг підприємства.
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Актуальність проблеми. Сьогодні підприємство 

є однією із найважливіших ланок усієї економічної 

системи країни, основною базою для задоволення 

потреб суспільства та держави. Проте з розвитком 

ринкових відносин, в яких особливу роль відіграє 

конкуренція між суб’єктами господарювання, по-

стає проблема підтримання стійкості та зростання 

бізнесу для кожного підприємця. Саме тому особ-

ливої уваги потребує розробка процесу управління 

конкурентоспроможністю підприємств на базі по-

стійного моніторингу кон’юнктури ринку, пози-

цій конкурентів на ньому, розробка нових методів 

вдосконалення виробничого, збутового та управ-

лінського процесів, урахування зміни смаків та 

уподобань споживачів, зміцнення слабких сторін 

та ліквідація загроз бізнесу. У цьому і полягає акту-

альність даної проблематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Вивчен-

ням цієї тематики займалися такі вчені, як М. Пор-

тер [10], С. І. Ожегов [8], А. М. Гельвановський [4], 

В. Петров [9], А. Томпсон [12], Г. Азоєв [2], І. Ю. Сі-

ваченко [11] та інші. Проте, незважаючи на широ-

ке коло наукових досліджень в цій сфері, вказані 

проблеми потребують подальшого розгляду та вдо-

сконалення, зокрема, невирішеним залишається 

питання визначення шляхів підвищення конкурен-

тоспроможності підприємства на практиці.

Метою статті є аналіз процесу управління кон-

курентоспроможністю торговельного підприємства 

та визначення шляхів його підвищення на основі 

залучення міжнародного досвіду на прикладі торго-

вельної компанії «Метро Кеш Енд Кері Україна». Для 

досягнення мети поставлено такі завдання:

— розгляд сутності поняття «конкуренто-

спроможність» та «управління конкурентоспро-

можністю»;

— виокремлення основних етапів процесу 

управ ління конкурентоспроможністю підприємства;

— визначення набору інструментів для забезпе-

чення конкурентних переваг торговельних компаній;

— проведення аналізу концепції управління 

конкурентоспроможністю на прикладі міжна-

родної торговельної компанії «Метро Кеш Енд 

Кері Україна»;

— формування шляхів підвищення конку-

рентоспроможності підприємства.

Теоретичною та методологічною основою стат-

ті є фундаментальні положення економічної теорії, 

наукові роботи зарубіжних та вітчизняних учених 

в галузі управління конкурентоспроможністю під-

приємства. Для досягнення поставленої мети було 

використано загальнонаукові та спеціальні еконо-

мічні методи, серед яких метод аналізу та синтезу, 

об’єктивності, системності, логіко-теоретичного 

узагальнення та порівняльно-економічного аналізу.

Виклад основного матеріалу. Вихід на ринок 

із новою, цікавою для споживача продукцією — 

це лише початковий етап у житті підприємства, 

надалі проводиться складна робота з управління 

його конкурентоспроможністю та розвитку на 

довгострокову перспективу. Система управління 

конкурентоспроможністю є складовою частиною 

загальної системи управління підприємством, 

основною метою якої є забезпечення максималь-

ної ефективності функціонування бізнесу.

Існують різні підходи до визначення сутності 

поняття «конкурентоспроможність». Так, вчений 

М. Портер стверджує, що в економічній науці не-

має універсального визначення поняття конкурен-

тоспроможності для всіх суб’єктів і об’єктів [10]. 

А. М. Гельвановський визначає конкурентоспро-

можність як володіння властивостями, що створю-

ють переваги для суб’єкта економічного змагання 

[4]. С. І. Ожегов розглядає цю категорію як здат-

ність витримати конкуренцію, протистояння кон-

курентам [8]. Тож загалом конкурентоспромож-
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ність — це здатність підприємства конкурувати на 

ринку за допомогою таких параметрів, як:

— ціна продукції;

— якісні характеристики продукції;

— особливості продажу і післягарантійного 

обслуговування;

— здатність максимально задовольнити ви-

моги споживача [5].

Управління конкурентоспроможністю під-

приємства — це сукупність заходів, які спрямовані 

на систематичне вдосконалення цінових та якіс-

них характеристик продукції, постійний пошук 

нових каналів збуту, нових груп покупців, поліп-

шення умов продажу та післягарантійного обслу-

говування, реклами [6]. Виокремлюють зовнішні 

та внутрішні фактори впливу на процес управління 

конкурентоспроможністю. До внутрішніх такі на-

ступні: організаційно-правова форма та структура 

підприємства, рівень науково-технічного розвит-

ку виробництва, рівень освіченості та кваліфікації 

персоналу, діловий імідж компанії. Проте не мен-

ший вплив на конкурентоспроможність підприєм-

ства мають зовнішні фактори, які вже, на відміну 

від внутрішніх, не підконтрольні компанії; серед 

них виокремлюють такі: стан ринку товарів, техно-

логій, робочої сили, науково-технічний розвиток, 

ступінь державного регулювання (рис. 1) [5, 6].

2) формування методів менеджменту або спо-

собів впливу керівної системи на підлеглих через 

використання сукупності матеріальних та мо-

ральних стимулів;

3) формалізація методів менеджменту, що 

передбачає їх перетворення у конкретні розпоря-

дження, вказівки та накази;

4) забезпечення управлінського впливу на за-

садах керівництва [7].

Ще одним важливим етапом є оцінка кон-

курентних переваг підприємства, яка реалізуєть-

ся на основі аналізу сильних і слабких сторін та 

включає такі показники:

1) потреба у капіталовкладеннях;

2) широкий асортимент конкурентоспромож-

ної продукції високої якості та доступної ціни;

3) потреба у засобах на формування попиту та 

стимулювання збуту;

5) сукупність заходів, які забезпечують пере-

вагу серед конкурентів на ринку;

6) формування позитивного іміджу компанії 

в уявленні клієнтів;

7) постійне оновлення продукції через впро-

вадження нових маркетингових розробок [7].

Аналіз, проведений на основі отриманих резуль-

татів цих показників, здійснює суттєвий вплив на 

управління конкурентоспроможністю підприємства, 

на його подальший розвиток у перспективі.

Кожна галузь економіки характеризується 

своєрідним набором інструментів для забезпе-

чення конкурентних переваг її підприємств. Для 

торговельних підприємств такими є:

— широта асортименту товарів (задоволення 

будь-яких потреб споживачів);

— прийнятний рівень ціни продукції з висо-

кою якістю,

— наявність вигідних та привабливих для клі-

єнтів акційних пропозицій;

— зрозуміла презентація та викладка продукції,

— ввічливий та професійний персонал,

— швидкість обслуговування на касі,

— приємна атмосфера та оформлення мага-

зину [5; 6].

Орієнтація на ці показники дозволить збіль-

шити кількість візитів до магазину та вартість се-

реднього чеку.

Проаналізуємо процес управління конкурен-

тоспроможністю та визначимо шляхи її підвищен-

ня на прикладі міжнародної торговельної компа-

нії «Metro Cash & Carry Ukraine». «METRO Cash & 

Carry» — підрозділ компанії METRO Group, розта-

шованої у Дюссельдорфі (Німеччина), — світовий 

лідер у галузі оптової торгівлі, пропонує широкий 

асортимент товарів під одним дахом та задовольняє 

специфічні купівельні потреби професійних покуп-

ців та великих інституційних споживачів у цілому 

світі. Класичний магазин METRO пропонує асор-

тимент із 30 000 найменувань товарів для профе-

Рис. 1. Фактори впливу на процес управління 

конкурентоспроможністю підприємства

У процесі формування політики управління 

конкурентоспроможністю необхідно орієнтува-

тися на такі умови:

— науково-технічний рівень і ступінь вико-

ристання новітніх винаходів;

— конкурентоспроможність товарів за «ціною — 

якістю» та ступенем задоволення споживчих потреб;

— ефективність використання ресурсів;

— рівень фінансової стійкості підприємства [5].

Для забезпечення послідовного та збалансо-

ваного розвитку підприємства на основі вказаних 

умов формуються етапи процесу управління кон-

курентоспроможністю підприємства:

1) реалізація функцій управління: плануван-

ня процесу, управління впровадженням техноло-

гій, вдосконаленням продукції;
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сійних покупців: представників роздрібної торгівлі, 

ресторанно-готельного бізнесу, сервісних компаній 

та офісів. Торговельна площа класичних магазинів 

складає — 8 000–10 000 кв. м, а загальна площа бу-

дівлі — до 16 000 кв. м. Базовими орієнтирами ком-

панії є такі: задоволення потреб як професійних, так 

і особистих клієнтів, ефективне спілкування персо-

налу з покупцями, оптимізація планування відділів 

ТЦ, висока якість продукції, дотримання усіх стан-

дартів та норм торговельної діяльності. У процесі 

реалізації програми підвищення конкурентоспро-

можності бізнесу було впроваджено концепцію під 

назвою «Думай та дій як покупець», головною ме-

тою якої є максимальне задоволення потреб клієн-

тів [1; 3]. Вона складається з 10 пунктів плану дій:

1) впровадження нової корпоративної куль-

тури «Думай та дій як покупець»;

2) зосередження на потребах професійних 

клієнтів;

3) відновлення позицій компанії у задоволен-

ні особистих потреб покупців;

4) перетворення з організації, що керується 

лише закупівельними потребами, на клієнтоорі-

єнтовану;

5) ефективне спілкування з клієнтами;

6) формування асортименту продукції згідно 

з потребами клієнтів;

7) збільшення частки власних торгових марок 

компанії з метою підвищення лояльності і частоти 

візитів, щоб здобути конкурентні переваги на ринку;

8) оптимізація планування відділів згідно з 

потребами покупців;

9) спрощення та оптимізація усіх внутрішніх 

процесів;

10) забезпечення ініціативної та мотивованої 

роботи персоналу.

Окрім цього, компанія дотримується 6 золо-

тих правил у спілкуванні з клієнтами:

1. Постійна наявність товару на полицях ма-

газину.

2. Найкращі цінові пропозиції.

3. Безпечне пакування товарів.

4. Висока якість товарів.

5. Широкий асортимент актуальних та най-

вибагливіших пропозицій продукції.

6. Професійне обслуговування в магазині [1; 3].

У рамках цих концепцій постійно формують 

нові проекти підвищення конкурентоспромож-

ності компанії, найбільш успішними серед яких 

є такі:

1) розподіл продукції з низькими цінами на 

ринку відповідно до категорій Mass Merchandising 

Articles, Price Fighters, Super Push;

2) акцент на найвигідніших пропозиціях у 

журналі Metro Post;

3) визначення категорій товарів відповідно до 

потреб споживачів;

4) розширення площі відділів ТЦ з найбіль-

шим попитом;

5) концепція «Rasci» для розподілу обов’язків 

персоналу [3].

Розглянемо більш детально кожен з цих про-

ектів. Так, відповідно до першого напрямку було 

відібрано 80 артикулів товарів, які були розподі-

лені за групами Mass Merchandising Articles, Price 

Figh ters, Super Push. До категорії Mass Merchan-

dising Articles відносять товари, які користуються 

значним попитом та доступною ціною порівняно 

з конкурентами, тому цю продукцію розміщено 

на найбільш зручних для покупки місцях. Товари 

категорії Price Fighters — це базовий набір продук-

ції за найнижчими цінами на ринку, який формує 

довіру споживачів до магазину. Ці товари позна-

чені написом «Низька ціна гарантована». Товари 

групи Super Push — це ті, які користуються зна-

чним попитом у споживачів та за які компанія 

може отримувати прибуток, для них формується 

зазвичай додаткова презентація з привабливим 

виглядом. Ці товари позначені написом «Супер-

вигідно». Такий розподіл продукції дає можли-

вість компанії легко формувати конкурентний 

набір товарів, створювати імідж компанії з низь-

кими цінами та одночасно отримувати прибутки, 

а також збільшувати частку лояльних клієнтів [3].

Другим проектом є журнал «Метро-Пошта» — 

це каталог із акційною пропозицією товарів за ви-

гідними цінами, який виходить 1 раз на 2 тижні. 

Є доволі дієвим засобом у конкурентній боротьбі, 

який формує уявлення споживачів щодо асорти-

менту продукції та забезпечує їх довіру до компанії.

Наступним проектом є категорійний розподіл 

продукції для забезпечення гнучкості та орієнтації 

компанії в умовах зміни ситуації на ринку. Було ви-

значено 4 групи продукції: Power — це ті товари, які 

мають найбільший попит та найбільшу доходність; 

Traffic — це супроводжувальні товари, які клієнти 

часто купують, проте вони не становлять основну 

частку продажу; Opportunistic — це товари, які ма-

ють бути в асортименті магазину для забезпечення 

концепції «все під одним дахом», для задоволення 

особистих потреб; Essential — це особлива продук-

ція, в якій закладено перспективу розвитку.

Також постійно проводиться моніторинг по-

треб споживачів. Відповідно до цих досліджень 

змінюється не тільки асортимент продукції, але і 

площі магазину, які займають відповідні їм відді-

ли. Така політика вказує на гнучкість компанії до 

змін попиту споживачів.

Іншим проектом є концепція «Rasci», яка вже 

спрямована на оптимізацію управлінської систе-

ми. Так, відповідно до цієї системи відбувається 

розподіл відповідальності співробітників за таки-

ми групами участі у виконанні завдань: Responsi-

ble — це ті, які відповідають за виконання певних 

завдань; Accountable — ті, що відповідають за ре-

тельне виконання функцій, делегованих першими; 

Supports — ті, що надають підтримку в процесі ре-
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алізації проекту; Consulted — надають консультації 

та рекомендації; Informed — ті, що отримують ін-

формацію про виконання проекту (рис. 2).

Price Fighters, Super Push; акцент на найвигідніших 

пропозиціях в журналі Metro Post; формування кате-

горій товарів відповідно до потреб споживачів; роз-

ширення площі відділів ТЦ з найбільшим попитом; 

концепція «Rasci» для розподілу обов’язків співро-

бітників щодо виконання визначених завдань.

На основі аналізу міжнародного досвіду 

управління конкурентоспроможністю підприєм-

ства були визначені шляхи її підвищення. Голо-

вним пріоритетом має бути орієнтація на потреби 

клієнтів, відповідно до цього принципу повинне 

відбуватися формування асортименту продукції, 

встановлення цін, здійснення маркетингових за-

ходів, зокрема у вигляді акційних і заохочуваль-

них програм, та підтримання високої якості і без-

печності продукції. Впровадження цих заходів є 

суттєвим кроком підприємства до здобуття своїх 

конкурентних переваг на ринку.
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Рис. 2. Концепція «Rasci»

Тож на основі аналізу міжнародного досвіду 

управління конкурентоспроможністю можна ви-

окремити такі шляхи підвищення конкурентних 

переваг підприємства на ринку:

— зміна асортименту продукції відповідно до 

потреб споживачів;

— використання акційних та бонусних про-

грам для заохочення клієнтів;

— підтримання цін на продукцію на конку-

рентному рівні, що забезпечує збільшення това-

рообігу компанії;

— акцент на високу якість та безпечність про-

дукції;

— постійне поліпшення, модернізація, оновлен-

ня виробничих, збутових та управлінських процесів;

— зрозуміле планування площі магазинів та 

приваблива презентація продукції;

— ввічливий та навчений персонал.

Висновки. В умовах ринкових відносин осо-

бливо важливим завданням для кожного підпри-

ємства стає управління його конкурентоспромож-

ністю. Цей процес є складовою частиною загальної 

системи управління підприємством, який спрямо-

ваний на систематичне вдосконалення характе-

ристик продукції, розширення каналів збуту, зрос-

тання кількості покупців та середньої вартості його 

покупки. Така політика розвитку компанії має 

орієнтуватися на певні умови, зокрема на ступінь 

НТР, ефективність використання ресурсів, рівень 

фінансової незалежності компанії тощо. Для кож-

ної галузі економіки характерний своєрідний набір 

інструментів забезпечення конкурентних переваг 

підприємства. Для торговельних підприємств та-

кими є: широкий асортимент продукції, її висока 

якість та доступний рівень цін, зручна презентація 

продукції, швидкість обслуговування на касі тощо.

На прикладі міжнародної торговельної компанії 

була проаналізована концепція управління конку-

рентоспроможністю, на основі якої були розроблені 

та впроваджені нові проекти з її підвищення, серед 

яких: розподіл продукції з низькими цінами на ринку 

відповідно до категорій Mass Merchandising Articles, 




