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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ  
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

KEY ASPECTS OF TRADE ENTERPRISE  
COMPETITIVENESS MANAGEMENT
Економічна ефективність торговельного підприємства залежить від правильного управління конку-

рентоспроможністю. У статті проаналізовано основні аспекти управління конкурентоспроможністю 
торговельного підприємства. Визначено, що наявність конкурентних переваг демонструє готовність 
торговельного підприємства застосовувати інноваційні підходи до управління. Обґрунтовано поняття 
управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства. Розроблення чіткого механізму управ-
ління конкурентоспроможністю базується на аналізі внутрішніх та зовнішніх факторів, що допоможе під-
приємству втриматись на ринку. Ця умова досягається шляхом розроблення та впровадження чіткого 
алгоритму управління конкурентоспроможністю підприємства. На їх основі проводиться побудова алго-
ритму управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах економічної кризи.

Ключові слова: конкурентоспроможність, торговельне підприємство, управління конкурентоспро-
можністю, конкурентні переваги, інноваційні підходи.

Экономическая эффективность торгового предприятия зависит от правильного управления конку-
рентоспособностью. В статье проанализированы основные аспекты управления конкурентоспособно-
стью торгового предприятия. Определено, что наличие конкурентных преимуществ демонстрирует 
готовность торгового предприятия применять инновационные подходы к управлению. Обосновано по-
нятие управления конкурентоспособностью торгового предприятия. Разработка четкого механизма 
управления конкурентоспособностью базируется на анализе внутренних и внешних факторов, что помо-
жет предприятию удержаться на рынке. Это условие достигается путем разработки и внедрения чет-
кого алгоритма управления конкурентоспособностью предприятия. На их основе производится постро-
ение алгоритма управления конкурентоспособностью предприятий в условиях экономического кризиса.

Ключевые слова: конкурентоспособность, торговое предприятие, управление конкурентоспособно-
стью, конкурентные преимущества, инновационные подходы.
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Intensive development of economic processes in the external and internal environments of business requires 
businesses to find new methods and forms of management. Improving the competitiveness of the enterprise is the 
most important and most difficult task facing managers and top managers. Uncertainty and variability of the mar-
ket environment contributes to the search for effective management methods and constant monitoring of the level 
of competitiveness. Effective management of the competitiveness of a commercial enterprise contributes to the 
formation of competitive advantages in the business environment. There is a need to study aspects of managing 
the competitiveness of a commercial enterprise. Because the strategic goals of a trading company depend on the 
correctness of the chosen decisions that affect the formation of competitiveness management. In the conditions of 
crisis phenomena of market conditions, when there is a transformation and transformation of the internal and exter-
nal environment of trade enterprises, the task is to survive in the market. That is why the formation of the process of 
managing the competitiveness of a commercial enterprise is important. In market conditions, an important element 
of the stability of a commercial enterprise is its competitiveness. Competitiveness as an economic phenomenon 
and a leading factor that determines the properties of the market environment is studied in the scientific works of 
foreign and domestic scientists. This concept means a certain set of measures aimed at the systematic improve-
ment of financial and economic activities of the enterprise, namely: product quality or service provision; expansion 
of sales channels; search for new potential customers, warranty service. The main task for a trading company is 
to improve the management of competitiveness. It is the development of a clear mechanism for managing com-
petitiveness, based on the analysis of internal and external factors, will help the company to stay in the market.  
This condition is achieved by developing and implementing a clear algorithm for managing the competitiveness of 
the enterprise.

Keywords: competitiveness, trade enterprise, competitiveness management, competitive advantages, innova-
tive approaches.

Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток 
економічних процесів на зовнішньому та внутріш-
ньому середовищах підприємницької діяльності ви-
магає від суб’єктів господарювання пошуку нових 
методів та форм управління. Удосконалення управ-
ління конкурентоспроможністю підприємства є най-
важливішим та найскладнішим завданням, з яким 
зіштовхуються керівники та топ-менеджери. Еконо-
мічна діяльність будь-якого торговельного підприєм-
ства в ринкових умовах залежить від багатьох факто-
рів, основним з яких є його конкурентоспроможність.  
Невизначеність та мінливість ринкового середовища 
сприяють пошуку ефективних методів управління та 
постійного контролю рівня конкурентоспроможності. 
Ефективне управління конкурентоспроможності тор-
говельного підприємства сприяє формуванню конку-
рентних переваг у середовищі діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У ринкових умовах господарювання важливим еле-
ментом стійкості торговельного підприємства є його 
конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність 
як економічне явище і провідний фактор, який визна-
чає властивості ринкового середовища, досліджу-
ється у наукових працях зарубіжних і вітчизняних 
учених. Якогось єдиного тлумачення поняття «конку-
рентоспроможність» немає, але практично всі вони 
торкаються виробничої та торговельної сфер. Серед 
науковців, які займались питаннями конкуренто-
спроможності торговельних підприємств, можна від-
значити таких, як А. Сміт, М. Портер, Й. Шумпетер, 
Р. Грецький, З. Варналій, М. Глазов, В. Колпаков, 
С. Мочерний, С. Князь, Н. Георгіаді, П. Пуцентейло, 
С. Покропивний, Ю. Погорєлова, Р. Русин-Гриник, 
В. Сизоненко, Г. Филюк.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Постає потреба дослідження 
аспектів управління конкурентоспроможністю тор-
говельного підприємства, оскільки від правильності 
вибраних рішень, які торкаються питань формуван-
ня управління конкурентоспроможністю залежать 
стратегічні цілі торговельного підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Основною метою статті є визначення ключових 
аспектів управління конкурентоспроможністю торго-
вельного підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічна ефективність торговельного підприєм-
ства залежить від правильного управління конкурен-
тоспроможністю. Від рівня конкурентоспроможності 
залежить фінансово-господарська діяльність торго-
вельного підприємства, тому важливим завданням є 
набути переваг, які в майбутньому вплинуть та закрі-
плять конкурентні позиції на ринку. Проаналізував-
ши наукову літературу [1–12], ми дійшли висновку, 
що тема є дійсно актуальною та свідчить про склад-
ність предмета дослідження. Управління конкурен-
тоспроможністю торговельного підприємства харак-
теризується наявністю конкурентних переваг, якими 
володіє підприємство порівняно з конкурентами. На-
явність конкурентних переваг демонструє готовність 
торговельного підприємства застосовувати іннова-
ційні підходи до управління.

Досить вдало характеризує конкурентні переваги 
М. Портер, який у своїй теорії конкурентних переваг 
доводив, що конкурентні переваги набуваються за-
вдяки ефективному використанню усіх наявних ре-
сурсів [1]. Він має на увазі, що підприємство набуває 
конкурентних переваг, якщо досить перспективно 
використає усі ресурси, якими володіє, а не лише 
маючи їх. Це підкреслює важливість управління кон-
курентоспроможністю торговельного підприємства.

Ж.-Ж. Ламбен [2] розглядає конкурентоспромож-
ність підприємства з точки зору задоволення потреб 
споживачів. Тут йдеться про те, що торговельне під-
приємство повинно володіти кращими перевагами, 
ніж конкуренти, що дасть змогу надавати такі послу-
ги, які будуть задовольняти потреби максимально. 
Такий підхід дасть можливість отримати більший до-
хід та розширити коло споживачів.

На думку О. Костусєва, «управління конкурен-
тоспроможністю підприємства – це сукупність захо-
дів, які спрямовані на систематичне вдосконалення 
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цінових та якісних характеристик продукції, постій-
ний пошук нових каналів збуту, нових груп покупців, 
поліпшення умов продажу та післягарантійного об-
слуговування, реклами» [5]. Важливість управління 
конкурентоспроможністю підприємства очевидна, 
оскільки охоплює весь процес виробництва, про-
сування та збуту продукції. Саме від ефективного 
управління конкурентоспроможністю залежить фі-
нансово-господарська діяльність торговельного під-
приємства. Сьогодні, коли на ринок досить сильно 
впливають кризові явища, великого значення на-
буває процес управління конкурентоспроможністю. 
Для того щоб ефективно розробити та запланувати 
процес управління конкурентоспроможністю торго-
вельного підприємства, потрібно визначити та ви-
вчити фактори, які можуть вплинути на фінансово-
господарську діяльність. В економічній літературі 
виділяють зовнішні та внутрішні фактори, які актив-
но впливають на процес управління конкурентоспро-
можністю торговельного підприємства. До внутріш-
ніх факторів належать організаційно-правова форма 
та структура підприємства, рівень науково-технічно-
го розвитку виробництва, рівень освіченості та квалі-
фікації персоналу, діловий імідж компанії [6].

До зовнішніх факторів, які впливають на конку-
рентоспроможність, можна віднести такі фактори, 
як стан ринку товарів, на якому перебуває підпри-
ємство; ринок технологій; ринок робочої сили; науко-
во-технічний прогрес; економічна ситуація в країні; 
рівень втручання держави. Останні фактори досить 
важко спрогнозувати, оскільки вони не є підконтр-
ольними торговельному підприємству.

Для більш ефективного управління конкуренто-
спроможністю торговельного підприємства слід до-
тримуватись певних правил, а саме розробленого 
алгоритму. На нашу думку, цей алгоритм повинен 
складатися з п’яти таких послідовних етапів:

– вивчення та чіткий аналіз зовнішнього та вну-
трішнього середовища торговельного підприємства;

– оцінювання рівня конкурентоспроможності 
торговельного підприємства;

– розроблення чіткої та послідовної концепції 
управління конкурентоспроможністю підприємства;

– визначення можливих заходів, які орієнтовані 
на покращення управління конкурентоспроможністю 
торговельного підприємства;

– вжиття заходів, які допоможуть покращити 
управління конкурентоспроможністю торговельного 
підприємства.

На першому етапі керівники торговельного під-
приємства проводять діагностику зовнішнього та 
внутрішнього середовища. В основу такого аналізу 
слід покласти метод п’яти сил конкуренції М. Пор-
тера. На другому етапі слід провести оцінювання 
рівня конкурентоспроможності, тобто визначити, 
якими конкурентними перевагами торговельне під-
приємство володіє, де потрібно їх підсилити. На тре-
тьому етапі розробляється концепція з управління 
конкурентоспроможністю, де визначаються тактичні 
та стратегічні цілі. На наступному етапі визначають-
ся можливі заходи, які орієнтовані на покращення 
управління конкурентоспроможністю торговельно-
го підприємства. На останньому етапі відбувається 

вжиття заходів, які допоможуть покращити управлін-
ня конкурентоспроможністю торговельного підпри-
ємства. Запроваджується певний проаналізований 
алгоритм, який має на меті забезпечити отримання 
важливих конкурентних переваг для торговельного 
підприємства.

Висновки. В умовах кризових явищ ринкової 
кон’юнктури, коли відбуваються трансформація та 
перетворення внутрішнього та зовнішнього серед-
овища перебування торговельного підприємств, по-
стає завдання вижити на ринку. Саме тому великого 
значення набуває формування процесу управління 
конкурентоспроможністю торговельного підприєм-
ства. Під цим поняттям розуміється певна сукупність 
заходів, які спрямовані на систематичне покращення 
фінансово-господарської діяльності підприємства, а 
саме підвищення якості продукції чи надання послуг, 
розширення каналів збуту, пошук нових потенційних 
споживачів, гарантійне обслуговування. Основним 
завданням для торговельного підприємства залиша-
ється покращення управління конкурентоспромож-
ністю. Саме розроблення чіткого механізму управ-
ління конкурентоспроможністю, який базується на 
аналізі внутрішніх та зовнішніх факторів, допоможе 
підприємству втриматись на ринку. Ця умова дося-
гається шляхом розроблення та впровадження чіт-
кого алгоритму управління конкурентоспроможністю 
підприємства. На їх основі проводиться побудова 
алгоритму управління конкурентоспроможністю під-
приємств в умовах кризи.
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