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ВСТУП
Досвід останніх років свідчить про посилення кон�

куренції між підприємствами роздрібної торгівлі, вик�
ликаних появою значної кількості нових підприємств,
лібералізацією імпорту, зниженням купівельної спро�
можності населення. Функціонування підприємств роз�
дрібної торгівлі в умовах конкурентного ринку є фак�
тором підвищення їх економічної ефективності за умо�
ви раціонального підходу до формування та викорис�
тання їх конкурентних переваг. Одним із таких підходів
є впровадження на підприємстві системи соціального
партнерства. Однак вплив соціального партнерства на
зміну конкурентоспроможності підприємства роздріб�
ної торгівлі вивчено недостатньо.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Необхідно розробити детермінантну модель конку�

рентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі та
визначити методологічний підхід до оцінки конкурен�
тоспроможності через елементи соціального партнер�
ства.

РЕЗУЛЬТАТИ
В економічній літературі існує чимало визначень

конкуренції. Так, відомий американський економіст
П. Хейне вважає, що конкуренція є намаганням якнайк�
раще задовольнити критерії доступу до рідкісних благ
[11, c.189]. Американському економісту Ф. Найту нале�
жить визначення конкуренції як ситуації, в якій є багато
незалежних конкуруючих одиниць [7, с. 48]. К.Р. Мак�
конел та С.Л.Брю ставляться до конкуренції як до фак�
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тора наявності на ринку значної кількості покупців та
продавців [6, c. 912]. Закон України "Про захист еконо�
мічної конкуренції" визначає економічну конкуренцію
як змагання між суб'єктами господарювання з метою
здобуття завдяки власним досягненням переваг над
іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого спо�
живачі, суб'єкти господарювання мають можливість
вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окре�
мий суб'єкт господарювання не може визначати умови
обороту товарів на ринку [5].

Конкурентні переваги підприємства мають свої
конкретні умови та причини, знання яких дозволяє роз�
робити комплекс процедур, призначених для переваж�
ного позиціонування підприємства в конкурентному се�
редовищі. Комплекс конкурентних переваг підприєм�
ства характеризується поняттям конкурентоспро�
можність.

Фахівці Всесвітнього економічного форуму, неуря�
дової швейцарської організації, яка організовує щорічні
зустрічі в Давосі провідних керівників бізнесу, політич�
них лідерів, відомих мислителів та журналістів, під кон�
курентоспроможністю розуміють реальну та потенціаль�
ну здатність компаній, а також наявних у них для цього
можливостей проектувати, виготовлювати та збувати
товари, які за ціновими та неціновими характеристика�
ми в комплексі більш привабливі для споживача, ніж
товари конкурента [4, с.18].

А. Воронкова наводить близько восьми визначень
терміна "конкурентоспроможність", а сама її розуміє як
узагальнюючий, підсумковий показник стабільної робо�
ти підприємства, пов'язаний з результатами дій та зу�
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силь різноманітних підсистем підприємства
та залучених ресурсів [1].

Під конкурентоспроможністю підпри�
ємства роздрібної торгівлі розумітимемо
оцінену суб'єктами навколишнього соціаль�
но�економічного середовища перевагу в
корисності над іншими підприємствами роз�
дрібної торгівлі, яка полягає в формуванні
та використанні потенціалу підприємства з
метою досягнення його місії [2].

Конкурентоспроможність підприємства
роздрібної торгівлі визначається наявністю та
ступенем розвитку його конкурентних переваг,
які, в свою чергу, формуються під впливом
зовнішніх та внутрішніх факторів. Джерелами
конкурентоспроможності є ресурси підприєм�
ства роздрібної торгівлі, до яких традиційно
зараховують засоби праці, запаси, предмети
праці, трудові, фінансові та управлінські ресур�
си, які можуть бути використані для досягнен�
ня місії підприємства [8, с. 78 та ін.].

Різні дослідники по�різному трактують
чинники, що визначають конкурентоспро�
можність організації. Так, А.А. Томпсон�мол. і А. Дж.
Стрікленд [10] виділяють такі чинники конкурентоспро�
можності, як характеристики та якість продукції; репу�
тація (імідж); виробничі потужності; інноваційні можли�
вості; використання технологій; ділерська мережа і мож�
ливості розповсюдження; фінансові ресурси; витрати в
порівнянні з конкурентами; обслуговування клієнтів.
Нарешті, найфундаментальніше дослідження факторів
конкурентноспроможності підприємства здійснив М.
Портер, який назвав фактори конкурентоспроможності
однією з чотирьох детермінант конкурентної переваги
поряд зі стратегією фірми, її структурою та конкурен�
тами, умовами та наявністю споріднених та суміжних
конкуруючих на ринку підприємств галузі [9, с. 186].

Відомо, що можливість виживання підприємства в
умовах постійної конкуренції залежить від методів його
конкурентної боротьби [4, с. 67]. Раніше розглядалось
питання використання соціального партнерства як
цілісної системи форм і методів взаємодії власників,
адміністрації підприємства роздрібної торгівлі та про�
фесійних спілок як узагальненого працівника за конт�
ролю державних органів, що призначені для виробітку
компромісних рішень з реалізації місії торговельного
підприємства та довгострокового зростання його рин�
кової вартості, з метою підвищення конкурентоспро�
можності підприємства роздрібної торгівлі [3].

За великої кількості факторів, що впливають на кон�
курентоспроможність підприємства роздрібної торгівлі,
пріоритетну роль відіграють наступні показники.

1. Корисність товарів для потенційного покупця,
визначеного в місії підприємства роздрібної торгівлі.
Корисність товарів є їх споживчою вартістю, тобто здат�
ністю задовольняти вимоги, які покупець висуває до
даного виду товару. Корисність товарів визначається їх
ціною, якістю та асортиментом у порівнянні з ціною,
якістю та асортиментом аналогічних товарів на інших
підприємствах роздрібної торгівлі.

2. Корисність інфраструктури, до якої можна відне�
сти інтер'єр підприємства, зручність місцезнаходження

та режим його роботи для потенційного покупця, виз�
наченого в місії підприємства роздрібної торгівлі, на�
явність та якість перед� та післяпродажного обслугову�
вання, зокрема, доставки товарів тощо.

3. Корисність персоналу для потенційних покупців,
що визначається компетентністю, ініціативністю, доступ�
ністю, надійністю, ввічливістю та іншими характеристи�
ками якості його роботи. Якість роботи персоналу, в
свою чергу, залежить від показників корпоративної
культури, кваліфікації, добробуту, економічної свобо�
ди, виконання планових показників та стандартів робо�
ти персоналу, колективної згоди та інших, розглянутих
вище, показників.

На рис.1 зображена детермінантна модель конку�
рентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі.

Можна бачити, що корисність персоналу відграє
головну роль при формуванні конкурентоспроможності,
оскільки впливає на неї не тільки безпосередньо, але і
опосередковано. При підвищенні корисності персона�
лу може збільшуватись корисність товарів шляхом, на�
приклад, посилення взаємодії між службами реалізації,
планування закупівель та логістики, що призводить до
розширення асортименту, покращення якості та опти�
мізації цін на товари і, в свою чергу, підвищує конку�
рентоспроможність. При підвищенні корисності персо�
налу також можуть підвищуватись параметри корисності
інфраструктури, зокрема сервісного обслуговування,
що теж веде до збільшення конкурентоспроможності.

У табл. 1 показана збалансована система показ�
ників, яка включає елементи системи соціального парт�
нерства [3] та призначена для оцінки конкурентоспро�
можності підприємства роздрібної торгівлі.

Збалансована система показників конкурентоспро�
можності, що налічує 16 показників, з яких 11 стосу�
ються соціального партнерства, дозволяє на основі ран�
жирування показників конкурентоспроможності побу�
дувати функції корисності кожного показника та зна�
чення коефіцієнтів за шкалою і визначити реальні зна�
чення показників конкурентоспроможності підприєм�

-

Рис. 1. Детермінантна модель конкурентоспроможності
підприємства роздрібної торгівлі



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

71

ства роздрібної торгівлі тільки за
рахунок реалізації соціального
партнерства та зростання вар�
тості людського капіталу.

При впровадженні соціаль�
ного партнерства планується
підвищити членство в профспілці,
розширити охват неформальни�
ми зв'язками (збільшити кількість
неформальних зустрічей), збіль�
шити кількість працівників, прий�
нятих за рекомендаціями, збіль�
шити кількість працівників, поса�
довими інструкціями яких перед�
бачене виконання посадових
обов'язків за кінцевим результа�
том діяльності. В професійну ос�
віту працівників (реалізацію тру�
дового потенціалу) пропонується
вкласти частину фонду заробіт�
ної плати. За рахунок цього для
працівників, безпосередньо по�
в'язаних з обслуговуванням по�
купців, буде впроваджено стан�
дарти роботи персоналу. Крім
того, планується оптимізувати
систему оплати праці, що дозво�
лить збільшити постійну частину
заробітної плати та фонд матер�
іального заохочення.

Здійнені заходи дозволять
збільшити відсоток виконання
планів, знизити плинність кадрів, покращити якість ро�
боти персоналу, більш відповідально підійти до форму�
вання асортименту та якості товарів. Вжиті заходи в
кінцевому підсумку дозволять знизити рівень цін на то�
вари та підвищити інтегральний показник конкурентноз�
датності підприємства роздрібної торгівлі.

Такимс чином, запропоновано методологічний
підхід до розробки та розроблено детермінантну мо�
дель конкурентоспроможності підприємства роздрібної
торгівлі, що оцінює конкурентоспроможність через
корисність елементів відомої інтегрованої структурно�
функціональної моделі соціального партнерства [3]. Де�
термінантна модель конкурентоспроможності під�
приємства роздрібної торгівлі базується на показниках
корисності товарів, інфраструктури та персоналу
підприємства для потенційних покупців і дозволяє вста�
новити, що корисність персоналу відграє головну роль
при формуванні конкурентоспроможності, оскільки
впливає на неї не тільки безпосередньо, але і опосеред�
ковано.
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Таблиця 1. Збалансована система показників
конкурентоспроможності


